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Abstract 
 
An overarching perspective regarding the mapping of newly arrived pupils's needs 
characterizes the Swedish society and school system. This leads to a breakdown of pupils in 
so-called “Language Introductory Preparation Classes” which separates newly arrived pupils 
from pupils in ordinary classes and complicates integration. The purpose of this study is to 
capture the pupils`s perspective through a so-called narrative identity analysis aimed to 
investigate how 7 pupils from a Language Introduction- class at a high school in Stockholm, 
Sweden present their identities through their stories about their school situation. This has 
been implemented using interviews about the pupils' experiences and interpretations of events 
that has taken place at their school and class. Stories regarding the change of school system, 
the meeting with the class and future hopes have been presented in different ways by the 
students. The most prominent stories consist of ontological narratives based on the 
individual's subjective experiences and self-image, public stories about integration, and 
conceptual stories about racism. The students portray a similar picture of the roles of teachers 
and students at the school, a community with their fellow classmates, a struggle for 
recognition from the other students and the rulers of the school, as well as a hope for a happy 
ending and a resolution of the fight for recognition. The happy end also depicts an uncertainty 
about the future where an uncertainty regarding the ongoing struggle for recognition appears. 
 
Keywords: Language introduction, newly arrived students, narrative identity, ethnic identity, 
national identity, language proficiency 
 
Sammanfattning  
 
Ett ovanförperspektiv avseende kartläggningen av nyanlända elevers behov präglar det 
svenska samhället och skolsystem. Detta leder således till en indelning av elever i 
språkintroducerande förberedelseklasser som separeras från elever från ordinarie klasser 
vilket försvårar integrering. Syftet med denna studie är att fånga aktörens perspektiv genom 
en så kallad narrativ identitetsanalys som ämnar att undersöka hur 7 elever som läser 
Språkintroduktion på en gymnasieskola i Stockholm presenterar sina identiteter i deras 
berättelser om sin skolsituation. Detta har genomförts med hjälp av livshistorieintervjuer om 
elevernas erfarenheter och tolkningar av händelser på skolan. Berättelser rörande bytet av 
skolsystem, möte med klassen samt framtidsförhoppningar har presenterats på olika sätt av 
eleverna. De mest framträdande berättelserna utgörs av ontologiska berättelser som bygger på 
individens subjektiva upplevelser och självbild, offentliga berättelser om integration samt 
konceptuella berättelser om rasism. Eleverna skildrar en likställd bild av lärarnas och 
elevernas roller på skolan, en samhörighet med sina klasskamrater, kamp om erkännande från 
de andra eleverna och makthavarna på skolan, samt ett lyckligt avslut i sina berättelser om 
framtiden vilka beror på deras uppfattningar av sig själva. Det lyckliga slutet skildrar således 
en ovisshet om framtiden där en osäkerhet avseende den genomgående kampen om 
erkännande framgår.  



 
Nyckelord: Språkintroduktion, nyanlända elever, narrativ identitet, etnisk identitet, nationell 
identitet, språkfärdighet 
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1. Inledning 
 
Invandringen i Sverige förutsätter en integrering av nyanlända personer i alla sektorer i 

samhället och inte minst i den svenska skolan. Sveriges skolor är idag mångkulturella och 

präglas av det som Skolinspektionen(2014) kallar för ett ”globalt synsätt” som grundar sig i 

tanken om att alla barn, inklusive nyanlända har rätt till utbildning i Sverige.  Därför 

betraktas den svenska skolan som en viktig mötesplats där utbyte av erfarenheter och 

kunskaper mellan olika grupper dagligen sker(Skolinspektionen, 2014). Detta synsätt borde 

fungera som en drivkraft för kunskapsutveckling på svenska skolor men möjliggörs inte på 

grund av ett befintligt ovanifrånperspektiv i samhällsdebatten rörande invandring, integration 

och nyanlända elevers behov vilka förutsätter kollektiva bedömningar av nyanlända elevers 

kunskapsnivåer samt placering av dessa elever i förberedelseklasser. Det pratas mycket om 

grupperna utan att egentligen höra deras röster. Risken att de nyanlända eleverna hamnar i 

detta perspektiv där deras egna åsikter och tankar inte beaktas är därför stor.  

 

Sverige har inrättat olika system och program på skolor som anpassas till nyanlända elevers 

behov. Förberedelseklass är inget nytt begrepp, men Språkintroduktionsprogram åsyftar att ge 

invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på 

språkutveckling vilket därefter bidrar med förutsättningar för vidare gymnasieutbildning eller 

annan utbildning(Skolverket, 2013). Alla har inte behörighet att ansöka till ett nationellt 

program på gymnasiet vilket leder till en uppdelning av elever utifrån deras kompetens- och 

kunskapsnivåer. Möjligheterna att uppnå behörighet är dock många vilket beror på de 

valmöjligheter svenska skolor erbjuder sina elever. Introduktionsprogram avser utbildningar 

som hjälper elever att uppnå behörighet att ansöka till nationella program i 

gymnasieskolan(Skolverket, 2013). Programmen består bland annat av preparandutbildning, 

programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och som tidigare nämnt språkintroduktion. 

För att elever ska antas till programmen krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 

andraspråk, matematik och engelska(Skolverket, 2013). Det är här som den stora 

problematiken inleds, då detta system förutsätter en uppdelning av nyanlända elever och 

elever från ordinarie klasser som beror på uppvisade språkfärdigheter- vilka de nyanlända 

eleverna brister i.  

 



Enligt en utredning genomförd av Skolinspektionen(2014) har undervisningen för nyanlända 

elever en överskattad koncentrering på språkutveckling och färdighetsträning i språket och 

lite fokus i andra ämnen som bidrar till lärande och utveckling. Enligt rapporten beror 

problemet på bristande kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper och erfarenheter 

vilket kan förstås som en generalisering av elevers behov och kompetensnivåer sker. Detta 

träder även fram i klasserna där majoriteten av lärarna på språkintroduktionsprogram enbart 

undervisar i svenska och svenska som andraspråk. Därmed saknas ämneskompetenta lärare 

som bidrar till en individanpassad och varierad undervisning med fokus på fler 

ämnen(Skolinspektionen, 2014). Rapporten av Skolinspektionen(2014) hävdar att 

konsekvenserna detta medför är att nyanlända elever betraktas som en homogen grupp med 

bristande språkkunskaper. I de flesta fall fungerar förberedelseklasser därför som en skola i 

skolan där eleverna skiljs från de ordinarie klasserna samt där ansvaret att utforma 

verksamheten för utbildningen förskjuts till lärarna. 

 

Det är nödvändigt att förstå att även Skolinspektionen betraktar elever från ett kunskaps- och 

lärandeperspektiv. Denna studie öppnar upp för att nyanlända elever även bygger en identitet 

i relation till skola, andra elever och samhället.  Således innebär elevers skolgång något mer 

än bara kunskap- och kompetensutveckling. För att motverka denna problematik avseende 

mottagandet av nyanlända elever samt placeringen av ungdomarna i specifika elevgrupper, 

uteslutna från andra elever har motiverat mig till att utföra en studie med utgångspunkt i 

aktörens perspektiv, det vill säga på elevernas egna upplevelser och erfarenheter. Detta för att 

ge inblick i fenomenet och insikt i konsekvenserna det bidrar med. Studien är av pedagogisk 

relevans då det berör olika aspekter av fostran, lärande och undervisning samt övriga 

processer som förutsätter identitetsformering, som i detta fall sker inom en avgränsad 

institution, nämligen en gymnasieskola. Avsikten med denna studie är istället att öka 

kunskaper och förståelse för hur nyanlända elever upplever sin skolsituation utifrån ett 

aktörsperspektiv.  

 

 

 

 

 



1.1. Syftet 

 

Syftet med denna studie är att förstå hur nyanlända elever konstruerar identiteter utifrån 

berättelser om sin skolsituation. 

1.2. Frågeställningar 
 
För att uppnå studiens syftet har följande frågor framställts och omfattar centrala delar i det 
undersökta fenomenet. Frågeställningarna är följande:  
 

● Vilka erfarenheter lyfter elever fram i berättelser om sin tid i förberedelseklass? 
 

● Hur konstruerar eleverna sina identiteter med utgångspunkt i sina berättelser? 
 

2. Tidigare forskning  

 

Det finns ett stort utbud tidigare forskning om invandrarelever berörande ämnet 

skolintegration, språk och identitet med fokus på etnisk identifiering. Dock har inga källor 

som behandlar narrativ identitetskonstruktion av invandrarelever från förberedelseklasser 

gjorts, vilket denna rapport uppmärksammar. Däremot har forskning kring ämnet bidragit 

med viktiga resultat och belyst viktiga delar och frågor av fenomenet rörande nyanlända 

elevers upplevelser av skolan som helhet, vilka likaledes kan nämnas i denna rapport. 

Betydelsefullt för denna studie var att finna rapporter, artiklar med mera som i synnerhet 

berör invandrarelevers identitetsskapande. Majoriteten av källorna berör identiteters 

förhållande till skolprestation, språkets betydelse för invandrarelevers etniska identitet och 

omstrukturering av den identiteten som nykomling i ett nytt samhälle. 

 

2.1. Invandrarelevers skolanpassning och identitetsskapande 

 

En studie om invandrarelever genomförd av Liebkind, Jasinskaja-Lahti och Solheim(2004) 

studeras skolanpassning utifrån ett psykologiskt anpassningsperspektiv med olika 

dimensioner av känslor av kulturell identitet, god mental hälsa och tillfredsställelse i det nya 

kulturella sammanhanget. Forskarna menar att invandrarelever ofta upplever 

anpassningsproblem som exempelvis brist på sociala och kommunikativa färdigheter, 



förmågan att passa in eller anpassa sig till den nya kulturen, vilka främst manifesteras i 

skolan. 

 

Liebkind et al.(2004) påpekar att upplevd diskriminering har bevisat ha en stark negativ 

inverkan på olika aspekter av invandrarungdomars välbefinnande och är väldigt vanligt 

förekommande i skolan. Dessa negativa livshändelser om deras anpassningar påverkar 

således ungdomarnas självuppfattning. Vidare argumenterar Liebkind et al.(2004) för att ett 

gynnsamt mottagande av invandrare därför är viktig för anpassningen och för befolkningens 

attityder gentemot invandrargrupperna. Detta skapar enligt Liebkind et al.(2004) 

förutsättningar för en invandrargemenskap där invandrarelever kan återuppbygga sina sociala 

nätverk och upprätthålla en inre solidaritet och positiv självbild. Negativa upplevelser 

förknippas istället med bristande självförtroende, bristande känsla av behärskning med mera 

men också en minskning av etnisk identifiering.  

