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Denna	 slutrapport	 behandlar	 det	 projekt	 som	 har	 genomförts	 av	 Enhet	 utveckling,	 Kungsbacka	
kommun,	 och	 som	 benämns	 Introduktionsteam	 –	 Rutiner	 för	 mottagande	 av	 nyanlända	 elever	 i	
Kungsbacka	kommun.	Projektet	har	letts	av	Virpi	Pikkarainen,	enhetschef	Modersmål.	Slutrapporten	
består	av	sammanfattningar	av	delrapport	1,	2	och	3	samt	den	fjärde	delrapporten	i	sin	helhet	och	är	
författad	 av	 Kungsbacka	 kommuns	 representant	 specialpedagog	 Bertil	 Ljungblad,	 docent	 Anita	
Norlund	 och	 universitetslektor	Marianne	 Strömberg.	 De	 båda	 senare	 ingår	 i	 RCIW,	 ett	 strategiskt	
forskningsprogram	med	inriktning	mot	området	inkludering	vid	Högskolan	i	Borås.	Denna	grupp	om	
tre	benämns	’forskningsgruppen’	i	kommande	framställning.	
	
Sverige	har	under	de	senaste	åren	mött	ett	med	europeiska	mått	 stort	antal	nyanlända	elever	och	
flyktingar.	Skolverket	markerar	detta	faktum	och	de	konsekvenser	detta	bör	leda	till:	

Antalet	nyanlända	elever	ökar	och	allt	fler	kommuner	behöver	bygga	upp	beredskap	och	kunskap	för	att	
ta	emot.	(www.skolverket.se) 

Det	 kommunala	 projektet	 har	 således	 tagit	 Skolverkets	 uppmaning	 på	 allvar	 och	 satt	 samman	 en	
multiprofessionell	 enhet,	 introduktionsteamet,	 bestående	 av	 lärare	 i	 svenska	 som	 andraspråk,	
socialpedagog,	 specialpedagog	 och	 modersmålslärare.	 Teamets	 syfte	 har	 varit	 att	 stödja	
förskola/grundskola	 i	 mottagandet	 av	 nyanlända	 barn/elever	 och	 möta	 olika	 behov	 på	 individ-,	
grupp-	 och	 organisationsnivå.	 Teamet	 har	 tillsammans	 ansvarat	 för	 att	 stärka	 den	 kommunala	
personalens	ansvar	att	säkra	de	nyanlända	elevernas	rätt	till	likvärdiga	villkor.		
	
Projektledningen	vidtog	ett	antal	åtgärder	för	att	åstadkomma	goda	villkor	för	nyanlända	elever.	En	
sådan	åtgärd	 var	 att	dubblera	antalet	 studiehandledningstimmar	 från	 två	 timmar	 i	 veckan	 till	 fyra.	
Studiehandledning	 innebär	 ett	 arrangemang	 där	 nyanlända	 elever	 får	 pedagogiskt	 stöd	 från	 en	
studiehandledare	 som	 talar	 deras	 modersmål	 och	 som	 kan	 förklara	 ämnesrelaterat	 innehåll	 och	
ämnesrelaterade	begrepp,	liksom	kulturella	skillnader.	De	elever	det	berört	har	ingått	i	sina	ordinarie	
klasser	 och	 kunnat	 få	 studiehandledning	 såväl	 i	 klassrummet	 som	 i	 separata	 utrymmen.	 Detta	
arrangemang	 ska	 ses	 som	 ett	 sätt	 att	 komma	 ifrån	 ett	 arrangemang	 kring	 långvariga	
förberedelseklasser	som	bygger	på	att	eleverna	är	separerade	från	sin	klass	(se	Valentine,	Sporton	&	
Bang	Nielsen	2009,	för	exempel	från	Storbritannien	och	Danmark).		
	
Kommunens	skolor	har	varit	föremål	för	en	omformning	som	avser	att	nå	ökad	kännedom	om,	och	i	
högre	 grad	 arbeta	 i	 enlighet	med,	 ett	 interkulturellt	 förhållningssätt.	Med	 andra	 ord	har	 projektet	
handlat	 om	 att	 omforma	 från	 låg	 grad	 av	 interkulturellt	 förhållningssätt	 till	 hög	 grad.	
Forskningsgruppen	 utgår	 här	 från	 begreppet	 interkulturellt	 förhållningssätt	 så	 som	det	 definieras	 i	
projektplanen:	
	

Undervisningen	består	av	varierande	uttrycks-	och	arbetssätt	där	 lärare	sätter	stoffet	 i	ett	sammanhang	
utifrån	elevernas	förståelse	och	utifrån	elevgrupp	(Lahdenperä	2010).	
	

Forskningsgruppen	 ser	 det	 som	 att	 utvecklingsenheten	 och	 grundskolorna	 i	 Kungsbacka	 kommun	
utgör	en	’ecology	of	practices’	vilket	innebär	att	flera	olika	delpraktiker	är	involverade.	Följande	fyra	
praktiker	har	identifierats	som	särskilt	involverade	i	projektet:	
	

- Praktik	1.	Den	praktik	som	utgörs	av	introduktionsteamets	interna	gemensamma	praktik.	
- Praktik	2.	Den	praktik	som	utgörs	av	introduktionsteamets	arbete	tillsammans	med	externa	

aktörer	på	berörda	skolor.	
- Praktik	 3.	Den	praktik	 som	utgörs	 av	 skolornas	undervisning,	 bland	annat	 inkluderande	ett	

interkulturellt	förhållningssätt.	
- Praktik	 4.	 Den	 praktik	 som	 utgörs	 av	 introduktionsteamet	 ihop	 med	 externa	 aktörer,	 till	

exempel	personal	från	andra	förvaltningar,	myndigheter	och	politiker.	
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Teoretisk	ram		
För	 att	 kunna	 fånga	 hur	 praktiker	 omformas	 har	 forskningsgruppen	 vänt	 sig	 mot	 det	 teoretiska	
ramverk	som	bygger	på	fenomenet	praktikarkitekturer	(se	t.	ex.	Kemmis	et	al.	2014).	Teorin	hanterar	
de	yttre	villkor	som	möjliggör	och	begränsar	vad	som	kan	ske	i	sociala	möten	mellan	människor	och	
erbjuder	således	analytiska	verktyg	för	att	studera	förändringsprocesser	inom	en	utbildningspraktik.	
En	praktik,	menar	Kemmis	et	al.	skapar	och	är	skapad	i	en	praktikarkitektur	där	arkitekturen	utgörs	
av	 tre	 arrangemang	 (se	 också	 Rönnerman	 &	 Olin	 2013).	 Dessa	 är	 för	 det	 första	 de	 kulturellt-
diskursiva	 arrangemangen

	
som	 uttrycks	 i	 deltagarnas	 tal	 (sayings),	 för	 det	 andra	 de	 materiellt-

ekonomiska	 arrangemangen	 som	möjliggör	 och	 begränsar	 de	 inblandades	 handlingar	 (doings)	 och	
slutligen	de	sociopolitiska	arrangemangen	som	påverkar	hur	människor	relaterar	till	varandra	och	till	
dokument	(relatings)	(se	t.	ex.	Langelotz	2014).	Sayings	kan	jämställas	med	diskurser	och	när	dessa	
diskurser	 på	 ett	 specifikt	 sätt	 hänger	 ihop	 med	 handlingar	 (doings)	 och	 relationer	 (relatings)	
karaktäriserar	det	enligt	Kemmis	et	al.	(2014)	en	särskild	praktik.	Praktiken	kan	alltså	beskrivas	som	
sammansatt	 av	 uttalanden,	 aktiviteter	 och	 relationer	 vars	 arrangemang	 överlappar	 varandra	 och	
endast	blir	synliggjorda	genom	analys.		

Eftersom	 det	 empiriska	 underlag	 som	 samlats	 in	 under	 projektets	 gång	 bara	 består	 av	 uttalanden	
(muntliga	som	skriftliga)	och	inte	observationer	torde	allt	det	material	som	samlats	in	egentligen	ses	
som	uttryck	för	sayings.	Här	har	gruppen	dock	tagit	ställning	för	att	sayings	i	sin	tur	kan	delas	in	i	de	
tre	begreppen	’sayings’,	’doings’	och	’relatings’	som	undergrupper.		

Delar	av	den	kommande	resultatframställningen	kopplar	också	till	social	capital	 theory	 (Field	2005)	
som	handlar	om	nätverk	mellan	människor.	Där	kan	tre	typer	av	praktiker	identifieras:	
	

• Bonding	social	capital;	praktiker	i	vilka	människor	i	samma	situation	binds	samman.	Det	kan	
handla	om	den	närmaste	familjen	eller	nära	vänner.	

	
• Bridging	social	capital,	praktiker	i	vilka	människor	med	lösare	kopplingar	binds	samman.	Här	

kan	det	handla	om	nätverk	mellan	människor	från	olika	sociala	indelningar.	
	

• Linking	social	capital,	praktiker	där	människor	med	lägre	maktresurser	också	ges	tillträde	till	
resurser	som	är	tillgängliga	via	samhället	(Woolcock	2001:	13-4).		

	
Vad	som	eftersträvas	är	praktiker	som	generar	bridging	men	framför	allt	den	tredje	typen	av	social	
capital,	linking.		
	
En	 sista	 indelning	 hämtas	 från	 Dyson1.	 Här	 handlar	 det	 om	 tre	 aspekter	 av	 inkludering;	getting	 in	
(tillträde	och	möjlighet),	 taking	part	 (deltagande)	och	moving	on	 (utfall,	 resultat).	Alla	 tre	aspekter	
bör	vara	uppfyllda	för	att	en	praktik	ska	betraktas	som	inkluderande.	