 

Resultaten i studien betonar vikten av etnisk identifiering, då det har visat ge goda effekter på 

invandrarungdomars skolanpassning. Etnisk identitet menar Liebkind et al.(2004) skapas 

genom goda förhållanden med föräldrarna och förutsätter en positiv inverkan på invandrarnas 

psykiska välbefinnande då det förser invandrare med personliga och externa resurser som 

känslan av behärskning och samhällsstöd, vilka hämmar uppkomsten av stress i den nya 

kulturen. Elevernas uppfattningar om stöd och vård från föräldrar, lärare och kamrater har 

därför en stark koppling till positiva aspekter av motivation, självuppfattning, uppfattad 

kompetens, skolprestation etc. Sociala relationer är därför viktiga för invandrarungdomars 

skolanpassning då det minskar negativa effekter av stressfyllda händelser(Liebkind et al., 

2004). 

 

En viktig aspekt av denna diskussion avseende etnisk identifiering etc. är faktumet att den 

etniska identiteten försvagas i takt med vistelsen i mottagarlandet(Liebkind et al., 2004). 

Självkänsla och känslan av behärskning är en viktig länk mellan etnisk identitet och ångest. 

Detta menar Liebkind et al.(2004) beror på att invandrarna successivt börjar betrakta sig 

själva som en del av majoritetssamhället i och förutsätter  utformningen av nationell identitet 

som just bygger på assimileringen till det nya samhället. Enligt Liebkind et al(2004) sker 

detta när invandrarungdomar lärt sig att behärska språket som i sin tur ökar känslan av 



acceptans då de får ett slags erkännande av befolkningen som bekräftar att de kan behärska 

olika aspekter av deras personliga liv i det nya samhället.  

 

Coutinho och Koinis-Mitchell(2004) förklarar i sin studie om Afroamerikanska 

invandrarelever i USA, att identifiering med både nationell och etnisk identitet påverkar 

invandrarelevers sätt att orientera sig och prestera i skolan. Detta kallar dem för en bikulturell 

identitet vilket innebär att man behåller sin etniska identitet medan man upprätthåller en 

nationell eller dominerande identitet utgörs av ens flerspråkighet. Identifiering med den 

nationella identiteten dämpar således effekten av uppfattad etnisk diskriminering och minskar 

negativa effekter på elevers skolprestation och skolresultat. Elever som upplever 

diskriminering gentemot deras etniska grupp i skolan menar Coutinho och 

Koinis-Mitchell(2004) betraktar skolmiljön som mindre välkomnande och vederbörande för 

deras välbefinnande och blir således mindre intresserade och engagerade i skolan. 

Invandrarungdomar kan likaså tillskriva sig både en nationell och etnisk identitet där båda har 

en inverkan på skolprestation(Coutinho & Koinis-Mitchell, 2004). För invandrare kan en 

stark känsla av nationell identitet därmed vara en indikator på bekvämlighet med nationella 

normer och en viktig aspekt för skolprestation. Genom en stark nationell identitet kan 

invandrarelever utveckla bättre förståelser för viktiga medel som leder till framgång i skolan.  

 

2.2. Språk, etnisk identitet och skolprestation 

 

En stor del av den tidigare forskningen om invandrarungdomar och nyanlända elever 

fokuserar på språkets roll i identitetsskapande. I synnerhet invandrarungdomar utvecklar-som 

en del av sin sociala identitet- en känsla av medlemskap i en etnisk grupp eller en etnisk 

identitet(Kim, 2009). Invandrare och flyktingar befinner sig i processer av självidentifiering i 

det nya landet de anländer till och handlar efter en viss territoriellt avgränsad identitet (och de 

rättigheter som följer med den identiteten) vilka som studien av Liebkind et al.(2004) visade 

omstruktureras i takt med vistelsen i det nya landet, behärskning av det nya språket etc. 

Tromfirovich och Turuseva(2015) förstår detta som etniskt identitetsskapande som blir 

framträdande i det nya mottagarlandet där en annan identitet dominerar. Etnisk identitet 

beskriver dem som en subjektiv upplevelse av att vara en del av en etnisk grupp. Den delas 

upp i tre element, vilka är: uppfattad betydelse av gruppmedlemskapet, känslor av glädje och 



stolthet att vara en gruppmedlem samt uppfattad styrka av anknytningen till ens grupp. 

Etniska identiteter är multipla, dynamiska och förhandlingsbara i olika interkulturella 

interaktioner, där skolan beskrivs som en sådan plats. 

  

Trofimovich och Turuseva(2015) betraktar språk som en symbol av etnisk tillhörighet och 

identitet. Mångspråkighet innebär följaktligen att man utvecklar en tolkning av språkets 

kulturella aspekter där etnisk identitet är en sådan aspekt. Användningen av fler språk innebär 

således att individer manipulerar deras talmönster(byter språk, talesätt etc.) vilket enligt 

Trofimovich och Turuseva(2015) görs för att projicera en typ av identitet och för att särskilja 

sig från en specifik grupp. Identiteten påverkas således av omgivningens reaktioner av ens 

språkfärdigheter då det definierar ens grad av tillhörighet till den nationella, dominerande 

identiteten eller ens etniska identitet. Kim(2009) har i sin studie visat att olika 

generationsgrupper av en etnisk grupp besitter olika färdigheter i språket, vilket spelar roll för 

graden av etnisk identifiering i det nya landet. Studien visar att andra generationens kinesiska 

ungdomar i USA har lägre språkfärdigheter i kinesiska än vad andra generationens 

Latinamerikaner från Mexiko har i spanska(Kim, 2009). Detta menar Kim(2009) beror på att 

vistelsen i mottagarlandet samt ens språkfärdigheter i modersmålet definierar en del av ens 

etniska identitet. Naturligtvis spelar även andra faktorer roll, som exempelvis etniska 

gruppers specifika värderingar som betonar hög skolprestation, vilka påverkar ens etniska 

identitet(Kim, 2009).  Detta är av stor vikt för denna studie, då eleverna tillhör första 

generationens invandrare och som presenterats, är deras användning av fler språk ett verktyg 

som formar deras identiteter. Relevansen som detta tillför denna studie, är att det 

argumenteras för en befintlig relation mellan etnisk identitet och andraspråksinlärning, vilket 

kan förklara invandrarelevers språkanvändning på svensk skola. Här blir etnisk identitet en 

viktig resurs för skolanpassning och upplevelse och förutsättning för språkinlärning. 

Gruppidentifiering och personlig identitet blir således framträdande vid språkinlärning då den 

involverar kontakt mellan individer och grupper. Denna studie ämnar dock inte att ge mycket 

fokus åt identitetsskapande i relation till språk- utan hur eleverna porträtterar sig själva i 

berättelser om sin skolsituation vilket det brister om i tidigare forskning.  

 

 

 



2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

 Sammanfattningsvis kan man hävda att språkkunskaper, uppfattad föräldrastöd och en tydlig 

etnisk identitet, spelar en avgörande roll för utvecklingen av invandrarungdomars förståelse 

och självkänsla. Om man lyckas lära sig nationalspråket, upprätthåller en positiv etnisk- och 

nationell identitet samt har goda  förhållanden till sina föräldrar, anpassar invandrarelever sig 

ganska bra till skolan. Etnisk identitet, nationell identitet, självkänsla och sociala relationer är 

begrepp som vidare kan användas för denna studie vid diskussion om elevers 

identitetsskapande i förhållande till deras livsberättelser och utsagor. Eftersom att dessa 

aspekter och komponenter har visat sig inverka på  invandrarelevers identitetsuppfattning, 

kan dessa brukas i denna studie och eventuellt förstärkas med utgångspunkt i respondenternas 

egna berättelser. Detta är nödvändigt för att återigen beskriva fenomenet utifrån en bredare 

begreppsapparat samt för att öka studiens generaliserbarhet. Tidigare forskning kring ämnet 

identitetsskapande är ganska instrumentella i det avseendet att stor fokus läggs på integration, 

skolanpassning med avseende på specifika problemställningar om språk och diskriminering 

och utesluter således aktörens perspektiv. Bidraget denna studie tillför forskningsområdet är 

ett nytt perspektiv som enbart fokuserar på elevers egna berättelser om specifika händelser på 

sin skola, vilket kan ge ett nytt perspektiv om elevers etablering på skolor, förslag om hur 

skolor bör bemöta och behandla nyanlända elever och hur deras behov ska kartläggas.  

 

 

3. Teoretiska ramverk 

I denna del av rapporten utförs en redogörelse för det valda teoretiska ramverket som ska 

användas som ett verktyg för att analysera respondenternas livsberättelser och diskutera på 

vilka sätt eleverna konstruerar sina identiteter. Beslutet för val av teoretiska utgångspunkter 

har gjorts i förhållande till studiens syfte; att förklara hur respondenterna konstruerar sina 

identiteter utifrån deras utsagor. I denna studie ämnar jag därför utgå från Margaret 

Somers(1994) teori om narrativa identiteter och olika typer av narrativ för att förklara genom 

vilka typer av narrativ eleverna porträtterar sina identiteter på. 

 

 



3.1. Narrativ identitet 

 

Somers(1994) betraktar berättelser som ett privilegierat sätt att konstruera identiteter på. Med 

narrativ identitetsanalys förstås sociala handlingar som ett resultat av strukturella och 

kulturella förhållanden utifrån vilka berättelser och därmed personers identiteter skapas. Detta 

tillvägagångssätt bygger på premissen att narrativitet och rationalitet är förutsättningar för 

socialt medvetande, sociala handlingar, institutioner, strukturer och samhället i sig. Detta 

menar Somers(1994) konstruerar och omstrukturerar identiteten i samband med interna och 

yttre relationer mellan tid och plats och makt som ständigt är i flöde. 

  

Narrativa identiteter är processuella och relationella i det avseendet att individer ingår i 

många sociala sammanhang ur vilka olika händelser skapas. Dessa händelser är således 

temporärt och rumsligt skiftande och bildar enligt Somers(1994) därmed temporära och 

multilagda berättelser genom vilka individer uppfattar sig själva på. Därför är narrativa 

identiteter kontextuella och verkar inte utanför vissa kontexter där individens påverkas av 

andra strukturer och normer. En individs identitet påverkas på så sätt av ens handlingar och 

vice versa eftersom att det enligt Somers(1994) annars hade brutit mot individens 

självuppfattning vid den särskilda tiden och platsen där den sociala handlingen utfördes.  På 

en annan tid eller plats, eller i samband med en annan uppsättning rådande berättelser, påstår 

hon att ”känslan av att vara”, hade sett annorlunda ut. . Skolan kan i denna studie betraktas 

som en sådan plats, vars subjekten infinner sig på och går igenom olika händelser utifrån 

vilka de producerar särskilda berättelser. 