	
Arbetsformer	
Forskningsgruppens	 primära	 hållning	 under	 projekttidens	 gång	 har	 varit	 att	 förmedla	 insikter	 och	
bidra	med	analyser	 till	projektledning	och	 introduktionsteam.	De	 första	analyserna	hade	som	syfte	
att	 utgöra	 ett	 stöd	 för	 introduktionsteamet	 att	 hålla	 riktningen,	 eller	 eventuellt	 att	 göra	
kursändringar,	 och	 pekade	 på	 mål	 för	 introduktionsteamets	 val	 av	 insatser.	 I	 olika	 faser	 av	
samforskningen	 har	 forskningsgruppen	 dessutom	 föreslagit	 ändringar	 eller	 identifierat	 vägval.	

																																																								
1	Alan	Dyson,	muntlig	kommunikation.	
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Forskningsgruppen	har	försökt	vara	lyhörd	och	i	dialog	med	projektledningen	diskuterat	metoder	och	
urval.		
	
Forskningsgruppen	har	deltagit	i	möten	med	olika	typer	av	deltagarsammansättning.	Dels	har	den	vid	
åtskilliga	tillfällen	träffats	internt	för	gemensamt	planerings-	och	analysarbete	alternerande	förlagda	
till	Specialpedagogiskt	centrum	och	till	Högskolan	 i	Borås,	dels	har	den	återkommande	träffat	såväl	
projektledare	 och	 introduktionsteam	 för	 planering,	 uppföljning,	 rapport	 och	 analys.	 När	
forskningsgruppen	och	introduktionsteamet	har	träffats	har	detta	vid	något	tillfälle	skett	i	workshop-
form	då	introduktionsteamet	utmanats	att	konkret	formulera	hur	en	praktik	som	är	omformad	till	att	
ha	en	hög	grad	av	 interkulturellt	 förhållningssätt	 ska	 se	ut	 för	 att	man	 ska	uppfatta	projektet	 som	
lyckat.	 Workshoppen	 avsåg	 att	 utgöra	 incitament	 för	 introduktionsteamets	 förtydliganden.	
Forskningsgruppen	menade	att	dessa	var	viktiga	eftersom	inte	bara	en	angelägen	process	hade	satts	
igång	utan	också	en	relativt	komplex	sådan.	Aktiviteter	av	detta	slag	ska	ses	som	ett	exempel	på	att	
forskningsgruppen	ibland	har	tagit	ansvar	för	att	skynda	på	händelseförloppet.		
	
En	 princip	 som	 följer	 med	 RCIW:s	 arbete	 bygger	 på	 capability,	 ett	 begrepp	 som	 refererar	 till	 en	
forskningsbaserad	 utveckling	 av	 professionens	 capacity	 och	 ability	 (se	 Salvato	 &	 Rerup	 2011).	 I	
enlighet	med	en	 sådan	princip	 invigdes	 introduktionsteamet	 i	 att	 använda	analysbegrepp	och	gavs	
möjlighet	att	tillämpa	dessa	under	hela	projekttiden.		
	
Det	 ska	 slutligen	 nämnas	 att	 gruppen	 har	 bidragit	med	 rekommendationer	 till	 projektledning	 och	
introduktionsteam	(se	föreliggande	rapports	avslutning).	
	
	
Aktiviteter	
Utöver	 det	 ordinarie	 forskningsarbetet	 har	 ett	 antal	 aktiviteter	 genomförts.	 Exempelvis	 har	
forskningsgruppen:	

	
• presenterat	 resultat	 på	 den	 nordiska	 forskarkonferensen	 NERA/NFPF	 4-6	 mars	 2015	

Göteborg,	Sverige,	i	det	nätverk	som	benämns	Multi-Cultural	Educational	Research,		
• närvarat	vid	Lill	Langelotz	disputation	för	en	fördjupning	av	arbetets	teoretiska	bas.		
• föreläst	 om	 Kungsbacka	 kommuns	 angreppssätt	 för	 mottagande	 av	 nyanlända	 vid	 Spkc:s	

caféverksamhet,	Borås.	
• i	 projektets	 slutskede	 redogjort	 för	 de	 genomförda	 aktiviteter	 som	 skett	 sedan	 projektets	

start	 (våren	 2014)	 för	 Förskole-	 och	 Grundskoleförvaltningens	 ledningsgrupp	 i	 Kungsbacka	
kommun.		

Anita	Norlund	och	Marianne	Strömberg	har:	
	

• bidragit	med	förslag	på	föreläsare	inför	kompetensutvecklingsinsatser.	
• bidragit	med	en	referenslista	på	aktuell	litteratur	i	området	kring	nyanlända.	
• presenterat	 resultat	 från	 studien	 vid	 den	 europeiska	 forskarkonferensen	 ECER	 (European	

Conference	of	Educational	Research)	8-11	september	2015	Budapest,	Ungern,	 i	det	nätverk	
som	benämns	Research	in	Innovative,	Intercultural	Environments.	

• närvarat	 vid	 Kungliga	 vetenskapsakademins	 konferens	 ”Learning	 for	 newly	 arrived”	 17-19	
maj	2016	Stockholm,	Sverige.		

Därutöver	har:	
• Åke	Larsson	och	Bertil	Ljungblad	närvarat	vid	en	inkluderingskonferens	vid	Högskolan	i	Borås.		
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• projektledare	Virpi	Pekkarinen	och	introduktionsteamets	medlemmar	deltagit	i	Kunskapsdag	
om	 Interkulturell	 dialog	 arrangerad	 av	 Västragötalandsregionens	 forskningsråd	 för	
interkulturell	dialog,	efter	inbjudan	från	Marianne	Strömberg	som	själv	ingår	i	rådet.	

• projektet	 lett	 till	 nyheter	 som	 har	 publicerats	 på	 forskargruppen	 RCIW:s	 hemsida.	
(http://www.hb.se/Forskning/Program/RCIW---Research-and-Capability-in-Inclusion-and-
Welfare/RCIW---Nyheter/).		

	
	
Metod	
All	data	har	samlats	in,	sammanställts	och	analyserats	av	forskningsgruppens	samtliga	tre	deltagare.	
Datan	är	av	varierad	karaktär	och	har	samlats	in	med	en	variation	av	metoder.	I	kronologisk	ordning	
ingår	följande:	
	
Antal	 Informant	 Instruktion		 Data	
3	 Introduktionsteamets	

medlemmar	
Sammanfatta	 dina	
första	intryck	

Fältanteckningar	

4	 Introduktionsteamets	
medlemmar	 och	
projektledare	

	 Forskningsgruppens	 egna	
anteckningar	från	möten	

4	 Studiehandledare	 Beskriv	 hur	 en	
arbetsdag	 ser	 ut	 för	
dig	 som	
studiehandledare	

4	Self	reports	

4		 Rektorer	 Beskriv	 arrangemang	
före	 projektets	
inledning	

Mailsvar	

9	 Nyanlända	elever	 Ta	 10-12	 bilder	 av	
platser	där	du	tycker	
om	 att	 vara	 etc	 (se	
nedan).	

Photo	 Elicitation	
Interviews,	 ca	 90	 bilder	
och	 drygt	 40	 sidor	
transkriberade	intervjuer.	

4	 Studiehandledare		 Beskriv	 hur	 en	
arbetsdag	 ser	 ut	 för	
dig	 som	
studiehandledare.		
Vilka	 instruktioner	
skulle	 du	 ge	 din	
dubbelgångare	 för	
inför	 en	 arbetsdag	
(intervjufråga)	

4	 Self	 reports	 +	 4	
intervjuer	

4	 Modersmålslärare	 Beskriv	 hur	 en	
arbetsdag	 ser	 ut	 för	
dig	 som	
modersmålslärare.			

4	Self	reports	

2	 Svenska	 som	
andraspråkslärare	

Beskriv	 hur	 en	
arbetsdag	 ser	 ut	 för	
dig	 som	
modersmålslärare	

2	Self	reports	

3	 Medlemmar	 av	
introduktionsteamet	

Intervjuguide	 Fokusgruppsintervju	
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En	bit	 in	 i	projektet	uttryckte	projektledningen	en	önskan	om	få	 ta	del	av	elevens	perspektiv.	Med	
anledning	 av	detta	beslöt	 forskningsgruppen	att	 intervjua	 elever	 via	 en	deltagarinriktad	metod	 för	
dataproduktion.	Metoden	 kallas	 Photo	 Elicitation	 Interviews	 (PEI)	 (Clark	 1999;	 Richard	 &	 Lahman,	
2014)	och	ger	elever	möjlighet	utrymme	att	vara	medkonstruktörer	i	processen	att	beskriva	skolans	
pedagogiska	 och	 sociala	 rum.	 Den	 innebär	 att	 elever	 tar	 bilder	 av	 platser	 i	 sin	 skolmiljö	 och	 i	
intervjusamtal	berättar	om	sina	erfarenheter	av,	och	syn	på,	skolan.	Den	möjliggör	att	fånga	elevers	
icke-observerbara	 tankar,	 känslor	 och	 förståelse,	 eller	med	 ett	 annat	 sätt	 att	 uttrycka	 det,	 elevers	
tankar	 och	 handlingar	 i	 sociala	 situationer,	 inte	 minst	 med	 fokus	 på	 kritiska	 eller	 signifikanta	
händelser.	De	berörda	eleverna	ombads	att	ta	10-12	bilder	av	platser	"där	du	gillar	att	vara",	"där	du	
tror	att	bra	saker	händer	eller	har	hänt"	och	"där	du	lär/har	 lärt	dig	saker".	För	att	ge	utrymme	för	
elever	 att	 reflektera	 över	 och	 uttrycka	möjliga	 förändringsåtgärder	 lades	 frågan	 "Om	 du	 hade	 ett	
trollspö	 vad	 skulle	 du	 ändra	 på?”	 (Epstein	 et	 al.	 2006)	 till.	 De	 nio	 nyanlända	 elever	 som	 ingick	 i	
studien	tillhörde	tre	av	Kungsbackas	kommunala	grundskolor	och	var	i	olika	åldrar,	liksom	från	olika	
delar	av	världen.		
	
Ett	 noggrant	 etiskt	 arbete	 föregick	 studien	 och	 inför	 att	 missivbrev	 och	 introduktionsbrev	
utarbetades.	För	etiska	frågor	konsulterades	professor	Julie	Allan,	Birmingham	University,	som	tillhör	
RCIW	och	som	är	insatt	i	metoden.	Eleverna	deltog	enbart	efter	vårdnadshavares	godkännande	och	
intervjumaterialet	 har	 övergripande	 hanterats	 med	 försiktighet	 i	 enlighet	 med	 rådande	
forskningsetiska	principer.		
	
Analysen	av	materialet	skedde	först	genom	en	kategorisering	i	social	arena,	vilken	omfattade	bilder	
och	 berättelser	 om	 platser	 där	 främst	 sociala	 aktiviteter	 var	 i	 fokus,	 och	 i	 pedagogiskt	 rum	 där	
pedagogiskt	 inriktade	 aktiviteter	 förekom	och	berättades	 om	och	därefter	med	 stöd	 i	 några	 av	 de	
tolkningsteman	som	bildforskarna	Lind	och	Åsén	(1999)	erbjuder,	samt	i	teorin	om	socialt	kapital.		
	
Vad	avser	intervjuerna	med	studiehandledare	baserades	dessa	i	tanken	om	att	utgå	från	”interviewto	
the	 double”.	 Metoden	 är	 etablerad	 sedan	 tidigare	 och	 föreslås	 bland	 annat	 av	 Nicolini	 (2012).	
Grundformuleringen	till	informanterna	löd:	
	

Föreställ	 dig	 att	 du	 har	 en	 dubbelgångare	 som	 dyker	 upp	 imorgon	 istället	 för	 dig.	 Förse	 denna	
dubbelgångare	 med	 de	 nödvändiga	 detaljerade	 instruktioner	 som	 behövs	 för	 att	 arrangemanget	 eller	
dubbelgångaren	inte	ska	avslöjas.			

	
Tidigt	gjordes	ett	försök	att	också	samla	in	dokument	från	berörda	rektorer.	Inga	sådana	dokument	
inkom.	 Forskningsgruppen	 försökte	 därefter	 kompensera	 detta	 bortfall	 med	 en	 tredelad	 e-
postintervju	till	16	rektorer	men	även	här	blev	bortfallet	stort	och	någon	analys	av	det	begränsade	
material	gick	inte	att	göra.		
	
Resultat	
Under	den	här	 rubriken	återges	en	 sammanfattning	av	den	 första,	 andra	och	 tredje	delrapportens	
analyser	och	resultat	samt	den	avslutande	delrapporten	analys	och	resultat	i	sin	helhet.	Motivet	för	
att	 återge	 hela	 den	 avslutande	 rapporten	 är	 att	 denna	 relaterar	 tillbaks	 till	 projektets	 inledande	
skede	och	bidrar	på	så	vis	med	en	utökad	bild	av	omformningsprocessen	med	särskild	betoning	på	
tre	centrala	aspekter.	
	
Sammanfattande	resultat	från	delrapport	1	
I	 den	 första	 delrapporten	 fokuserades	 bland	 annat	 de	 iakttagelser	 introduktionsteamet	 hade	 gjort	
under	 sin	 inledande	 tid	 i	 projektet.	 Denna	 analys	 avsåg	 att	 bidra	 med	 förståelse	 för	 projektets	
inledande	 fas	 och	 villkoren	 för	 densamma.	 Det	 framstod	 tidigt	 som	 att	 introduktionsteamet	 i	 hög	
utsträckning	 hade	 en	 samsyn	 (sayings)	 kring	 sin	 uppgift,	 ett	 kulturellt-diskursivt	 arrangemang	 som	
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kunde	 bedömas	 som	 främjande	 för	 projektet.	 Det	 framkom	 också	 att	 introduktionsteamets	
förståelse	 för	 projektet	 i	 inledningen	 karaktäriserades	 av	 viss	 osäkerhet.	 Man	 upplevde	 att	 man	
behövde	balansera	mellan	att	å	en	sidan	hålla	sig	till	den	uppgjorda	handlingsplanen	och	å	den	andra	
att	vara	flexibel	inom	uppgjorda	ramar	med	syfte	att	skapa	goda	kontakter.	Idén	om	att	”det	ser	så	
olika	ut”	på	skolorna	uttrycktes	också.	En	annan	del	av	analysen	handlade	om	materiellt-ekonomiska	
arrangemang	och	de	aktiviteter	 (doings)	 som	hade	genomförts	 för	 att	 implementera	projektet.	Dit	
hörde	dels	teamets	arbete	på	Specialpedagogiskt	centrum	(Spc),	dels	deras	arbete	ute	på	skolorna.	
På	 Spc	 hade	 detta	 bestått	 i	 en	 mängd	 aktiviteter;	 förberedelse	 av	 presentationer	 och	
informationsträffar,	 arbete	 med	 handlingsplaner	 och	 rutiner,	 tankearbete	 kring	 elevärenden	 och	
kartläggningsmetoder,	 framtagande	 av	 informationsmaterial,	 diskussioner	 om	 information	 och	
förankring,	 inläsning	 av	 nytt	 material	 (rapporter,	 allmänna	 råd,	 artiklar),	 skrivande	 av	 en	
handlingsplan	 och	 en	 broschyr	 samt	 mötesbokning.	 Ute	 på	 skolorna	 hade	 man	 haft	
informationsträffar	 och	 presentationer	 (till	 exempel	 med	 elevhälsoteam	 och	 modersmålslärare)	
uppföljningssamtal,	 inskrivningsbesök	 på	 en	 förskola,	 hjälp,	 stöd	 och	 praktiska	 tips	 (till	 exempel	
bildstöd	till	personalen)	och	planering	 för	kompetensutvecklingsinsats	 för	studiehandledarna.	Ännu	
en	 aktivitet	 handlade	 om	 introduktionsteamets	 eget	 deltagande	 i	 en	 kurs	 i	 interkulturellt	
förhållningssätt	vid	Göteborgs	universitet.	 Ifråga	om	sociopolitiska	arrangemang	uttrycktes	att	man	
ville	skapa	goda	kontakter	och	man	betonade	vikten	av	att	bygga	ett	kontaktnät	med	andra	berörda	
aktörer	 (relatings).	 Det	 framkom	 dessutom	 att	 en	 tydlighet	 och	 avgränsning	 i	 uppdrag	 och	 roller	
behövde	 eftersträvas.	 En	 sammanfattande	 slutsats	 som	 kunde	 dras	 var	 att	 projektet	 innebar	 en	
komplex	omformningsprocess	med	många	inblandade	aspekter	och	aktörer.	
	
Möten	 med	 introduktionsteamet	 några	 månader	 in	 i	 projektet	 visade	 en	 positiv	 riktning.	
Introduktionsteamets	medlemmar	upplevde	nu	att	oron	(sayings)	på	skolorna	delvis	hade	lugnat	sig	
och	 att	 pedagogernas	 förståelse	 för	 eleverna	 och	 deras	 familj	 ökat	med	 hjälp	 av	 den	 kartläggning	
som	genomförts.	Det	visade	sig	dessutom	att	skolorna	nu	snabbare	kontaktade	introduktionsteamet	
när	 de	 tagit	 emot	 en	 nyanländ	 elev	 (doings).	 Samtidigt	 hade	 man	 identifierat	 studiehandledares	
behov	av	vidare	stöd	(relatings).	
	
Ytterligare	en	delstudie	berörde	de	praktiker	där	studiehandledare	var	delaktiga.	Forskningsgruppen	
utgick	från	antagandet	att	studiehandledarna	var	särskilt	viktiga	aktörer	i	omformandet	av	praktiken,	
dels	beroende	av	att	deras	 tid	hade	 fördubblats	 för	 att	 (villkoren	 för)	 elevernas	 studieprestationer	
skulle	 förbättras,	 dels	 av	 att	 studiehandledarnas	 roll	 hade	 beskrivits	 som	 ”ovärderlig”	 av	
introduktionsteamet.	 Främst	 berördes	 vad	 som	 kan	 hänföras	 till	 materiellt-ekonomiska	 respektive	
sociopolitiska	 arrangemang.	 När	 det	 gäller	 de	 materiellt-ekonomiska	 arrangemangen	 kunde	
slutsatsen	dras	att	studiehandledarnas	uppdrag	var	omfattande	och	tidspressat.	Studiehandledarnas	
arbete	tycktes	dessutom	till	stora	delar	vara	av	 logistisk	art.	Den	undervisning	som	skedde	verkade	
ofta	handla	om	att	översätta	simultant.		
	
När	 det	 gäller	 de	 sociopolitiska	 arrangemangen	 framkom	att	 kommunikationen	med	ämneslärarna	
inte	upplevdes	som	tillräcklig.		
	
Samtidigt	 kunde	 det	 tolkas	 som	 att	 den	 tid	 som	 fanns	 att	 tillgå	 styrdes	 och	 användes	 utifrån	
elevernas	övriga	behov	mer	än	utifrån	undervisningsrelaterade	behov.		
	
En	tredje	slutsats	var	att	det	signalerades	en	strävan	från	studiehandledare	att	skapa	förståelse	kring	
det	gemensamma	arbetet	med	eleverna	i	den	pedagogiska	praktiken.		
	