  

 Berättelser i sig definierar den sociala världen på det sättet att den skildrar och återberättas i 

personers uttalanden. Berättelser är på så sätt ett ontologiskt tillstånd av det sociala 

livet(Somers, 1994). Människor konstruerar dynamiska och multipla identiteter genom att 

lokalisera sig eller vara belägna inom en repertoar av berättelser. Enligt Somers(1994) består 

"erfarenheter" således av berättelser, människor förstår vad som har hänt och vad som händer 

dem genom att försöka integrera dessa händelser inom dessa berättelser. De vägleder 

handlingar på grundval av förväntningar och minnen som härrör från en mångsidig men 

begränsad repertoar av tillgängliga sociala, offentliga och kulturella berättelser(Somers, 



1994). Det är på detta sätt som berättelser om olika händelser definierar personens 

självuppfattning och därmed identitetsuppfattning. 

 

Somers(1994) presenter fyra huvudtyper av narrativ som individer förstår sig själva utifrån 

och genom vilka individer konstruerar sina identiteter på. Dessa är konceptuella narrativ, 

offentliga narrativ, ontologiska och metanarrativ(Somers, 1994). Ontologiska narrativ 

definierar individens självbild. Dessa avser berättelser som begripliggör individens 

handlingar i den sociala världen. Dessa berättelser ger förutsättningar för att man vet vad man 

ska göra och påverkar ens beslut och handlingar. Således gör ontologiska berättelser 

identitetet något som man blir. Det som reglerar människors handlingar är bland annat hur de 

förstår sin plats i ett antal givna berättelser(Somers, 1994). Offentliga narrativ avser 

berättelser om fenomen som genererats ur intersubjektiva nätverk och institutioner som 

exempelvis skolan med mera. Ett exempel är regeringens eller kommunernas 

expertförklaringar och berättelser om i detta fall skolsegregation och integration. Dessa 

berättelser är tillgängliga i samhället och förmedlas till individen som använder sig av dessa 

berättelser för att konstruera sina identiteter på- för att skapa en koherent uppfattning av sig 

själv. Metanarrativ är de övergripande, befintliga berättelserna om historiska fenomen och 

händelser som individen inordnar sig själv i samt formar sin identitet på. Dessa kan vara 

välkända och världsomvälvande berättelser som exempelvis industrialiseringen, 

kommunismen med mera. Konceptuella narrativ är de koncept och förklaringar som forskare 

bidragit med. Det finns sociala styrkor som konceptuella narrativ beaktar när det talas om 

individers sociala handlingar etc. Ontologiska och offentliga narrativ räcker inte alltid till. 

Syftet med konceptuella narrativ är att utforma ett ordförråd som kan användas för att 

rekonstruera aktörers ontologiska berättelser och relationer, de offentliga och kulturella 

berättelserna som informerar deras liv(Somers, 1994). 

  

Denna studie är ett exempel på ett försök att generera konceptuella narrativ vars fokus är att 

utreda bland annat invandrarelevers identitetsskapande på en avgränsad plats- den svenska 

skolan. Elevernas uttalanden kan därmed förstås som ontologiska narrativ om deras sociala 

värld utifrån vilka de bildar sina identiteter. Sociala identiteter utgörs som sagt av narrativitet, 

sociala handlingar styrs av narrativitet, sociala processer och interaktioner. Således är en 

narrativ identitetsanalys av stor relevans för denna studie då Somers(1994) argumenterar för 



att människors berättelser skildrar sociala verkligheter som inte ses av dem som lever lugnt i 

en värld av privilegier. Mitt urval av nyanlända invandrarelever som beskrivits som en mer 

institutionellt missgynnad social grupp- inte minst i skolan- har därför förutsatt ett sådant 

angreppssätt vilket ökar medvetandet om olika tillgängliga narrativ utifrån vilka de skapar 

sina identiteter på i den svenska skolan. 

 

4. Intervjumetod 

  
Kvalitativa metoder fokuserar på individens uppfattningar och tolkningar av sin sociala 

verklighet(Bryman, 2011). Med tanke på denna studies syfte och frågeställningar var valet 

intervjustudie av stor relevans. Denna studie bygger främst på intervjuer som bygger på 

nyanlända elevers berättelser med utgångspunkt i få öppna frågor avseende deras 

skolsituation. Berättelser beskriver de händelser som har inträffat i berättarens närvaro och 

gör analyser av identitetsskapande möjligt då eleverna genom att besvara frågeställningarna 

beskriver vilka de är och hur man blivit den man är(Öberg, 2015). Genom att studera 

respondenternas utsagor med intervjuer, kan man nå kunskap om hur de upplever sig själva, 

sin värld och händelser de varit med om vilket förutsätter en narrativ identitetsanalys. 

 

Under två separata intervjutillfällen med eleverna ställdes 9 öppna frågor om deras bakgrund, 

upplevelser av klassen och skolan, samt framtiden(se bilaga 1.). Denna uppdelning av frågor 

gjordes för att tillföra struktur åt intervjuerna så att både jag som forskare samt 

respondenterna skulle förhålla oss till forskningssyftet och frågeställningarna. Öppna frågor 

avseende detta ämne var nödvändigt eftersom att syftet är att eleverna själva ska berätta sina 

historier då jag är intresserad av hur de återberättar deras upplevelser och 

erfarenheter(Bryman, 2011). Som intervjuare intogs en aktiv deltagande roll där flera 

följdfrågor och klargörande frågor ställdes av förtydligande syfte. Deltagandet, samt närvaron 

av forskare under intervjusituationerna kan leda till forskareffekten som enligt Ahrne och 

Svensson(2015) innebär vissa risker då forskarens närvaro eller uttalanden under 

intervjusituationen kan påverka respondentens beteende och dennes svar. Dock var mina 

intryck annorlunda, då jag anser att mitt utseende, utländska namn och sätt att te mig på mot 

eleverna hade en positiv inverkan och bidrog till en uppfattning om att vi var jämlikar.  



  

Intervjuguiden utgick från tre faser där väldigt övergripande frågor om elevernas bakgrund 

ställdes, för att de själva skulle strukturera sina berättelser vilket bättre fångar individens 

inifrånperspektiv på livet i Sverige och i det här fallet deras skolsituation(Öberg, 2015). 

Redan under de första frågorna skedde en introduktion av frågor om skollivet. I den andra 

fasen av utformningen av intervjuguiden framställdes mer strukturerade frågor om just 

elevernas erfarenheter av den svenska skolan och specifikt deras skolsituation. Slutligen 

ställdes frågor till respondenterna som var specifika för studiens syfte och tema som avsåg 

externa teman som respondenten själv inte nämnde i sin berättelse. Med tanke på en eventuell 

språkklyfta under intervjusituationerna fanns möjligheterna att genomföra intervjuerna på 

engelska-vilket dock alla elever avslog vilket resulterade i att intervjuerna genomfördes på 

svenska. Detta förutsatte en noggrannhet från min sida där jag utgick från en tydlig 

intervjuguide, där frågorna inte innehöll komplicerade begrepp eller ord som skulle påverka 

elevernas förståelse. Kvale och Brinkmann(2014) diskuterar olika medel vid intervjuer med 

respondenter som talar ett annat språk och föreslår närvaron av en tolk.  Under de separata 

intervjutillfällena bevisade respondenterna att närvaron av en tolk inte var nödvändigt och att 

de förstod intervjufrågorna, vilket synliggjordes i deras svar och berättelser som bidrog med 

en stor mängd datamaterial.  

  

  

4.1. Urvalsprocess 

  

För denna studie gjordes främst ett ändamålsenligt urval som enligt Bryman(2011) innebär att 

man väljer respondenter som är relevanta för frågeställningarna och syftet, vilket i det här 

fallet var invandrarelever på ett språkintroduktionsprogram. Efter att ha valt en 

förberedelseklass på en gymnasieskola i västra Stockholm värvades därefter 7 elever av eget 

intresse för medverkandet i intervjuerna. Eleverna härstammar från olika länder som bland 

annat Afghanistan, Somalia, Palestina och Italien.  Detta urval genererades med hjälp av 

lärare som hänvisade mig till den klassen som i jämförelse med andra 

språkintroduktionsklasser befinner sig högst upp på språknivåskalan. Detta för att inte tillföra 

några bias som forskare, att på grundval av personliga intryck göra ett urval som på något vis 

påverkar studiens reliabilitet. Det mest effektiva alternativet var att istället överlåta ansvaret 



till eleverna, där de elever som- efter mitt uppmuntrande - själva var intresserade av att bli 

intervjuade tog kontakt med mig och anmälde sitt medverkande på plats. Jag är fullt 

medveten om att denna strategi innebär vissa konsekvenser för urvalet, då man kan hävda att 

datamaterialet utgörs av extroverta, sociala och bekväma aktörers berättelser och inte 

eventuellt blyga eller svårtillgängliga elever. Ytterligare konsekvenser detta leder till är att 

berättelserna som eleverna presenterar endast skildrar vissa specifika identiteter.  

  

  

4.2. Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 

 

Kvalitativa studier brukar även värderas utifrån tillförlitlighet som består av de fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Betydelsefullt för en god tillförlitlighet inom kvalitativ forskning är att 

möjligheten att styrka och konfirmera vilket jag anser att jag har uppnått genom att jag i 

största möjliga utsträckning uteslutit personliga värderingar och fördomar och agerat i god tro 

under forskningsprocessen(Bryman, 2011). Dock är det omöjligt att uppnå fullkomlig 

objektivitet i sådana här undersökningar, i synnerhet under analysprocessen och genereringen 

av slutsatserna då olika forskare hade tolkat och kodat om datamaterialet på olika sätt. Dock 

har jag med hjälp av mitt teoretiska ramverk tolka materialet på ett mer objektivt sätt, där jag 

använde mig av redan befintliga teoretiska verktyg i undersökningen som är objektiva. Ahrne 

och Svensson(2015) hävdar att användandet av teoretiska verktyg i sådana här studier skapar 

broar mellan i detta fall respondenternas historier och det generella. På detta sätt genereras 

empiriskt material som systematiskt förklaras av teorin. Detta kan förklara indelningen av 

elevernas utsagor i specifika narrativ som bygger på Margaret Somers(1994) teorier. 

Berättelser som andra elever från andra skolor presenterar hade således också kunnat delas in 

i sådana teoretiska termer som Somers(1994) redogör för. 

 

Generaliserbarhet är en fråga om undersökningsresultatens överförbarhet till andra 

undersökningspersoner och situationer(Kvale & Brinkmann, 2014). Kunskap är socialt och 

historiskt kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen. Att 

elever från språkintroduktion upplever sin skolsituation som de gör, innebär nödvändigtvis 

inte att de kommer att ha samma erfarenheter på andra skolor. Troligtvis  hade deras 



identitetskonstruktioner sett annorlunda ut ifall de gick i ordinarie klasser då det innebär 

annorlunda förhållanden. Analytisk generalisering innebär dock att forskaren argumenterar 

för att det är möjligt att överföra intervjuresultatet till andra undersökningspersoner. Detta har 

jag gjort genom att fokusera på generella aspekter av fenomenet narrativt identitetsskapande 

och inte på de enskilda individerna. Det är de kvalitativa aspekterna av elevernas berättelser 

som jag försöker fånga, för att därefter undersöka hur de infinner sig i- och presenterar dessa 

berättelser. Larsson(2009) menar att generalisering i kvalitativa studier möjliggörs genom att 

åstadkomma en stor variation i olika svar och fall. För att generalisera från en viss studie 

måste man optimera sannolikheten att så många kvalitativt olika fall eller kategorier som 

möjligt kommer att kunna beskrivas. Även en stor variation av olika personer och fall 

förutsätter generaliserbarhet(Larsson, 2009). Utifrån elevernas särskilda historier betonas 

särskilda händelser som har haft en inverkan i deras självbild. På detta sätt har en stor 

variation av händelser, berättelser men även en stor variation av elever med olika ursprung 

använts i denna studie.  

 

Äkthet innebär å andra sidan att man skildrat en ”äkta” och rättvis bild av respondenternas 

uppfattningar(Bryman, 2011). Detta kriterium har beaktats på det sättet att respondenternas 

egna berättelser utgör datamaterialet, vilket egentligen bör spegla deras egna uppfattningar. 

Dock kan det argumenteras för att deras utsagor inte fullständigt överensstämmer med deras 

egna uppfattningar vilket påverkar tillförlitligheten. Min roll som forskare påverkar också 

detta, då min subjektiva uppfattning och tolkningar av deras berättelser och utsagor kan 

påverkas av min förförståelse om respondenterna, vilket kan skildra en missvisande bild av 

elevernas uppfattningar vilket därmed påverkar slutsatserna som dras om deras identiteter. 

Det är viktigt att betona att dera berättelser grundar sig på deras upplevelser av specifika 

situationer som påverkat deras självbild. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att deras 

berättelser skildrar verkligheten då andra inblandade som exempelvis lärare, andra elever etc. 

kanske har en annorlunda upplevelse av samma situation. Alla har en förförståelse som 

påverkar deras uppfattning. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till berättelserna som 

produceras då de skildrar elevernas subjektiva upplevelser och tolkningar av specifika 

händelser vilket har en verkan på deras självuppfattningar och hur de uppfattar sin position på 

skolan. Alla berättelser skildrar olika identiteter vilket skulle kunna förklara skillnader i olika 

aktörers berättelser om samma händelse. En bidragande faktor och ett möjligt problem är 



elevernas varierande språkfärdigheter som avgör hur eleverna uttrycker sig och därmed vad 

de försöker förmedla mig som intervjuare. Skillnaden är vad de vill förmedla och hur jag 

uppfattar deras utsagor som.  Därför valde jag att inte dra några slutsatser om den sociala 

verkligheten utifrån elevernas berättelser, utan endast presentera dessa berättelser samt hur 

eleverna positionerar sig själva och andra i deras omgivning i dessa utsagor.  

 

 

  

4.3. Etiska överväganden 

  

I överlag kan etiska aspekter kopplas till forskarrollen i intervjusituationen och handlar om att 

vara human, sensitiv, empatisk och förståelig vilket jag ansträngde mig till att vara för att inte 

väcka några orolighetskänslor hos respondenterna(Ahrne och Svensson, 2015). Detta är 

ytterst viktigt vid sådana intervjuer, eftersom att respondenterna berättar sina historier på en 

uppmaning av forskaren, vilket kan påverka dem på olika plan. Flera etiska överväganden 

vidtogs under studiens gång med utgångspunkt i Vetenskapsrådets(2016) fyra etiska 

riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

vilka genomgående togs i beaktning under forskningsprocessen(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

 Innan intervjuerna deklarerade jag mina avsikter med studien för informanterna(vad frågorna 

kommer att handla om, hur lång tid intervjun kommer ta etc.) där de fick fylla i ett 

samtyckesformulär där de godkänner sitt medverkande. Alla respondenter är över 15 år gamla 

och behövde därför inte bekräftelse från målsman. Principen om informerat samtycke handlar 

om ett ömsesidigt förtroende och ett garanterat frivilligt deltagande under hela 

forskningsprocessen samt att ge respondenterna möjlighet att själva välja ifall de vill eller 

inte vill svara på frågorna(Ahrne & Svensson, 2015). Även innan jag påbörjade intervjuerna 

gick jag muntligt igenom samtyckesformuläret och informerade om syftet med studien och 

betonade att de behåller sin anonymitet i studien samt de närsomhelst under intervjuerna kan 

avbryta sitt medverkande samt att deras utsagor och svar endast ska användas till 

forskningssyfte(Vetenskapsrådet, 2016). Eftersom att studien behandlar personliga yttranden 

och utsagor har respondenterna garanterats anonymitet där varken deras riktiga namn eller 

ålder presenterats i texten utan endast ursprungsland och kön för att påvisa variationen på 



stickprovet samt elever på skolan. Då jag använde mig av ljudinspelningar garanterade jag 

respondenterna att jag inte kommer att använda mig av deras berättelser utöver denna studie 

där deras utsagor endast utgör datamaterialet i denna studie. 

  
  
4.4. Databearbetning och analysmetod 

  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobilapplikation för att främst underlätta 

transkriberingen av intervjuerna men även för att underlätta mitt deltagande i samtalen.  Ett 

sådant tillvägagångssätt innebär att både forskaren och respondenten kan fokusera på 

samtalen, samt att det förser respondenterna med en trygghetskänsla på grund av vetskapen 

om att allt de säger spelas in(Kvale & Brinkmann, 2014). Eleverna verkade dessutom ha en 

positiv inställning till detta då det bidrog till en god samtalsdynamik och utrymme för 

berättelser. 

  

Efter att intervjuerna genomförts ska berättelserna behandlas och analyseras. Det första steget 

enligt Ahrne och Svensson(2015) är transkribering, vilket genomfördes direkt efter 

intervjuerna då intrycken var nya och färska vilket underlättar vid tolkning och analys. 

Eftersom att invandrarelever med begränsade språkkunskaper intervjuades, valde jag att 

redigera språket i den utsträckningen att göra deras utsagor förstådda. Att redigera för mycket 

kan leda till en missvisande bild av respondenterna vilket undviks i denna studie för att 

bevara intervjusvarens originalitet(Ahrne & Svensson, 2015). Att omtolka deras uttalanden 

för mycket och översätta dem till logisk svenska är därmed av ointresse för denna studie. 

  

För att öka transkriberingsreabiliteten hade man kunnat sända tillbaka den transkriberade 

intervjun till informanterna för eventuell feedback och tillägg(Ahrne & Svensson, 2015). 

Med min tydliga transkribering av varje intervju har dock detta besluts uteblivit. Med tanke 

på att jag vid tre olika tillfällen återbesökt skolan efter de första intervjuerna, fanns det 

möjlighet för respondenterna att konfrontera mig angående specifika delar av deras yttranden 

som de möjligtvis hade velat att jag utvecklar, eliminerar eller särskilt betonar. 

  



I en narrativ analys  förankras materialet och temana i de berättelser eleverna presenterar 

rörande deras skolsituation. Här analyserade jag de transkriberade intervjuerna genom att 

söka efter teman som elevernas berättelser bestod av. I analysdelen presenterade jag sedan 

vilka händelser eleverna erfarit och vilka berättelser som framträdde i deras uttalanden om 

dessa. Här undersökte jag hur enskilda berättelser utgör delar av övergripande berättelser, 

samt vilken funktion de spelar i den övergripande berättelsen. Fokus läggs på hur 

huvudpersonen(berättaren), det vill säga eleven porträtteras.Viktigt var att undersöka på 

vilket sätt eleverna skildrade dessa händelser, det vill säga hur de berättade livshändelserna 

för att sedan diskutera hur de positionerar sig själva i dessa vilket ur en narrativ 

identitetsanalys berättar något om respondentens identitet och självuppfattning. De temana 

som utgör studiens analysdel är elevernas berättelser om: bytet av skolsystem, mötet med 

klassen samt ovisshet om framtiden. 

  

 

4.5. Diskussion över metoden 

  

Livshistorier beskrivs som irrelevanta om de inte kompletteras med ett avgränsat syfte(Öberg 

2015). Eleverna pratar inte allmänt om deras upplevelser och erfarenheter av livet i 

allmänhet, utan en viktig del av livet- den enskilde individens skolgång. Därför 

kompletterades elevernas berättelser med syftet att uttala sig om sina upplevelser på skolan. 

På det sättet kan berättelser om specifika livshändelser från skolan säga något om livet i 

helhet och hur man upplever den sociala världen. Berättelser betraktas således som ett fönster 

till objektiva fakta om historiska och samhälleliga händelser eller till berättarens 

upplevelsevärld vilket är betydelsefullt för denna studie(Öberg, 2015). 

 

Ett problem i valet av metod är de ämnen som eleverna berättar om som exempelvis 

berättelser om integration med mera som kan uppfattas som känsliga. Dessa ämnen 

genomkorsas av olika intressen vilket påverkar hur respondenterna talar. Respondenternas 

egna ståndpunkter kan utgöras av den situation eleven befinner sig i, vilket möjligtvis består 

av negativa uppfattningar och frustrationer. Detta kan således innebära en brist i studien då 

berättelserna som genereras är av egen vinning, då eleverna kan betrakta intervjusituationerna 

som ett tillfälle att beröra dessa samtalsämnen för att kritisera skolan och uppmärksamma sin 



illvilja mot vissa personer på skolan etc. Dock är dessa nödvändiga för en narrativ 

identitetsanalys då berättelserna porträtterar eleverna på ett visst sätt vilket även synliggör 

dessa tendenser. Dessa ämnen kan även ha en motverkande effekt, där eleverna medvetet 

talar om vissa händelser för att lyfta skolans värde och status, vilket kan utgöras av en känsla 

av rädsla för att dömas. Detta kan i sin tur utgöras av ytterligare rädslor som eventuellt 

bygger på förhoppningar om att integreras vilket genererar andra berättelser som betonar hur 

gynnsam och lycklig man är att gå i svensk skola etc. för att inte avvisas från Sverige. Vilka 

avsikter berättelserna bygger på, spelar in i hur eleverna berättar om specifika händelser 

vilket ger en bredare perspektiv på identitetsskapande. Enligt Öberg(2015) representerar 

berättelser hur verkligheten upplevs vilket dessutom är konstituerande för identitetsskapande. 

Intervjuer är därför nödvändiga då respondenterna själva väljer hur de ska presentera sin 

verklighet på, genom val av historier samt på vilka sätt dessa berättas.  