De	 inblandade	 aktörer	 som	 deltar	 i	 den	 interkulturella	 pedagogiska	 praktiken	 tycks	 ha	 idéer	 om	
studiehandledarens	 roll	 som	 ibland	sammanfaller	med	studiehandledarens	men	också	går	 isär.	När	
samarbete	med	olika	aktörers	beskrevs	som	gott	kunde	det	tolkas	som	att	det	rådde	någon	form	av	
gemensam	 förståelse	 för	 varandras	 roller.	 Detta	 kunde	 i	 sin	 tur	 tolkas	 som	 att	 arrangemangen	 i	
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aktörernas	 gemensamma	 praktik	 både	 möjliggjorde	 och	 hindrade	 en	 gemensam	 förståelse	 av	
studiehandledares	uppdrag.	Det	som	uttrycktes	var	att	det	rådde	olika	villkor	för	aktörerna	att	delta	i	
pedagogiskt	inriktade	organiserade	möten	och	att	utrymmet	för	att	påverka,	och	tid	för	deltagande,	
tycks	oklara.	Det	gick	också	att	förstå	resultatet	som	att	det	fanns	en	viss	diskrepans	mellan	planens	
idé	om	ansvar	och	studiehandledarnas	beskrivning.	
	
	
Sammanfattande	resultat	från	delrapport	2	
Delrapport	 2	 rapporterade	 resultaten	 av	 två	 delstudier.	 Syftet	 med	 den	 första	 delstudien	 var	 att	
studera	 studiehandledares	 uppfattningar	 och	 erfarenheter	 före	 utökat	 timantal	 och	 efter	 att	 två	
timmars	studiehandledning	per	vecka	hade	utökats	till	fyra.	Den	genomförda	studien	visade	i	korthet	
att	vissa	arrangemang	verkade	ta	sig	uttryck	 i	att	makt	och	solidaritet	utövades	 i	 relationer	genom	
kommunikation	(till	exempel	hur	mötesinnehåll	bestäms,	hur	grupper	benämns	och	formas)	liksom	i	
relationer	 till	 artefakter	 (till	exempel	policy	och	mötesdagordningar).	Allt	detta	berör	sociopolitiska	
arrangemang.		
	
Syftet	med	den	andra	delstudien	var	att	utforska	i	vilken	utsträckning	eleverna	beskrev	sin	skola	som	
inkluderande	och	likvärdig.	Analysen	byggde	på	genomförda	Photo	Elicitation	Interviews	och	gav	en	
bild	 av	 nyanlända	 elevers	 erfarenheter	 av	 skolan,	 erfarenheter	 som	 kunde	 relateras	 både	 till	
aspekten	social	arena	och	aspekten	pedagogiskt	rum.		
	
Avseende	 den	 sociala	 arenan	 visade	 det	 sig	 att	 eleverna	 hade	 tagit	 åtskilliga	 bilder	 av	 korridoren,	
hallen,	matsalen,	 caféet	 och	 skolgården.	 I	 samband	med	 dessa	 beskrevs	 flera	 aktiviteter	 av	 social	
karaktär.	Här	utgjorde	avskildhet	ett	tema	där	de	intervjuade	elevernas	berättelser	främst	handlade	
om	mindre	 klassrum	 och	 grupprum,	 vilka	 sågs	 som	möjliggörande	 av	 eleverna.	 I	 flera	 berättelser	
resonerade	eleverna	om	att	grupprummet	erbjöd	möjlighet	till	avskildhet	samtidigt	som	det	sociala	
samspelet	 med	 läraren,	 och	 i	 viss	 mån	 med	 andra	 med	 samma	 modersmål,	 lyftes	 fram	 som	
betydelsefullt.	Att	de	mindre	rummen	föredrogs	handlade	ibland	om	att	det	ordinarie	klassrummet	
upplevdes	som	stökigt.	De	intervjuade	eleverna	gav	därtill	flera	exempel	på	olika	platser	där	de	ingick	
i	 en	 gemenskap	 och	 hade	 en	 tillhörighet.	 Platser	 där	 man	 väntade	 tillsammans	 vid	 speciella	
sittplatser	och	som	signalerade	tillhörighet	var	vanligt	förekommande	i	elevernas	bilder.	Därtill	gavs	
uttryck	för	tillhörighet	då	en	elev	talade	om	”mitt	klassrum”	och	”min	plats”	i	förhållande	till	ett	rum	
där	kollektivet	elever	vistades	 större	delen	av	dagen.	Eleverna	använde	genomgående	uttryck	 som	
”min	hemklass”,	”min	klass”,	”kompisar”	och	”alla”	när	de	berättade	om	sina	bilder.	Än	vanligare	var	
den	 tillhörighetsform	 som	uttrycktes	 i	 ett	 ’vi’;	 eleverna	 använde	 sig	 till	 exempel	 av	 fraser	 som	 ”vi	
brukar	vara	ett	gäng”	när	bilder	visades	av	olika	sittplatser	och	vem	som	brukade	sitta	där.	Platsen	
vid	 elevskåpen	 eller	 elevskåpet	 i	 sig	 lyftes	 fram	 av	 flera	 elever.	 Denna	 verkade	 fungera	 som	 en	
alternativ	 plats	 för	 samvaro	 och	 ha	 en	 social	 roll.	 Sådana	 platser	 som	 kan	 tolkas	 som	 så	 kallade	
mellanrumsteman	 var	 vanligt	 förkommande	 även	 utomhus	 i	 elevernas	 berättelser.	 Att	 det	 också	
förekom	hierarkiska	strukturer	på	skolgården	och	 inne	 i	skolan	synliggjordes	genom	berättelser	om	
förhandlingar	 om	 vilka	 som	 fick	 företräde	 till	 vissa	 platser.	 Detta	 framträdande	 tema	 i	 materialet	
berör	vad	som	kan	betecknas	som	mikromakt.		
	
Sammanfattningsvis	 verkade	 dock	 kontexten	 på	 de	 tre	 berörda	 skolorna	 ge	 goda	 möjligheter	 till	
trygghet,	 vänskap	och	 kamratskap.	 För	 att	 summera	 kunde	det	 konstateras	 att	 gruppidentitet	 inte	
främst	 uttrycktes	med	utgångspunkt	 i	 kategorier	 som	byggs	 av	etnicitet	eller	 geografisk	 härkomst,	
utan	av	ålder	och	i	viss	mån	av	genus.	Med	ett	annat	sätt	att	uttrycka	det	visade	studien	en	form	av	
bridging	socialt	kapital	där	elever	som	tidigare	varit	medlemmar	av	en	viss	grupp	(elev	i	utrikes	skola)	
höll	på	att	 tillförskansa	sig	de	resurser	 (jfr	Stone	2003)	som	tillhör	en	annan	grupp	(elever	 i	 svensk	
skola).	 Detta	 faktum	 stärkte	 att	 eleverna	 var	 inkluderade	 i	 enlighet	 med	 den	 fas	 som	 Dyson	
benämner	participating.	
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I	 den	 andra	 delen	 av	 analysen	 av	 elevernas	 bilder	 behandlades	 den	 företeelse	 som	 vi	 benämner	
pedagogiskt	 rum	och	som	mer	direkt	kan	hänföras	 till	 kursplanens	centrala	 innehåll.	Här	återfanns	
kategorin	ämnesklassrum	där	olika	rum	i	skolkontexten	var	representerade.	Eleverna	berättade	om	
undervisningens	innehåll,	kanske	främst	i	ämnen	som	intresserade	dem.	Med	bilder	på	klassrummet,	
idrottshallen,	 grupprummen	 och	 ämnessalar	 följde	 berättelser	 om	 innehållet	 i	 de	
undervisningsaktiviteter	som	skedde	 i	dessa	rum	och	som	beskrevs	mer	eller	mindre	detaljerat	och	
inte	sällan	bedömdes	efter	popularitet	och	ur	ett	lärandeperspektiv.	Ett	specifikt	tema	relaterade	till	
de	praktisk-estetiska	ämnenas	betydelse.	Eleverna	tycktes	se	dessa	ämnen	som	ämnen	där	de	lärde	
sig	mycket	samtidigt	som	de	kunde	koppla	av	och	ha	roligt	tillsammans	med	andra	elever.	En	slutsats	
som	kunde	dras	var	att	handens	kunskap	värderades	högt	(se	Björkdahl-Ordell	&	Eldholm	2003)	och	
att	de	praktisk-estetiska	ämnena	verkade	fylla	en	viktig	funktion	för	eleverna	när	det	gällde	getting	
in,	en	fas	som	Dyson	behandlar	som	viktig	för	inkludering.		
	
Gruppen	bilder	inom	kategorin	’mindre	klassrum’	visade	på	studieanpassade	mindre	rum	med	bord,	
stolar	 och	 whiteboardtavlor	 där	 undervisningsaktiviteter	 främst	 skedde	 tillsammans	 med	
studiehandledaren	 och	 läraren	 i	 svenska	 som	 andraspråk.	 I	 dessa	 rum	 bedrevs	 undervisning	 och	
samtal	 med	 studiehandledare	 inte	 sällan	 tillsammans	 med	 andra	 inom	 samma	 språkgrupp.	
Intervjuerna	 gav	 också	 information	 om	 de	 undervisningsämnen	 som	 gavs	 utrymme	 i	
studiehandledningen.	Dit	hörde	fysik,	kemi,	matematik,	svenska,	engelska	och	SO.	Läxor	och	prov	var	
företeelser	som	nämndes	som	inkorporerade	i	studiehandledningen.	Studiehandledningen	beskrevs	
överlag	som	värdefull.	Det	framkom	också	att	elever	ibland	förhandlade	sig	till	att	arbeta	i	alternativa	
utrymmen	som	skolans	cafeteria,	att	de	ibland	gavs	tillfälle	att	spela	spel	när	de	var	trötta	och	att	de	
inte	alltid	 läste	 i	 samma	 takt	 som	sina	klasskamrater.	Detta	uppfattade	 forskningsgruppen	som	ett	
observandum	 i	 perspektivet	 av	 elevernas	möjlighet	 till	moving	out	 särskilt	 som	eleverna	 samfälligt	
uttryckte	en	otålighet	och	önskan	om	att	lära	sig	svenska	betydligt	snabbare.		
	