 

 

  5. Resultat och analys 

 

I denna del av studien presenteras en analys av det empiriska materialet, det vill säga 

elevernas utsagor och berättelser avseende deras skolsituation.  Analysdelen behandlar båda 

forskningsfrågorna: Vilka erfarenheter beskriver eleverna om deras tid i 

förberedelseklass/språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan? Hur konstruerar eleverna 

sina identiteter med utgångspunkt i deras utsagor? Analysens fynd jämförs sedan med resultat 

från tidigare forskning vilket presenteras i diskussionsdelen. Följande teman är direkt 

förankrade i elevernas egna berättelser och hur de positionerar sig själva i berättelserna och 

inte i de rubriker som intervjufrågorna i första hand delades in i.  

 

5.1.Byte av skolsystem 

 

Bytet av skolsystem är något som alla respondenter nämnde i sina berättelser. Berättelserna 

handlade om resan från en vanlig klass i hemlandet till en förberedelseklass i Sverige vilka 

har sett olika ut för eleverna vilket uttrycks i deras berättelser. Många av eleverna väntade 

länge på att få börja i skolan medan andra började efter bara några månader. I sina berättelser 



jämför eleverna skolsystemet i sina hemländer och det svenska skolsystemet. En del 

respondenter anser att den svenska skolan är bättre i det avseendet att de erbjuds fler 

möjligheter att utvecklas, har tillgång till fler materiella förmåner samt att förhållandena 

mellan lärare och elever är bättre. I dessa berättelser placerar eleverna sig själva i en gynnsam 

position där bytet av skolsystem endast underlättar för deras skolgång och utvecklingen av 

bland annat deras språkkunskaper. I dessa berättelser och jämförelse skildras elevernas 

positioner i deras klasser i hemlandet som begränsade och besvärande för deras skolgång. 

”När vi gick i vårt land hade vi inte… alltså… det fanns många skolor som inte hade stolar, 

bord och sånt… och här ja det är bra typ(skrattar). Vi har bra möjligheter, bra 

möjligheter(…)”(Johan, Afghanistan). 

 

I några av berättelserna avseende bytet av skolsystem uttalar sig eleverna om hur lärarna på 

deras skola i hemlandet reagerar på dåligt uppförande där en underordnade roll framställs ur 

berättelserna, där vissa elever upplevt fysiska bestraffningar av lärarna. I dessa berättelser 

innehar lärarna auktoritär position på skolan, till skillnad från de svenska lärarna som 

tillskrivs omvårdande och positiva beteenden som nedanstående citat visar.  

 

Alltså det finns många skillnader med skolan i mitt hemland och den här skolan, liksom här är lärare trevliga, de 

beter sig inte på ett dåligt sätt eller slår dig om du säger något fult. I mitt land när du säger något fel eller inte 

förstår saker i undervisningen så får man straff… de slår dig. I Sverige är det tvärtom och man går i skolan och 

lärarna är trevliga och… alla elever är kompisar med varandra… det är bra.(Johan, Afghanistan).  

 

Denna underordnade roll som eleverna upplevde på sina gamla skolor i hemlandet uttrycker 

respondenterna inte bokstavligen i dessa berättelser, utan synliggörs i deras utsagor i sina 

jämförelser med det svenska skolsystemet. En berättelse som skiljer sig från de hittills 

presenterade berättelserna skildrar en mer positiv bild av skolsystemet i hemlandet, men 

bekräftar ändå lärarnas överordnade position på skolan. I denna berättelse jämför eleven 

skolsystemet i hemlandet på ett sätt som ur ett visst perspektiv minskar det svenska 

skolsystemets värde. ”Jag tycker att Irans system är bättre på det sättet att… alltså… här har 

alla elever mycket frihet, förstår du? Eh, de kan använda sina mobiler på lektionen och 

snacka med varandra på lektioner och så. Sen det stör de andra.”(Martin, Iran) 

 



I detta citat nämner eleven ordet ”frihet” när han berättar om det svenska skolsystemet, vilket 

han utifrån tidigare erfarenheter inte upplevt på sin gamla skola i Iran. Där ska elever vara på 

ett visst sätt där vissa beteenden accepteras medan andra förbjuds vilket lärarna försäkrar med 

specifika sanktioner. Detta beskrivs som någonting bra enligt eleven. Att inte använda sig av 

mobiltelefon under lektionstid har säkerligen en inverkan på elevers koncentrationsförmåga 

och skolprestation som eleven har tidigare erfarenheter av på sin gamla skola vilket har 

präglat elevens tankesätt som han uttrycker i sin berättelse. Att elever använder sig av 

mobiltelefoner i klassrummet utmanar elevens uppfattning om sin roll samt lärarens roll då 

den upplevda friheten motsätter sig elevens uppfattning om att man inte får ha mobiltelefoner 

under lektionstid. Att eleven tidigare inte använt sig av sin mobiltelefon under lektionstid har 

påverkat hans självuppfattning samt handlingar på det sättet att eleven undviker att använda 

den i sin nya klass, vilket framgår i hans berättelse. Att lärarna på svenska skolor dessutom 

beskrivs som snälla och eftergivna stärker detta då respondenterna i sina berättelser likställer 

elever och lärare i den svenska skolan.  

 

Ur ett narrativt identitetsperspektiv berättas mötet med de svenska lärarna och skolsystemet 

som en resa från trygghetszonen där elevernas erfarenheter av den nya skolan motsatte sig 

deras uppfattning om hur en skola, elever- och lärare ska vara, vilket bygger på deras tidigare 

erfarenheter av lärare och skolsystem i deras hemländer. Dock porträtterar sig eleverna i 

dessa berättelser som lyckligt lottade när de beskriver dessa skillnader där resan från 

trygghetszonen och skolsystemet i hemlandet erbjöd eleverna någonting gott i den svenska 

skolan.  Detta kan förstås på det sättet att deras tidigare upplevelser präglade hur de 

uppfattade sig själva på som elever på skolor, vilket även präglar hur de positionerar sig 

själva i den nya kontexten de befinner sig i- det vill säga ett nytt skolsystem där deras 

självbild påverkas av nya omständigheter som skiljer sig från de i hemlandet, där eleverna 

uttrycker en förvåning över detta i dessa utsagor.  

 

 5.2. Mötet med klassen 

 

I elevernas berättelser finns ett narrativ som handlar om att eleverna kastas in i en oväntad 

situation i form av en förberedelseklass med andra invandrarelever likt de själva befinner sig 

i. Det sker en vändpunkt i elevernas berättelser om bytet av skolsystemet vid mötet med sin 



nya klass. En respondent förväntade sig att bytet av skolsystem skulle ge honom en plats i en 

ordinarie skolklass i hopp om att få lära sig det svenska språket snabbare. Här blir språket en 

viktig aspekt för elevens självuppfattning. I denna berättelse förstår individen att hans 

placering i en förberedelseklass bland annat beror på brister i hans språkfärdigheter samt 

bakgrundshistoria. Eleven framställer sig själv som underlägsen på grund av denna 

språkbrist, samt på grund av placeringen i en klass med personer som kommer från samma 

land som han. Detta kan förstås som att tidigare erfarenheter av att ha gått i en ordinarie klass 

i sitt hemland samt behärskar sitt modersmål vilket utgör hans självuppfattning som 

rekonstrueras på grund av omständigheterna i det nya samhället och skolan där exempelvis 

modersmålet inte betraktas som en tillgång på skolan. 

 

Jag vet inte hur jag ska säga (skrattar) men jag kände inte mig som främling i den här klassen. För att i den 

svenska skolan, alla… jag vet inte... hur jag ska berätta mina känslor. Men de ville vara själva för att de kan 

bättre svenska än oss och… men här förstår vi alla och vi känner varandra.(Emma, Palestina). 

 

Här förstår man att elever som går i förberedelseklass upplever en sorts gemenskap som 

grundar sig i faktumet att de alla är likställda på skolan; har liknande erfarenheter både inom 

skolan och utanför samt delar en språkgemenskap som tidigare nämnts. Det finns ingen kamp 

om erkännande mellan eleverna som går Språkintroduktion(SPI). Här används istället ett 

narrativ om att man har hittat rätt. Genom att de befinner sig i dessa klasser, att deras 

bakgrundshistorier fört dem till dessa klasser samt förståelsen för varandra förstås som en 

berättelse om att man kommit hem, att man anlänt till en gemenskap av ömsesidigt 

erkännande. 

 

 

5.3. Kamp om erkännande 

  

I början av elevernas berättelser beskrivs en positiv inställning till förberedelseklassen där 

fördelen med att gå förberedelseklass utgörs av kunskapsutbytet samt utbyte av kulturer, 

traditioner och språk som sker mellan eleverna. En vändpunkt sker i berättelserna där man 

kommer till insikt med att berättelserna om samhörighet och gemenskap med 

klasskamraterna endast är ett lugn före stormen. Det sker en övergång i elevernas berättelser 



där erkännandet i förberedelseklasserna har en gräns. Berättelserna leder fram till en ovisshet, 

en horisont bortom vilken erkännandet i klassen inte längre är självklart. Eleverna kommer 

till insikt med att deras omständigheter i förberedelseklasserna begränsar dem och deras 

förutsättningar att utvecklas. Viljan att börja i ordinarie klasser och umgås med andra elever 

uttrycks vilket börjar förstås som inledningen till en kamp om erkännande, där förutsättningar 

att elever från Språkintroduktion interagerar med elever från ordinarie klasser är knappa. I 

nedanstående citat porträtteras huvudpersonen som företagsam, som någon som har lätt att 

lära sig men som inte får rätt förutsättningar för det i förberedelseklassen. 

 

Om jag gick i svenska klasser hade det varit enklare för mig att lära mig svenska snabbare. men det tog tid för 

att det finns många från mitt land och andra kulturer och länder, för att i början var det svårt för att de inte heller 

kunde prata svenska och vi kunde inte heller. Om vi hade gått i en klass med svenskar hade vi kunnat lära oss 

snabbare.(Johan, Afghanistan).  
 

Berättelserna som enbart berör förberedelseklasserna och ens klasskamrater skildrar inte en 

kamp om erkännande då denna kamp endast synliggörs i berättelserna om möten med elever 

som inte går Språkintroduktion. Det upplevda avståndet mellan eleverna från 

Språkintroduktion och eleverna från de ordinarie klasserna skedde i specifika kontexter och 

interaktioner utöver förberedelseklasserna. I mötena med de andra invandrareleverna som går 

Språkintroduktion var erfarenheterna annorlunda vilket syntes i eleverna s utsagor.  

 

Jag umgås med alla som går SPI men inte alla som går gymnasiet för att de liksom har varit tillsammans sedan 

grundskolan och det är svårt för dem att separeras. När man kommer in till dem, känner jag att de inte accepterar 

mig för att jag inte har varit med dem tidigare, inte hade samma barndom som de har. Så det är typ bättre för 

mig att umgås med de nya.(Pelle, Afghanistan). 