Sammanfattningsvis	verkade	de	intervjuade	eleverna	vara	bekväma	i	sin	nya	kontext	och	tycktes	ha	
anpassat	 sig	 väl.	 De	 fysiska	 platserna	 och	 de	 aktiviteter	 som	 beskrevs	 visade	 att	 eleverna	 hade	
kännedom	 om	 sin	 skola,	 kunde	 orientera	 sig	 väl	 och	 hade	 god	 förståelse	 för	 olika	
undervisningspraktiker	där	de	i	hög	grad	framstod	som	aktiva.	Genom	bilder	och	samtal	framkom	att	
de	hade	tillgång	till	en	mängd	olika	platser	 i	 skolan	såsom	skolbiblioteket	och	 lekplatser	och	att	de	
ingick	 i	sociala	sammanhang.	Endast	 i	 liten	utsträckning	talade	de	om	hinder	för	tillträde	till	platser	
eller	 om	 hinder	 i	 undervisningen.	Med	Dysons	 terminologi	 kunde	 det	 konstateras	 att	 det	 verkade	
finnas	sådant	som	såväl	främjade	som	hindrade	getting	in,	taking	part/	participating	och	moving	out,	
men	att	’det	främjande’	tycktes	dominera.		
	
	
Sammanfattande	resultat	delrapport	3	
I	 den	 tredje	 delrapporten	 behandlades	 först	 self	 reports	 från	modersmålslärare.	Det	 synliggjorde	 i	
dessa	 att	 lärarnas	 idéer,	 som	 möjliggörs	 av	 kulturellt-diskursiva	 arrangemang,	 också	 ledde	 till	
handling.	Exempelvis	lät	lärare	som	betonat	att	elever	behöver	bli	kritiska	i	dagens	informationsflöde	
följdriktigt	 sina	 elever	 att	 lyssna	 på	 nyheter.	 Ett	 dilemma	 som	 lyftes	 fram	 av	 modersmålslärarna	
visade	 på	 ett	 materiellt–ekonomiskt	 arrangemang	 som	 påverkade	 modersmålsundervisningen	
negativt.	 Arrangemanget	 handlade	 om	 valfrihet	 och	 bidrog	 till	 att	 flera	 av	 de	 nyanlända	 eleverna,	
företrädesvis	ensamkommande	barn,	inte	deltog	i	modersmålsundervisningen.	I	modersmålslärarnas	
beskrivningar	av	sitt	arbete	speglades	ett	spänningsfält	som	troligen	har	flera	dimensioner	och	som	
tydde	på	att	modersmålsläraren	i	sin	roll	uppfattar	att	rådande	sociopolitiska	arrangemang	inte	alltid	
stödde	den	del	av	praktiken	där	lärarens	arbete	ska	utföras	(jfr	Lahdenperä	2010).	Detta	faktum	kan	
förstås	 i	 ljuset	 av	 modersmålslärarens	 förståelse	 för	 sitt	 uppdrag	 och	 arbete	 i	 linje	 med	 rådande	
styrdokument.		
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Den	 huvudsakliga	 analysen	 i	 delrapport	 3	 tog	 sin	 utgångspunkt	 i	 Kungsbacka	 kommuns	 dokument	
Handlingsplan	 för	 studiehandledning	 i	 grundskolan	 och	 gymnasiet.	 I	 studiehandledningens	
målsättningar	ingår:	

	
• Att	eleven	får	kunskaper	och	begrepp	i	olika	ämnen	

• Att	eleven	lär	sig	studieteknik	
• Att	eleven	utvecklar	sitt	svenska	språk	
• Att	eleven	får	minst	godkänt	i	alla	ämnen	

	
Samtliga	 handlingsplanens	 fyra	 målsättningar	 för	 studiehandledningen	 berörs	 i	 gjorda	 intervjuer,	
men	 tonvikt	 tycks	 ligga	 på	 målet	 att	 elever	 får	 kunskaper	 och	 begrepp	 i	 olika	 ämnen.	 Ett	
spänningsfält	handlar	om	att	man	ser	olika	på	värdet	av	att	göra	anpassningar.	

	
Handlingsplanens	 riktlinjer	 för	studiehandledarens	 roll	är	 formulerade	 i	 fyra	satser.	Det	 framgår	att		
studiehandledarens	roll	är:		
	

• Att	förklara	begrepp	och	fenomen	växelvis	på	modersmål/elevens	skolspråk	och	svenska		
• Att	 hitta	motsvarande	material	 som	kan	 förklara	ämnet	på	modersmålet/skolspråket	 (webben,	 appar	

och	dyl)		
• Att	utgå	från	de	erfarenheter,	kunskaper,	begrepp	och	ord	som	eleven	har	på	modersmålet/skolspråket	
• Att	regelbundet	och	under	varierande	arbetsformer	(beroende	på	elevens	inlärningsstil)	handleda	eleven	

tills	hen	uppfyller	kunskapskravet	i	ämnet.	
	
	
Handlingsplanens	 fyra	 riktlinjer	 för	studiehandledarens	roll	 faller	ut	 i	ett	antal	beskrivningar	av	vad	
som	 kan	 tolkas	 som	 huvudsysslor	 i	 handledningsarbetet.	 Först	 ska	 det	 nämnas	 att	 fyra	 timmars	
studiehandledning	 i	 jämförelse	 med	 två,	 enligt	 en	 av	 de	 intervjuade,	 underlättar,	 vilket	 stärker	
projektets	 grundantaganden.	 I	 många	 avseenden	 tycktes	 studiehandledningen	 fungera	 bra	 och	
forskningsgruppens	 intryck	 var	 att	 de	 anlitade	 studiehandledarna	 var	 mycket	 kunniga	 och	
engagerade.	 Analysen	 visade	 att	 studiehandledaren	 i	 ett	 sociopolitiskt	 perspektiv	 innehade	 en	 roll	
som	översättare	av	skolämnesinnehåll.	En	pedagogisk	och	didaktisk	riktning	i	arbetet	syntes	också	i	
och	med	 att	 såväl	 arbetsformer	 som	 kunskapskrav	 nämndes.	Här	 framträdde	 en	 roll	 som	 låg	 nära	
undervisarens	och	som	alltså	liknade	en	lärarroll.		Ett	spänningsfält	avspeglade	de	förväntningar	från	
andra	aktörer	som	inte	överensstämde	med	studiehandledarnas	förståelse	av	uppdraget,	till	exempel	
att	 de	 ibland	 förväntades	 vara	 tolk	 eller	 speciallärare	 istället	 för	 lärare.	 Att	 det	 råder	 olika	
förväntningar	 och	 gränsöverskridningar	 i	 relation	 till	 andra	 professionella	 yrkesgrupper	 när	 en	 ny	
yrkesroll	 tar	 form	har	 särskilt	hög	aktualitet	då	gruppen	nyanlända	elever	ökar.	Forskningsgruppen	
drar	 slutsatsen	 att	 det	 är	 en	dynamisk	och	 viktig	 process	 som	har	 satts	 igång.	 Samarbetet	 kan	 ses	
som	den	grund	som	övriga	delar	 i	den	röda	tråden	vilar	på	och	som	tar	materiellt-ekonomisk	form;	
planering,	material,	läromedel,	uppföljning,	utvärdering	och	bedömning.	Analysen	synliggjorde	också	
att	studiehandledaren	inte	alltid	deltog	eller	gavs	möjlighet	att	ta	del	av	gjorda	kartläggningar.	Likaså	
framkom	det	risk	för	svårigheter	för	både	klasslärare	och	studiehandledare	om	studieplan	och/eller	
åtgärdsprogram	 inte	 fanns	 upprättade	 eller	 inte	 är	 tillgängliga.	 Det	 i	 sin	 tur	 borde	 påverka	 det	
fortsatta	 samarbetet.	 I	 vilken	 omfattning	 samarbetet	 kommer	 att	 ske	 påverkas	 av	 varje	 elevs	
förutsättningar	 och	 behov	 men	 man	 kan	 anta	 att	 kvalitet	 och	 innehåll	 varierar	 utifrån	 de	 olika	
varianter	som	kommer	fram	i	intervjuerna.		
	
I	 handlingsplanen	 beskrivs	 olika	 riktlinjer	 som	 studiehandledare	 och	 ämneslärare	 behöver	 arbeta	
utifrån	för	att	studiehandledningen	ska	fungera	optimalt.		
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• Vara	delaktig	i	upprättande	av	studieplan/åtgärdsprogram	
• Vara	med	i	kartläggning	av	elevens	ämneskunskaper,	erfarenheter	och	behov	
• Vara	insatt	i	aktuella	kurs-/ämnesplaner	
• Att	 klassläraren	 utvecklar	 ett	 gott	 samarbete	 med	 studievägledaren	 och	 förser	 denne	 i	 förväg	 med	

planering,	material,	läromedel	
• Ämnes/klassläraren	ansvarar	för	undervisning	och	bedömning/betyg	
• Ämnes/klassläraren	följer	kontinuerligt	upp	och	utvärderar	resultat	tillsammans	med	studiehandledaren	

Sammanfattningsvis	framkom	av	analysen	att	de	olika	delarna	hänger	ihop	och	att	det	finns	kritiska	
punkter	 som	 kan	 innebära	 att	 den	 röda	 tråden	 ibland	 brister.	 Om	 kartläggningen	 ses	 som	 en	
utgångspunkt	för	studiehandledarens	arbete	kan	det	uppstå	svårigheter	om	denna/denne	inte	deltar	
eller	 får	möjlighet	 att	 ta	 del	 av	 den.	 Likaså	 föreligger	 risk	 för	 svårigheter	 för	 både	 klasslärare	 och	
studiehandledare	 om	 studieplan	 och/eller	 åtgärdsprogram	 inte	 finns	 upprättade	 eller	 inte	 är	
tillgängliga.	 Det	 i	 sin	 tur	 torde	 påverka	 det	 fortsatta	 samarbetet.	 I	 vilken	 omfattning	 samarbetet	
kommer	att	ske	påverkas	av	varje	elevs	förutsättningar	och	behov	men	man	kan	anta	att	kvalitet	och	
innehåll	varierar	utifrån	de	olika	varianter	som	kommer	fram	i	intervjuerna.	Samarbetet	kan	ses	som	
den	grund	som	övriga	delar	 i	den	 röda	 tråden	vilar	på;	planering,	material,	 läromedel,	uppföljning,	
utvärdering	och	bedömning.	
	