 

I det ovanstående citatet använder sig eleven av en berättelse där en trygghet upplevs i 

förberedelseklasserna, vilket eleven förstod när han befann sig i en ny kontext, i en annan 

klass utanför sin förberedelseklass där eleven har en annan identitet. Elevens uppfattning om 

sig själv påverkades av dessa händelser där han som nykomling i en ordinarie klass inte 

accepterades av de andra, etablerade eleverna. Denna upplevelse hade han inte i 

förberedelseklassen. Här skildras en insikt om vem man är och ett erkännande för sig själv att 

man hör till de med samma eller liknande bakgrundshistorier och livshändelser som en själv. 



Här förhåller sig elevernas berättelser till offentliga narrativ, där glädjen och den positiva 

inställningen till Språkintroduktion även beror på historier som gamla elever från 

Språkintroduktion som nu går i ordinarie klasser berättat till dem. I sådana berättelser utgörs 

ens självuppfattning av andras berättelser och inte ens egna erfarenheter som förstås som ett 

offentligt narrativ som påverkat individens uppfattning om de ordinarie klasserna samt 

förberedelseklasserna.”(…) de som gick SPI och började i gymnasiet säger att det är lättare 

på SPI… de säger det… jag vet inte(skratt) De säger att SPI är bättre än gymnasiet… ni 

skrattar med varandra, umgås, ni är kompisar med varandra…”(Pelle, Afghanistan).  

 

Nedanstående citat är ett utdrag ur en berättelse av en elev som innan 

Språkintroduktionsprogrammet gick i en ordinarie klass i grundskolan där han behandlades 

illa av sina klasskamrater. Här skildras en berättelse där elevernas olikheter gav upphov till 

en dramatisk händelse där en konflikt uppstod mellan eleven och de andra klasskamraterna. 

Här framgår det att eleven i vanliga fall inte brukar bråka vilket förstås som att eleven 

betraktar sig själv som en fredlig person. Denna självuppfattning framträder i elevens 

berättelse där kampen om erkännande är väldigt tydlig. Utifrån elevens berättelser förstår 

man att konflikten som uppstod även beror på bristen på erkännande från de andra som 

“hatade” honom på grund av hans särskildhet. I berättelsen förstår man att omständigheterna 

tvingade eleven att kämpa mot sin vilja. Detta citat kan alltså tolkas som en intrig i elevens 

berättelse om bytet av skolsystem, innan han anlände till förberedelseklassen. Denna 

upplevelse från den ordinarie skolklassen kan därmed ha präglat hans uppfattning om elever 

från ordinarie klasser.  

 

Där var det svårare än här, för jag var helt ny och jag kände ingen där. Sen var alla mina klasskamrater från 

andra länder, ingen var från samma land som mig. Och sen ehm kände jag mig inte bekväm med dem. Ehm de 

flesta dem… hur ska jag säga… de hatade mig typ. Och sen var de inte bekväma med mig och sen de flesta 

skämtade med mig och så, förstår du? Och så var det i X-skolan. Jag brukar inte bråka med någon, men de 

bråkade med mig, förstår du?(Martin, Iran) 
 

När eleverna resonerar om sin relation till de ordinarie gymnasieeleverna inkluderas även 

andra offentliga narrativ berättelser. I nedanstående utdrag av en berättelse använder sig 

eleven av ett offentligt narrativ om terrorism där han ger ytterligare förslag på varför 



integrering med eleverna från ordinarie klasser försvåras där han förstår sig själv som den 

misstagna skurken i sin berättelse.  

 

De som går språkintroduktion kan inte integrera sig i samhället och det är svår för dem… för de har inte kontakt. 

Det finns ehm bara de som kommer från det landet man själv kommer ifrån… de pratar bara på deras språk hela 

tiden och det finns inte möjligheter för att ha kontakt med de som går vanligt gymnasiet. Det är svårt att göra 

kontakt med de som går gymnasiet och de som föddes här, för de som har kommit hit har en dålig bakgrund… 

de vill inte göra kontakt. De ser att de som har kommit hit kanske är terrorister… och… ja.(Johan, Afghanistan).  
 

Det offentliga narrativet träder fram i berättelsen på det sättet att eleven använder sig av en 

repertoar av berättelser om terrorism och rasism i vilka han infinner sig själv i. I dessa 

berättelser menar han att hans position beror på fördomar om honom som grundar sig i vart 

han kommer ifrån, som enligt honom stigmatiseras av eleverna. På detta sätt smälter elevens 

ontologiska narrativ ihop med det offentliga narrativet om terrorism. I berättelsen skildras en 

oskyldig bild av eleven där han inte betraktar sig själv som en terrorist, samtidigt som han 

förlöjligar “de andras” det vill säga den etablerade gruppens narrativ eftersom att han inte 

medverkat i några terrorattentat. De offentliga narrativen om terrorism förstås som ett sätt att 

för eleven att förklara varför andra elever vägrar umgås med elever från Språkintroduktion. 

 

Som tidigare nämnt skildras denna interaktion mellan elever från 

språkintroduktionsprogrammet/förberedelseklasser och de ”vanliga” eleverna på skolan som 

vad man skulle kalla en kamp för erkännande. Berättelserna uppfattas som en utmaning 

mellan de etablerade och de nyanlända där eleverna i sina utsagor uttrycker ett missnöje och 

maktlöshet om sina positioner i deras berättelser avseende detta. I en berättelse beskrivs en 

kamp mellan både de elever som går i ordinarie klasser men även rektorn som i denna 

berättelse innehar mest makt över skolan- både över elever som går Språkintroduktion och 

ordinarie gymnasieklasser. Här skildras också en kamp om erkännande från makthavarna, det 

vill säga rektorn som i elevernas berättelser inte beaktar deras behov utan prioriterar istället 

de ordinarie klasserna på skolan. Här framställer eleverna berättelser som återigen bekräftar 

deras underlägsna position och en längtan efter att bli erkända av rektorn som förutsätter ett 

erkännande av resterande elever på skolan.  

 

Grejen är den att ibland när något händer och vi berättar det till rektorn och de andra som jobbar på skolan... 



öh… de säger att de kommer lösa det och så… men i verkligheten gör de inte det, förstår du? Men om de som 

går i gymnasiet har ett problem, och berättar det så kommer rektorn och de andra att lösa problemet direkt. 

Men… mm... man tror, alltså jag själv tycker att vi inte är så viktiga för rektorn, så som de andra är, förstår 

du?(Martin, Iran).  
 

Denna uppfattning om att man upplever att man inte är viktig för rektorn exempelvis utgör 

berättelser om olika händelser under elevens vistelse på skolan, där det har skett situationer 

som bidragit till dessa känslor och upplevelser. Ett exempel är när eleven nämner att de inte 

haft en engelsklärare på två veckor och de nationella proven närmar sig. Dessa händelser 

genererar därmed dessa berättelser där eleverna positionerar sig själva på specifika sätt i 

dessa berättelser. I sådana berättelser porträtterar sig elever som betydelselösa, mindre 

värdefulla och ojämlika de andra eleverna på skolan. Vidare använder sig eleverna av olika 

berättelser där de positionerar sig på ett sätt där denna uppfattning beror på yttre 

omständigheter och inte av deras egna val av handlingar.  

 

Det är många som går i andra språkintroduktionsgrupper som gör kaos på skolan. Det kanske kan vara en 

anledning för det. Alltså några som går SPI bråkar och gör kaos, och sen påverkar det oss också. Sen rektorn 

bryr sig inte om oss. Och sen de tycker att vi alla är samma.(Martin, Iran).  
 

I ovanstående citat använder eleven sig av en berättelse om en person som blir offer för flera 

olika omständigheter, som inte blir sedd som person vilket också förstås som en brist på 

erkännande. Denna generalisering av bråkiga elever på skolan drabbar de eleverna som 

uppfattar sig själva som icke bråkiga och konventionella- deras särskildhet får inte ett 

erkännande. Eleven uppfattar sig personligen inte på detta sätt, utan hans självrepresentation 

utgörs av hur andra ser på honom. Ur dessa ontologiska berättelser förstår man att det skett en 

avpersonifiering av eleverna, där erfarenheter av deras bemötande med andra elever och 

rektorer på skolan har bidragit till dessa berättelser.  

 

 Även i nedanstående citat skildras en kamp om erkännande av eleven från makthavarna på 

skolan som- utifrån berättelsen- inte bekräftar eller uppmärksammar hans problem. I 

berättelsen nämner eleven att han blir “ledsen” när sådant händer- men gör inget vidare 

motstånd. I utsagan framställer sig personen inte som en kämpe utan en eftergiven och 

likgiltig person som på något sätt accepterat detta. Här förstås bristen på bekräftelse som en 



konsekvens av bristen på erkännande vilket genererar dess berättelser och självpresentationer. 

Hur eleven positionerar sig i dessa berättelser beror på hur hans bemötande med andra lärare 

etc motsatte sig hans förväntningar.  

 

I några situationer upplever jag som stora för mig, då tänker man att man kan få hjälp av en lärare. Sen kanske 

man träffar en lärare som ba: ” Ja det är bra, jag kan hjälpa dig med det här” andra lärare ba: “alltså vi har 

försökt redan, det går inte på den här skolan”. Så det gör grejen liten. Jag vet inte varför. Jag blir ledsen när det 

händer.(Jonathan, Somalia).  

 

Utöver ontologiska och offentliga narrativ åberopar elever även konceptuella narrativ för att 

begripliggöra det uteblivna erkännandet. I nedanstående citat använder sig eleven av ett så 

kallat konceptuellt narrativ där ordet ”rasism” används när eleven berättar om avståndet med 

de eleverna från de ordinarie klasserna samt kampen om erkännande. Eleven har dock inte 

upplevt detta själv, men begripliggör dessa händelser genom att hänvisa till rasistiska 

strukturer som hon möjligtvis läst eller hört talas om tidigare. Eftersom att hon själv inte 

upplevt detta så är det ingen ontologisk berättelse då hon hört dessa berättelser av andra samt 

använt sig av en konceptuell berättelse. 

 

Jag har klasskamrater som säger att de flesta är rasister men… nej jag har inte… självklart finns det några … 

alltså jag vet självklart att de flesta är rasister men jag har inte haft problem med, jag har inte upplevt det. Jag 

kan känna att det finns ett avstånd med vanliga klasser och förberedelseklasser. Jag tror att… det är bara vad jag 

tror… jag tror att skolan inte verkligen tar hand om språkintroduktionsprogrammet.(Cissi, Italien).  
 

5.3. Ovisshet om framtiden 

 

 I utsagorna föreställs ett lyckligt avslut av den pågående kampen om erkännande från de 

andra eleverna, där eleverna likställer sig de andra eleverna i skolan och talar om en lyckad 

integrering i samhället och en förflyttning till de ordinarie klasserna som ”vinnare” av 

kampen. De skildrar således hopp om ett slutgiltigt erkännande som uppfylls genom att ha 

gått klart Språkintroduktion och en etablering i de ordinarie klasserna.  Detta konkretiseras 

därmed i elevernas uttalanden när de berättar om sina mål och ambitioner och förhoppningar 

om en etablering på den svenska arbetsmarknaden samt vidare studier på gymnasial samt 

högskolenivå. Dock har eleverna inga tidigare erfarenheter av detta vilka inte rymmer i deras 



berättelser, eller självbilder vilka egentligen skildrar en ovisshet om framtiden samt en 

ovisshet om kampens upplösning, där skiftet från att gå förberedelseklass till gymnasieklass 

inte behöver innebära att de slutligen kommer att erhålla ett erkännande efter deras 

utbildning.  

 

Det råder en konsensus bland eleverna att vidare studier på gymnasial och högskolenivå är 

något de gladeligen vill göra. En respondent vill bli polis eller socionom för att ta hand om 

invandrare, då han själv anser att socialen inte var så tillmötesgående när han anlände till 

Sverige och strävar efter att utföra ett bättre arbete. Detta förstås som en ontologisk berättelse 

vars innehåll beror på elevens egna erfarenheter av att själv fått ett dåligt bemötande när han 

anlände till Sverige. En annan elev vill ta studenten och studera vidare för att inte arbeta på 

McDonald`s i framtiden, medan någon annan uttryckte önskan om att bli sjuksköterska eller 

läkare, efter att ha uppnått goda kunskaper i svenska. ”(…)När jag är klar med 

Språkintroduktion ska jag studera vård och omsorg, nästa termin. Jag är redo. Jag har väntat 

tre år på att klara svenskan.”(Emma, Palestina). I detta uttalande framställer sig eleven som 

en vinnare, en kämpe som efter tre år av strid äntligen ska erhålla ett erkännande i form av 

denna förflyttning till ordinarie gymnasieklass och början av önskad utbildning. Utifrån 

denna ontologiska berättelse utgörs hennes självbild av tidigare erfarenheter där hon under 

sin vistelse i förberedelseklassen under en längre tid arbetat på att utveckla sina 

språkkunskaper som har hindrat henne från att uppnå hennes mål samt interagera med elever 

från de ordinarie klasserna. Att gå klart Språkintroduktion kan tolkas som ett intyg på att hon 

behärskar det svenska språket samt ett erkännande om att hon är en ”ordinarie” elev. 

Berättelsen indikerar således a en upplösning av den pågående konflikten och kampen. 

Eleven har tidigare erfarenheter av ordinarie klasser på grundskolan som hon förklarade som 

påfrestande på grund av den befintliga språkklyftan med de andra eleverna. Hennes 

självuppfattning påverkas således av dessa händelser som grundar sig på uppfattningen om att 

förutsättningar för integrering med elever från ordinarie klasser beror på ens språkfärdigheter. 

På detta sätt kan förflyttningen till en ordinarie klass generera en bekräftelse/erkännande hos 

eleven att hon behärskar det svenska språket, att hon är kvalificerad för att integreras i de 

ordinarie klasserna. Dock behöver detta inte vara sant, vilket gör att elevernas berättelser om 

framtiden egentligen kan tolkas som en ovisshet om kampens upplösning som tidigare 

nämnts.  



 

I vissa av elevernas berättelser framgår en uppfattning av att ett erkännande av makthavarna 

etc. är nästintill omöjligt, då deras position som elever på Språkintroduktion förutsätter vissa 

omständigheter som exempelvis saknaden av vissa betyg, vilket resulterar i ytterligare 

komplikationer som påverkar deras självbild. I dessa berättelser skildras inte det lyckliga 

slutet som majoriteten av berättelserna gjorde, vilket leder till en förståelse om att man inte är 

tillräckligt kvalificerad för att eftersträva sina mål och att man således måste begränsa sina 

ambitioner till vad som egentligen går att uppnås. 

 

Först intresserade jag mig för natur, men sen... vi har bara tolv ämnen och mina betyg räcker inte till att jag 

kommer inte in på natur. För att jag inte läste… vad heter det… grundskolan. Jag har inte betyg i ämnen jag 

behöver för det. Jag tror inte jag kommer in på samhälle, jag har inte betygen.(Pelle, Afghanistan). 
 

Även här berättas det om en slags ovisshet om framtiden, där eleven inte är säker på vart han 

kommer att hamna efter sin utbildning.  Ovissheten tar form av en tragedi i berättelsen där 

eleven uttalar sig om att han inte har behörighet för att varken ansöka till 

Samhällsvetenskapliga eller Naturvetenskapliga linjen i gymnasiet. På så sätt kan han inte 

förflyttas till en ordinarie gymnasieklass vars undervisning utgörs av ämnen som eleven är 

intresserad av samt identifierar sig själv med. Således kan det förstås att eleven inte kan 

erhålla det erkännandet han eftersträvar.  

 

5.4. Sammanfattning av resultat och berättelser 

 

Ur de olika berättelserna kan man utläsa  ett övergripande narrativ om att komma till svensk 

skola, hitta gemenskap i förberedelseklassen, men sedan upptäcka att man inte erkänns av de 

andra. Berättelser om bytet av skola har genererat en positiv bild av Sveriges skolsystem där 

eleverna i jämförelse med förhållandena mellan elever och lärare i deras skolor i hemlandet 

använder sig av ett narrativ som porträtterar eleverna och lärarna som mer jämlika på skolan. 

Berättelserna bekräftar detta när eleverna talar om deras positioner i sina klasser i hemlandet 

där betoning läggs på lärarnas överlägsna och överordnade position. Berättelser om mötet 

med förberedelseklassen utgörs av en trygghet som grundar sig i en språkgemenskap, 

samhörighet och förståelse för varandras situationer där inga skillnader eller strider skildras. 



Det sker en vändpunkt i berättelserna när eleverna talar om mötet med de ordinarie klasserna, 

de elever som tillhör de klasserna, samt makthavarna på skolan(rektorer, lärare) där en 

uppfattning om skillnader beskrivs samt en kamp om erkännande. Här använder vissa elever 

offentliga och konceptuella narrativ om rasism och integration i sina berättelser för att 

begripliggöra det uteblivna erkännandet. När eleverna berättar om sina framtidsdrömmar och 

förhoppningar positionerar de sig i en gynnande situation som förstås som ett lyckligt slut och 

en upplösning av kampen om erkännande. Detta bekräftar således indirekt en ovisshet som 

uppstår med tanken på att de inte kan vara säkra på att slutet är gott efter att de gått klart 

Språkintroduktion.  

 

6. Diskussion  

 

I förankring i den tidigare introduktionen till tidigare forskning, presenteras en kort 

beskrivning om att det finns en hel del tidigare forskning om skolanpassning och språk i 

förhållande till identitetsskapande. Däremot har ett narrativt angreppssätt som fokuserar på 

elevers egna berättelser däremot inte behandlats i någon vidare utsträckning. Dock 

argumenterade jag för att vissa avseenden av tidigare forskning kan kopplas till denna studies 

resultat där olika berättelser kan ge olika uppfattningar om bland annat etnisk och nationell 

identitet där elevernas utsagor har genererat olika diskussioner kring detta. I denna del ska jag 

analysera de olika berättelserna samt övrigt datamaterial i förhållande till tidigare forskning 

om specifikt etnisk- och nationell identitet och språk. 

 

Elevernas upplevelser av bytet av skolsystem kan kopplas till skolans bemötande och 

mottagande av dessa elever samt deras placeringar i förberedelseklasserna. Detta har även 

präglat de ”ordinarie” elevernas bild av språkintroduktionseleverna. Liebkind et al.(2004) 

menar att ett gynnsamt mottagande av invandrare är viktig för anpassningen och för 

befolkningens attityder gentemot invandrargrupperna samt att det skapar förutsättningar för 

en invandrargemenskap där eleverna kan återuppbygga sina sociala nätverk och upprätthålla 

en inre solidaritet och positiv självbild. Detta är som vi har sett en aspekt av elevernas 

berättelser, men berättelsen handlar framförallt om denna gemenskaps gränser och hur denna 

gräns kan överskridas. I berättelserna förstår man att elevernas önskemål om integrering med 

elever från de ordinarie klasserna är komplicerat. Syftet med att gå förberedelseklass enligt 



elevernas berättelser är att lära sig språket för att så småningom, inom snaraste framtiden få 

ett erkännande för att således upprätta en ny social identitet, sociala nätverk samt en 

solidaritet med de etablerade eleverna på skolan. Att dessutom hävda att negativa upplevelser 

detta förknippas med endast är konsekvenser av dåligt självförtroende, bristande känsla av 

behärskning med mera men också en minskning av etnisk identifiering skildrar ett 

psykologiskt perspektiv på fenomenet. Utifrån det narrativa synsättet ser vi dock även hur en 

sammanhängande identitet är beroende av erkännande från andra- inte minst av eleverna och 

lärarna från ordinarie klasser utan även av klasskamrater. Eleverna uttrycker själva i sina 

berättelser att kampen om erkännande i synnerhet bygger på deras etablering i långa vistelser 

i förberedelseklasserna och avståndet från de andra eleverna.  

 

Liebkind et al.(2004) anser att en stark, säker etnisk identitet har en positiv inverkan på 

invandrarnas psykiska välbefinnande då det förser invandrare med personliga och externa 

resurser vilka hämmar uppkomsten av stress i den nya kulturen. Eleverna berättar själva om 

välbefinnandet i förberedelseklassen som utgörs av som sagt en gemenskap. Dock leder 

berättelserna fram till att eleverna vill lämna detta välbefinnande och utsätta sig för den 

obehagliga upplevelsen av att kräva erkännande från andra. Att enbart prata om 

välbefinnande och stress i psykologiska termer innebär att man inte ser vilken roll 

välbefinnandet spelar i elevernas tolkningar av sin skolsituation och självpresentationer i 

berättelser om dessa.  Utifrån elevernas berättelser om kampen om erkännande skildras som 

sagt en längtan efter att få börja i en ordinarie klass vilket gör att de hamnar utanför det som 

förstås som sin trygghetszon. Vistelsen utanför denna trygghetszon- det vill säga 

förberedelseklassen- förstås utifrån berättelserna som en orsak till upplevelsen av denna 

obehag som förstärks med den bristande kontakten med andra elever.  