I	 handlingsplanen	 redovisas	 tre	modeller	 som	 beskriver	 om	man	 ska	 använda	modersmål/elevens	
skolspråk	 och/eller	 svenska	 vid	 studiehandledning.	 De	 två	 första	modellerna,	 studiehandledningen	
sker	i	första	hand	på	modersmål	eller	skolspråk	och	sker	till	en	början	på	modersmål	eller	skolspråk	
för	 att	 senare	 övergå	 till	 svenska,	 framkom	 tydligt	 i	 intervjuerna.	 Den	 tredje	modellen	 kan	 tydligt	
kopplas	till	den	del	som	benämns	studieplaner/åtgärdsprogram	då	modellen,	enligt	handlingsplanen,	
ska	användas	när	eleven	inte	når	kunskapskraven.	Denna	modell	berördes	inte	i	intervjuerna.		
	
Ifråga	 om	olika	 studiehandledningsformer	 nämnde	 endast	 en	 av	 de	 intervjuade	 studiehandledning	
som	 skedde	 före	 lektionen.	 Studiehandledning	 efter	 lektionen	 omnämndes	 en	 gång.	 Det	 fanns	
sammantaget	betydligt	fler	exempel	på	att	studiehandledning	skedde	under	lektionen.	Den	kunde	då	
ske	 i	 ordinarie	 klassrum.	 Mer	 vanligt	 verkade	 ’under	 lektionen’-handledning	 utanför	 klassrummet	
vara	 och	 studiehandledning	 verkade	 särskilt	 utnyttjas	 i	 provsituationer.	 En	 del	 studiehandledare	
verkade	lyhörda	och	tycktes	lyssna	på	eleverna	som	fick	bestämma	var	studiehandledning	skulle	ske	
och	i	vilken	omfattning.	Det	väcker	frågan	om	huruvida	studiehandledningen	i	vissa	fall	skedde	alltför	
svagt	inramat.		
	
	
Resultat	delrapport	4	
Föreliggande	 analys	 baseras	 på	 en	 avslutande	 fokusintervju	 med	 den	 grupp	 som	 benämns	
introduktionsteamet.	Motivet	för	intervjun	var	att	ge	introduktionsteamet	möjlighet	att	beskriva	och	
reflektera	över	hur	deras	 arbete	 i	 projektet	 tagit	 form	med	avstamp	 i	 de	mål	 och	 ambitioner	 som	
formulerats	vid	projektets	start.	Analysen	tar	sin	utgångspunkt	i	tre	av	projektplanens	mest	centrala	
fenomen	och	rör	(1)	mottagande	och	introduktion,	(2)	undervisning	och	interkulturell	pedagogik	samt	
(3)	kompetensutveckling.	
	
Mottagande	och	introduktion	
Vid	projektets	start	beskrev	introduktionsteamet	sina	idéer	kring	praktiken,	dess	villkor	och	vad	den	
betyder.	 En	 stark	 betoning	 låg	 då	 på	 vikten	 av	 likvärdighet	 i	 mottagande	 och	 vikten	 av	 att	 sätta	
nyanlända	elevers	behov	i	centrum;	teamet	uttalade	ett	antal	frågeställningar	kring	mottagande	och	
likvärdighet	samt	resonerade	kring	dess	betydelse	och	innebörd.	En	viss	osäkerhet	kunde	skönjas	vad	
gäller	 kunskap	 om	 praktikernas	 dåvarande	 utformning.	 Cirka	 två	 år	 efter	 projektets	 start	
framkommer	 en	 tydligare	 gemensam	 förståelse	 för	 hur	 mottagande	 och	 introduktion	 ser	 ut.	
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Exempelvis	 talade	 teamet	 i	 projektets	 början	 om	 att	 det	 tycktes	 råda	 stor	 osäkerhet	 generellt	 på	
skolorna	kring	hur	elever	skulle	tas	emot	och	introduceras.	Nu	är	denna	osäkerhet	istället	nedtonad.	
Dessutom	uttrycker	teamets	medlemmar	 i	den	senaste	 intervjun	en	upplevelse	av	att	mottagandet	
av	nyanlända	elever	visserligen	 inte	alltid	 följer	uppgjorda	rutiner	men	att	arbetsgången	har	börjat	
konsolideras	ute	på	skolorna.	Man	nämner	aktiviteter	som	inskrivningssamtal,	planeringsmöte	med	
mottagande	 pedagog,	 planering	 för	 kartläggningsarbetet,	 introduktion	 av	 studiehandledare	 och	
uppföljningsmöte.	 Dessa	 aktiviteter	 känns	 igen	 från	 delrapport	 1	 där	 det	 framkom	 att	
introduktionsteamet	växlade	mellan	att	arbeta	övergripande	och	i	konkreta	elevärenden.	Ökningen	i	
elevantal	 har	 dock	 gjort	 att	 man	 under	 projektets	 gång	 har	 behövt	 lägga	 över	 mer	 av	
kartläggningsarbetet	 på	 respektive	 skola	 för	 att	 räcka	 till.	 Man	 tror	 att	 de	 nya	 reglerna	 kring	
kartläggningsarbetet	som	Skolverket	gett	ut,	kan	påskynda	den	processen.	Introduktionsteamet	talar	
vidare	om	betydelsen	av	dessa	nya	riktlinjer	gällande	kartläggning	av	nyanlända	elever:	
	

Och	 på	 organisationsnivån	 är	 det	 det	 här,	 förutsättningarna	 att	 Skolverket	 har	 kommit	 med	 ett	 nytt	
kartläggningsmaterial	liksom	det	är	ju	grunden	för	hela	villkorandet	egentligen.	Så	det	är	ju	där	vi	är	som	
har	startat	något	eget	och	så	ska	Skolverkets	...äh...	idé	om	det	hela	gälla.	
	

I	 teamets	 resonemang	 om	 de	 ändrade	 förutsättningarna	 i	 kommunen	 vad	 gäller	
kartläggningsförfarande	och	projektets	utformning	och	arbete	förekommer	vad	som	kan	tolkas	som	
viss	 ambivalens	 i	 relation	 till	 kartläggningsmaterialets	 betydelse.	 Materialet	 strider	 inte	 emot	
introduktionsteamets	 uppdrag	 eller	 sätt	 att	 arbeta	men	 tycks	 ändå	 utmana	 de	 relationer	 som	har	
utvecklats	i	praktiken.	Teamet	uttrycker	i	samband	med	detta	en	osäkerhet	huruvida	de	i	sina	roller	
ska	eller	bör	pressa	aktörerna	i	praktiken	till	använda	det	nya	kartläggningsmaterialet:	
	

Och	där	vet	vi	ju	inte	hur	vi	ska,	hur	vi	mycket	vi	ska	piska	på	liksom.	
	
En	lättnad	över	att	inte	vara	den	som	är	auktoritär	vittnar	dessutom	följande	citat	om:		
	

Och	där	är	det	inte	vi	som	sätter	villkoren	utan	det	är	Skolverket.	

	
Introduktionsteamets	 tidigare	 arbetssätt	 som	 snarare	 tycks	 ha	 varit	 rekommenderande	 till	 sin	
karaktär	 och	 där	 man	 i	 första	 hand	 visat	 och	 erbjudit	 sina	 tjänster	 kan	 förklara	 denna	 rådvillhet.	
Samtidigt	uttrycker	man	att	det	nya	materialet	har	potential	att	stärka	 teamets	 legitimitet	och	öka	
dess	 makt	 och	 kontroll	 över	 processer	 i	 praktiken.	 Vid	 tidpunkten	 för	 intervjun	 framkommer	 att	
dialog	dessutom	förs	på	lokal	nivå,	det	vill	säga	i	kommunen,	om	huruvida	det	ska	råda	obligatorium	
att	använda	Skolverkets	material	eller	om	det	likvärdiga	material	som	redan	finns	ska	utvecklas	och	
förbli	det	som	används.	
	
Parallellt	med	att	en	förväntad	arbetsgång	verkar	alltmer	etablerad	uttrycks	en	gemensam	förståelse	
i	att	det	råder	stor	variation,	exempelvis	i	graden	av	motstånd	i	de	praktiker	som	teamet	har	verkat.	
Upplevelsen	 att	 det	 ser	 olika	 ut	 har	 funnits	med	 redan	 sedan	 projektets	 start	 och	 tidigt	 lyftes	 ett	
behov	av	samsyn	mellan	introduktionsteamet	och	skolorna	i	kommunen	(se	delrapport	1).	Även	om	
upplevelsen	 av	 variation	 alltså	 inte	 är	 något	 nytt	 är	 den	 påtagligt	 framträdande	 även	 efter	 att	
projektet	har	pågått	i	ett	par	år.	Teamet	talar	om,	och	förstår,	variationen	utifrån	minst	tre	aspekter.	
För	det	första	handlar	det	om	att	involverade	å	ena	sidan	ser	nya	elever	och	arbetet	med	dem	som	
en	spännande,	positiv	tillgång	och	å	andra	sidan	som	en	belastning.	För	det	andra	handlar	det	om	en	
variation	som	spänner	mellan	att	de	involverade	å	ena	sidan	känner	stark	vilja	och	engagemang	och	å	
den	andra	motstånd.	 För	det	 tredje	 framkommer	en	variation	mellan	att	 å	ena	 sidan	 se	osäkerhet	
som	en	utmaning	och	att	å	andra	sidan	se	osäkerheten	som	något	som	man	vill	undfly.	Teamet	talar	
om	 “väldigt	 olika	 inställning”	 men	 också	 om	 att	 det	 är	 “väldigt	 olika”	 hur	 skolor	 rent	 praktiskt	
organiserar	mottagandet:	
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Det	 är	 väldigt	 olika,	 det	 är	 allt	 ifrån	 att	 dom	 [eleverna]	 har	 slussats	 ut	 i	 ordinarie	 klass	 med	 hjälp	 av	
studiehandledaren	 till	 att	 det	 blir,	 jag	 ska	 inte	 säga	 ordet	 då	 men,	 men	 att	 dom	 sitter	 i	 en	
introduktionsklass	kan	man	säga,	där	det	blir	som	en	förberedelseklass,	 fast	vi	 inte	ska	ha	det,	men	det	
blir	så	ändå.	
	

Variation	 kännetecknar	 också	 den	 framgångsfaktor	 för	 snabb	 utslussning	 av	 elever	 som	 de	
intervjuade	har	identifierat,	nämligen	samverkan.	God	form	av	samverkan	beskrivs	så	här:	

Där	det	fungerar	då	med	samverkan	mellan	ämneslärare,	studiehandledare	och	även	sva-lärare,	där	ser	vi	
ju	att	progressionen	har	gått	fantastiskt	bra	för	eleverna.	

Parallellt	med	sådan	god	form	noteras	också	en	brist	på	samverkan:	
	

Sedan	 har	 dom	 ju	 väldigt	 lite	 samarbete.	 Vi	 var	 ju	 på	 en	 skola	 där	 dom	 faktiskt	 har	 tagit	 emot	 på	
högstadiet	och	ändå	jobbat	rätt	mycket	kring	det.	Och	nu	tog	dom	emot	på	mellanstadiet	men	dom	hade	
inget	 samarbete	 liksom,	 för	 att	 dela	 erfarenheter,	 några	 pedagogiska	 diskussioner	 tillsammans	 och	 så	
kring	detta,	så	det	blir	lite	öar	så.	
	

Praktiken	 tycks	 därtill	 präglas	 av	 nya	 samarbeten	 och	 nya	 kontakter.	 Mottagandet	 av	 de	
ensamkommande	 eleverna	 innebär	 att	 introduktionsteamet	 försöker	 få	 igång	 ett	 nytt	 samarbete	
med	de	boenden	där	dessa	elever	bor.	På	skolor	som	först	nu	har	tagit	emot	nyanlända	har	teamet	
dessutom	träffat	respektive	personalgrupper	och	presenterat	sig.		
	
Ökningen	 av	 antalet	 nyanlända	 i	 kommunen	 har	 inneburit	 ett	 ökat	 tryck	 på	 kommunens	 olika	
förvaltningar	vilket	 i	sin	tur	har	resulterat	 i	ett	ökat	behov	av	samordning.	Teamet	talar	 i	termer	av	
“att	 man	 nu	 försöker	 ha	 det	 här	 helhetstänket”	 och	 man	 berättar	 att	 nya	 roller,	 funktioner	 och	
konstellationer	har	utvecklats	i	kommunen:	
	

...nu	har	det	tillsatts	en	 integrationschef	 i	kommunen	och	man	samordnar	och	har	samordningsgrupper	
och	har	till	och	med	tagit	 in	Plan-	och	bygg	och	man	försöker	samverka	över	 förvaltningsgränserna	 just	
var	ska	boendena	ligga	och	vad	finns	det	för	skolor	i	närheten?	
	

Det	här	kan	tolkas	som	en	förändring	i	kommunens	praktik	baserad	på	beslut	som	skapar	nya	villkor,	
något	som	 i	 sin	 tur	på	olika	vis	 främjar	 introduktionsteamets	arbete	särskilt	med	hänseende	 till	de	
projektmål	som	fokuserar	samverkan	och	samarbete	med	flera	aktörer	på	olika	nivåer	i	kommunen.	
Inte	 bara	 en	 ny	 integrationschef	 utan	 också	 gode	män	 och	 den	 ökade	mängden	 studiehandledare	
innebär	 nya	 involverade	 aktörer	 att	 samverka	med	 för	 introduktionsteamet.	 Beslut	 har	 fattats	 på	
regional	 och	 lokal	 nivå	 om	 att	 ta	 emot	 fler	 nyanlända.	 Beslut	 som	 har	 tagits	 på	 makronivå	
(kommunen)	får	med	andra	ord	konsekvenser	för	mikronivån	(skolan).	Det	fattade	beslutet	handlar	
om	att	inte	centrera	nyanlända	elever	till	endast	några	skolor	utan	göra	en	fördelning	till	kommunens	
alla	 skolor.	Det	vittnas	därmed	om	ytterligare	en	 förändring	 som	 förstås	 i	 termer	av	att	 frågan	om	
mottagande	och	introduktion	har	hamnat	högre	på	“prioriteringslistan”	också	på	rektorsnivå.	Teamet	
nämner	att	“tankarna	har	väckts	hos	alla	[rektorer]”	på	samtliga	skolor	i	kommunen,	en	följd	av	att	
alla	verksamheter	nu	har	tagit	emot	nyanlända	elever	och	att	alla	därmed	är	berörda.	Som	orsak	till	
förändring	i	mottagandet	och	introduktionen	anges	också	att	antalet	elever	som	är	analfabeter	och	
saknar	tidigare	skolgång,	liksom	antalet	ensamkommande	barn	har	ökat,	uttryckt	i	att	“nu	har	vi	fått	
mer	än	dubbelt	så	många	elever	som	har	kommit”.	I	talet	om	elevgruppen	ensamkommande	nämns	
nya	 utmaningar	 för	 mottagning,	 till	 exempel	 att	 “vi	 får	 nu	 ganska	 många	 som	 inte	 har	 någon	
skolbakgrund	alls,	så	var	det	inte	i	början”.	Att	området	implicit	ses	som	dramatiskt	i	sin	helhet	märks	
i	 återkommande	 effektfulla	 formuleringar	 som	 att	 “får	man	 då	 20	 elever	 på	 ett	 bräde	 [förändras	
villkoren]”.		
	
Det	 ökade	 engagemang	 som	 teamet	 har	 noterat	 beskrivs	 återkommande	 i	 relation	 till	 den	 grupp	
involverade	 som	 man	 kallar	 ”eldsjälar”,	 en	 grupp	 som	 brinner	 för	 sitt	 uppdrag	 och	 som	 man	
uppfattar	som	relativt	framträdande.	Här	upplevs	engagemanget	snarast	som	oroande:	
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Och	jag	tänker	att	det	är	så	mycket,	allt	som	har	hänt	i	hela	…	press,	tv,	media.	Inom	varenda	människa	så	
händer	det	något	nu	runt	dom	här	barnen.	Så	vi	hör	ju	så	mycket	när	vi	är	ute	att:	Kan	vi	hjälpa	dom?	Kan	
vi	ge	dom	lite	pengar?	liksom,	du	vet,	på	den	nivån	än	så	länge.	Så	vi	är	fortfarande	jättelånga	kliv	från	att	
lösa	det	på	organisationsnivå	och	på	inlärnings-/kunskapsnivå	tycker	jag.	Utan	det	är,	och	jag,	äh,	det	får	
väl	börja	där.	Men	det,	det	tyckte	jag	att	även	för	de	yngre	som	jag	träffar	då	att,	ja,	tycka	synd	om.	Det	är	
intressant,	det	kanske	måste	till,	men	för	mig	blir	det	väldigt	intressant.	”Ja,	ja	ok,	vi	är	här	nu”.	Det	är	inte	
sin	professionalitet	man	hämtar	i	första	rummet	utan	det	är	liksom	sitt	hjärta	man	hämtar	in.	
	

Ett	 möjligen	 alltför	 starkt	 engagemang	 kontrasteras	 samtidigt	 mot	 ett	 annat	 fenomen	 som	 man	
upplever	som	långt	mycket	mer	oroande:	
	

Och	det	är	ju	ändå	en	positiv	aspekt	av	det	för	vi	möter	också	rädslor	på	ett	annat	sätt.	Det	här	som	hände	
i	Mölndal	till	exempel,	dom	här	boendena,	så	det	händer	en	del	grejer	också	som	skapar	rädslor	både	hos	
dom	som	jobbar	på	boendena,	men	också	att	det	väcker	frågor	hos	dom	på	boendena.	

	
När	det	gäller	engagemang	kan	en	förändring	märkas	också	för	 introduktionsteamets	egen	del.	Vid	
en	 tidigare	 diskussion	 kring	 Skolverkets	 användning	 av	 begreppet	 ’Moder	 Teresa-bemötande’	
(Skolverket	 2014),	 ett	 begrepp	 som	 står	 för	 ett	 alltför	 starkt	 omhändertagande-perspektiv,	 tycktes	
teamet	i	 lägre	utsträckning	uppfatta	ett	sådant	som	problematiskt,	medan	teamet	nu	självt	noterar	
och	talar	om	det	problematiska	i	ett	sådant	perspektiv.		