 

Elevernas berättelser om kampen om erkännande och kampens upplösning kan kopplas till att 

vissa elever som behärskar det svenska språket erhållit ett formellt erkännande som bekräftas 

av förflyttningen till en ordinarie klass. Enligt Liebkind et al.(2004) formar elever en 

nationell identitet när de lärt sig att behärska språket vilket således ökar känslan av acceptans 

då de får ett slags erkännande av befolkningen som bekräftar att de kan behärska olika 

aspekter av deras personliga liv i det nya samhället. Liebkind et al.(2004)  påstår att känslan 

av behärskning är en viktig länk mellan etnisk identitet och ångest vilket beror på att 



invandrare successivt börjar betrakta sig som en del av majoritetssamhället i takt med ökade 

språkkunskaper. Elevernas vilja att lära sig det svenska språket förstås i deras berättelser som 

en nyckel till integration, en upplösning av den pågående kampen om erkännande. Språk 

betraktas som ett medel för att projicera en annan typ av identitet för att särskilja sig från en 

ny grupp(Trofimovich & Turuseva, 2015). Dock förstår man utifrån elevernas berättelser att 

det inte enbart är språket som påverkar elevernas självuppfattning- utan att elever från 

Språkintroduktion blir motarbetade av omgivningen som de betraktar som hindret i sina 

berättelser Detta skapar en förståelse om att identitet är mycket mer än bara språkbehärskning 

och identifiering med etnicitet. I berättelserna förstår man att flera omständigheter spelar roll 

för identitetsformering. Det är i dessa interaktioner och relationer med andra elever, lärare 

och rektorer på skolan som elever positionerar sig själva på specifika sätt vilket uttrycks i 

deras berättelser om dessa situationer. Det är framförallt viljan att bli erkänd som framställs 

som den främsta faktorn i elevernas berättelser. Språkfrågan och teorier om etnisk- och 

nationell identitet  förklarar endast vissa aspekter av identitetsskapande och belyser inte 

elevernas egna berättelser och narrativa identiteter. 

 

 Som Trofimovich och Turuseva(2015) nämner så beror känslan av nationell tillhörighet av 

omgivningens reaktioner på ens språkkunskaper vilket påverkar elevens uppfattning om sig 

själv samt sina förmågor i förhållande till de andra eleverna. Reaktionerna kan således 

betraktas som ett visst erkännande som eleverna själva nämner i sina berättelser som de 

menar bygger på interaktion med de andra eleverna och bland annat bekräftelse av ens 

språkfärdigheter. Detta påverkar således elevens upplevelser av sin etniska och nationella 

identitet där en negativ upplevelse eventuellt bekräftar för eleven att hen inte ännu 

upprätthållit en jämbördig nationell identitet som de ordinarie eleverna vilket istället kan 

stärka elevens etniska identitet, som i denna studie kopplas till elevernas ovisshet om 

framtiden. På så sätt kan förberedelseklassen vara en trygghet för eleverna som enligt 

berättelserna känner sig som ”hemma” där. De positiva berättelserna om gemenskapen i 

förberedelseklasserna kan därför förklaras utifrån detta påstående, där berättelserna förutsätts 

av en etnisk identifiering med sina klasskamrater som grundar sig på elevernas liknande 

skolsituationer, språkkunskaper, ursprung med mera. När interaktion med elever från de 

ordinarie klasserna upprättas förstås berättelserna om kampen om erkännande därför som en 

strävan efter en nationell identifiering och tillhörighet. Berättelserna utgörs på sätt i vissa 



avseenden av Trofimovich och Turusevas(2015) definition av etnisk identifiering som beror 

på elevers uppfattade betydelse av gruppmedlemskapet, känslor av glädje och stolthet att vara 

en gruppmedlem samt uppfattad styrka av anknytningen till ens grupp vilket genererade 

elevernas berättelser som skildrar ett lugn, samhörighet och gemenskap i förberedelseklassen. 

Vissa elever som känner att de behärskar språket väl kan därför känna en starkare nationell 

identitet samt en överlägsenhet i förberedelseklassen. Utifrån elevernas berättelser är det 

dessa elever som uttrycker störst längtan att börja i ordinarie klass. Dock är det viktigt att 

förstå att språkfrågan endast är en aspekt som eleverna presenterar i sina berättelser. Det är 

denna tanke som bidrog till min tolkning av elevernas berättelser om framtiden där de 

skildrade ett lyckligt slut och en slutgiltig etablering på skolan. Detta behöver inte spegla 

verkligheten vilket man också måste förstå när man läser rapporter som behandlar narrativa 

analyser. Det är elevernas upplevelser av händelser samt deras berättelser om sig själva som 

spelar en central roll för deras identitetsformering. Det är detta som Somers(1994) avser när 

hon nämner att berättelser speglar individens ontologiska tillstånd. Att elevers förväntningar 

på framtiden skildrar ett avslut av kampen om erkännande på grund av exempelvis 

språkbehärskning, innebär nödvändigtvis inte att de kommer att se sig själva som etablerade 

eller erkända. Lärare och rektorer kan exempelvis placera eleverna i specifika klasser med 

andra elever som läser svenska som andraspråk. Återigen kan man säga att en komplikation i 

de ordinarie klasserna som grundar sig i elevernas olikheter kan uppstå, vilket i sin tur leder 

till en förflyttning och återigen därefter en kamp om erkännande. Således kan eleverna aldrig 

uppnå ett slutgiltigt erkännande av de etablerade på skolan, vilket inte nödvändigtvis behöver 

innebära att de inte upprätthållit en stark nationell identitet då eleven i förhållande till andra 

elever etc. ändå har fått ett erkännande samt har behärskat språket.  

 

Komplikationer som uppstår i elevernas berättelser spelar en viktig roll för deras 

självberättelser och narrativa identitet. Berättelserna om  exempelvis dåliga betyg är en sådan 

komponent som eleverna nämnde i sina berättelser om framtiden vilket bidrog till ovissheten 

om elevernas framtidsförhoppningar. Tidigare forskning indikerar att identifiering med både 

nationell och etnisk identitet påverkar invandrarelevers sätt att orientera sig och prestera i 

skolan då identifiering med den nationella identiteten dämpar effekten av uppfattad etnisk 

diskriminering och minskar negativa effekter på elevers skolprestation och skolresultat. Detta 

framgår dock inte i elevernas berättelser, där eleverna istället presenterar sig själva som 



företagsamma, fredliga personer som kämpar för att nå behörighet till att ansöka till önskat 

program etc. Istället betonar de i sina berättelser andra faktorer som det uteblivna 

erkännandet av makthavarna och eleverna från de ordinarie klasserna. Berättelserna av 

sådana upplevelser kan däremot förstås som en anledning till berättelserna om dåliga betyg 

etc där eleverna positionerar sig själva i en sådan offerposition där de som tidigare nämnt 

måste kämpa för detta erkännande i interaktion med främst de andra eleverna. I interaktion 

med lärare och rektorerna framträdde å andra sidan berättelser som skildrar en diskriminering 

av eleverna- där deras känslor förminskas och inflytande inte uppmärksammas av exempelvis 

rektorn. Upplevelser av diskriminering kan dock vara subjektivt och utifrån berättelserna 

begripliggör eleverna denna upplevelse när de förstår hur diskrimineringsdiskurser fungerar 

som offentliga och konceptuella narrativ som kan inkorporeras i individers narrativa 

identiteter. Några elever använde sig av ett konceptuellt narrativ om rasism, en annan av ett 

offentligt narrativ om integration  i sina berättelser. Coutinho & Koinis-Mitchell( 2004) 

menar att elever som upplever diskriminering gentemot deras etniska grupp i skolan betraktar 

skolmiljön som mindre välkomnande och vederbörande för deras välbefinnande och blir 

således mindre intresserade och engagerade i skolan. Utifrån elevernas berättelser och 

användning av konceptuella narrativ om rasism synliggörs detta. Detta kan ha påverkat deras 

berättelser samt tolkning av sina livshändelser och kan vara en orsak till att de inte presterat 

tillräckligt bra i skolan vilket även kopplas till ovissheten om framtiden. Elever som 

exempelvis  inte har uppnått vissa vägande betyg för att ansöka till ett specifikt 

gymnasieprogram kan grunda sig på argumentet att bristen på erkännande är en form av 

diskriminering på grund av elevernas placering av klasser, bakgrund, språkfärdigheter med 

mera. Detta kan man hävda påverkar elevernas möjligheter att identifiera sig med den 

nationella identiteten.  

 

6.1. Vidare forskning 

 

Som tidigare nämnt är tidigare forskning inom detta ämne ganska underutvecklat. Att 

dessutom utföra en narrativ identitetsanalys om detta är något som tidigare forskning inte 

berört. Jag anser att denna studie kan vägleda framtida forskningen att fokusera på aktörernas 

berättelser avseende olika ämnen och inte låta andra narrativ om dem avgöra hur man ska 

bemöta och behandla dem. Ytterligare förslag på vidare forskning är användningen av ett 



större urval för att analysera fler berättelser. Således kan man finna fler, nyanserade och 

annorlunda berättelser hos respondenterna samt olika identitetsuppfattningar.  

Resultaten om ovissheten om framtiden kan betraktas som ett startskott för vidare forskning 

för att undersöka gamla elever som gått Språkintroduktion för att se vilka narrativ som 

framträder i deras fall. Slutet på denna studie skildrar en ovisshet om framtiden där endast 

berättelser om elevernas nuvarande skolsituation betonas. Med hjälp av gamla elevers 

berättelser kan de nuvarande eleverna från förberedelseklasserna få det bekräftat vart 

berättelserna sedan leder, ifall det kommer fler kamper i framtiden och om deras 

föreställningar av ett lyckligt slut är förgäves eller inte. Ovissheten som elevernas 

självuppfattningar påverkas av kan på så sätt utgöras av gamla elevers erfarenheter och 

berättelser som kan bidra till en säkerhet istället för osäkerhet. Finns det goda förutsättningar 

för dem i framtiden? Är deras framtidsförhoppningar förgäves? Att fokusera på elever som 

tidigare gått Språkintroduktion, som samlat på sig erfarenhet efter sin vistelse i 

förberedelseklassen- kan nya berättelser produceras i vilka eleverna på Språkintroduktion kan 

finna sig själva i.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

 

Hur var det att börja i svensk skola? Hur lång tid bodde du i Sverige innan du fick börja 

skolan?  

 

Hur var det att träffa dina klasskamrater och lärare? Var det vad du hade förväntat dig? 

 

Vad är skillnaden med att gå i en sådan här klass jämfört med din klass i hemlandet? Finns 

det några likheter? 

 

Upplevelser av klassen/utbildningen 

 

Hur är det att gå en Språkintroduktion här på skolan? Trivs du i din klass?  

 

Vad är jobbigast/ roligast med att gå i din klass? Hur skulle du vilja ha det i din klass och på 

din skola? 

 

Umgås du med elever från ordinarie klasser/ andra program? Om inte- varför?  

 

Skulle du redan nu vilja börja i ordinarie klass/ nationellt gymnasieprogram?  

 

Framtid 

Vad tror du att du kommer att göra efter utbildningen? 

 

Hur tror du att dina framtid kommer att se ut efter den här utbildningen? 
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