	
En	 förändring	 i	 terminologi	 när	 det	 gäller	 berörd	 elevgrupp	 kan	 för	 övrigt	 noteras.	 I	 början	 av	
projektet	var	‘nyanlända’	den	vanligast	förekommande	benämningen	men	denna	har	nu	ändrats	till	
‘ensamkommande’.	Förändringen	i	terminologi	kan	förklaras	av	att	gruppen	nyanlända	i	hög	grad	har	
ändrat	karaktär.		
	
I	 intervjusamtalet	 positionerar	 sig	 slutligen	 introduktionsteamet	 mot	 kommuner	 som	 har	
“landningsbana”	 och	 förordar	 sin	 egen	 organisation	 som	 bygger	 på	 idén	 om	 direktplacering.	 De	
förändrade	villkoren	innebär	dock	nya	utmaningar	och	tycks	rättfärdiga	avsteg	från	övertygelsen	om	
det	gynnsamma	med	direktplacering:	
	

Så	där	har	man	väl	börjat	backa	på	det,	att	kommer	man	och	inte	kan	läsa	och	skriva	eller	har	väldigt,	
väldigt	knapphändig	skolbakgrund	så	kanske	man	inte	kan	gå	direkt	ut	i	klass.	
	

Analys	och	kommentar	
Det	är	tydligt	att	villkor	har	förändrats	under	projekttiden.	Ett	ökat	mottagande	av	nyanlända	utgör	
ett	materiellt-ekonomiskt	arrangemang	som	har	fört	med	sig	att	samtliga	skolor	 i	kommunen	nu	är	
berörda.	Arrangemanget	kan	ses	som	både	möjliggörande	och	begränsande,	å	ena	sidan	innebär	det	
en	 möjlighet	 att	 få	 igång	 skolornas	 eget	 kartläggningsarbete	 medan	 det	 å	 den	 andra	 innebär	 att	
uppgjorda	rutiner	inte	alltid	följs.	Det	medför	också	negativa	konsekvenser	för	introduktionsteamets	
fördelning	av	sin	tid.	
	
Kulturellt-diskursiva	 arrangemang	 i	 introduktionsteamspraktiken	 syns	 ha	möjliggjort	 en	 gemensam	
förståelse	om	att	det	råder	stor	variation.	Denna	variation	konstateras	i	neutrala	ordalag.	Med	andra	
ord	 verkar	 den	 strävan	 efter	 likvärdighet	 som	 representerade	 teamets	 förståelse	 i	 projektets	
inledning	ha	bytts	mot	en	normalisering	av	variation.	När	det	gäller	variation	kan	inblandade	aktörers	
olika	 förståelse	 av	 uppdrag,	 ett	 socialt-politiskt	 arrangemang,	 dessutom	 verka	 hindrande	 eller	
försenande	 för	 utvecklingen.	 Att	 nya	 aktörer	 har	 trätt	 in	 innebär	 förändringar	 i	 de	 social-politiska	
arrangemangen.	 Stärkande	 för	 projektet	 kan	 vara	 det	 faktum	att	 introduktionsteamet	 nu	 ser	 över	
och	 påbörjar	 samarbete	 med	 de	 aktuella	 elevernas	 boenden,	 och	 att	 ett	 sådant	 kan	 tänkas	
möjliggöra	att	en	interkulturell	kompetens	ökar	i	stort	i	kommunen.	Lagen	som	trädde	i	kraft	i	januari	
2016	 är	 ett	 yttre,	 styrande	 villkor,	 ett	 socialt-politiskt	 arrangemang,	 som	 tycks	 möjliggöra	 vad	
introduktionsteamet	 och	 andra	 inblandade	 aktörer	 kan	 fortsätta	 utveckla,	 förändra	 och	 förbättra	 i	
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undervisningspraktiken	som	i	Kungsbacka	förväntas	präglas	av	ett	interkulturellt	förhållningssätt.		Ett	
kulturellt-diskursivt	arrangemang	möjliggör	dessutom	ett	dramatiskt	språk	kring	pågående	situation	
och	den	markanta	ökningen	av	antalet	nyanlända.	Andra	kulturellt-diskursiva	arrangemang	 snarast	
förhindrar	 ett	 visst	 språk,	 synligt	 i	 frasen	 “jag	 ska	 inte	 säga	 ordet	 då”	 som	 visar	 att	 man	 endast	
motvilligt	 kan	 eller	 vill	 tillstå	 att	 det	 i	 realiteten	 förekommer	 någon	 typ	 av	
förberedelseklass/introduktionsklass.		
	
Teamet	är	därtill	oroligt	över	social-politiska	arrangemang	i	utbildningspraktiken	och	relationer	där.	
Man	har	noterat	att	relationer	i	högre	grad	bygger	på	medlidande	med	enskilda	individer	och	i	lägre	
grad	om	rättvisa	och	solidaritet	i	ett	större	perspektiv.	Pinson	(2016)	bekräftar	en	sådan	oro	via	sin	
forskning	om	nyanlända.	
	
Undervisning	och	interkulturell	pedagogik		
Under	den	här	rubriken	behandlas	de	aspekter	som	kan	knytas	till	undervisning	både	i	generell	och	i	
specifik	mening,	det	senare	i	betydelsen	av	interkulturell	pedagogik.			
	
Här	 hänvisar	 teamet	 till	 den	 variation	 som	 tidigare	 nämnts	 i	 föreliggande	 rapport	 och	 till	 en	
personbundenhet	 där	 till	 exempel	 eldsjälar	 nämns	 som	 avgörande	 för	 resultatet.	 Också	
undervisningen	förstås	följaktligen	som	“väldigt	olika”	och	att	det:	

…	beror	väldigt	mycket	på	vilken	pedagog	du	möter,	en	del	gör	så	i	samarbete	och	andra	får	material	etc.	
Det	är	ju	lika	många	studiehandledare	som	det	finns	uppfattningar	om	vad	det	är	man	ska	göra	och	inte	
ska	göra	och	det	spretar	ganska	mycket	i	gruppen.	
	

Som	framgår	av	ovanstående	citat	ses	undervisning	också	som	beroende	av	samarbete	mellan	lärare	
och	studiehandledare.	Samarbetets	karaktär	menar	man	påverkar	kvalitén:	
	

Kvalitetssäkring,	 för	 det	 kan	 se	 väldigt	 väldigt	 olika	 ut.	 På	 vissa	 ställen	 är	man	 ju	 supernöjd	 liksom	och	
tycker	det	funkar	jättebra	med	samarbetet	och	på	ett	annat	ställe	så	kanske	det	inte	funkar	alls	…	Det	är	
ju	väldigt,	väldigt	olika.	
	

Inte	 bara	 en	 idé	 om	att	 det	 handlar	 om	en	 variation	 uttrycks;	 variationen	 beskrivs	 dessutom	med	
förstärkande	adverb,	som	att	det	är	“väldigt,	väldigt	olika”	och	att	det	beror	“väldigt	mycket”	på	vilka	
personer	som	involveras.	
	
Uppfattningen	 om	 variation	 gäller	 också	 för	 en	 annan	 och	 tydligt	 konkret	 aspekt	 av	 undervisning,	
nämligen	 motiven	 till	 att	 studiehandledare	 och	 elev	 ibland	 lämnar	 klassrummet.	 Denna	 aspekt	
kommenteras	så	här:	
	

Det	som	ni	skrev	här	[hänvisar	till	tidigare	rapport	från	forskningsgruppen]	om	jag	läste	rätt	här,	just	det	
här	med	att	man	 [elever	och	studiehandledare]	störde	när	man	sitter	och	pratar	och	det.	Det	hör	vi	 ju	
faktiskt	ute	att	dom	kan	känna	att	dom	stör	när	dom	ska	sitta	prata	och	förklara	och	då	är	det	lättare	att	
man	tar	materialet	med	sig	och	sätter	sig	utanför.	Så	det	känner	jag	igen.	
	
Jo,	 ibland	 finns	det	säkert	en	motvilja	 från	eleven	också	att	det	är	skönare	att	sitta	någonstans	och	det	
finns	säkert	alla	varianter	och	ibland	kanske	studiehandledaren	inte	känner	…	
	

Frågan	om	elever	som	stör	eller	blir	störda	har	för	övrigt	behandlats	i	tidigare	rapporter.	
	
Teamets	synsätt	av	vad	som	kännetecknar	den	goda	undervisningen	präglas	av	en	samstämmighet.	
Man	 positionerar	 sig	 gemensamt,	 och	 tydligt,	mot	 ett	 bristperspektiv	men	 för	 att	 “få	 fram”	 såväl	
elevens	“resurser”	som	“starka	sidor”,	uttryck	som	upprepas:	
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…	det	är	ju	därför	man	har	gjort	kartläggningsmaterialet	för	att	man	ska	få	väldigt	mycket	kunskap	om	hur	
eleven	tänker	…	starka	sidor	och	hur	eleven	tänker.	
	

Just	att	“få	fram”	“hur	eleven	tänker”	och	“elevens	sätt	att	tänka”	anges	återkommande	som	viktigt	
liksom	att	beakta	elevens	erfarenheter	och	intressen,	det	senare	exempelvis	uttryckt	i	att:	
	

…	 dom	 kanske	 är	 jätteintresserade	 av	 matematik	 –	 det	 visar	 sig	 ju	 i	 kartläggningen,	 och	 då	 är	 ju	 det	
lämpligt	att	plocka	ett	sådant	ämne	och	eleven	får	gå	vidare	ut	i	klass	med	hjälp	av	studiehandledare.	
	

När	 det	 specifikt	 gäller	 den	 interkulturella	 pedagogiken	 framträder	 en	 övertygelse	 om	 att	
internationella	bufféer	och	att	“dansa	olika	danser”	är	goda	exempel	på	 interkulturellt	orienterade	
pedagogiska	 aktiviteter.	 Teamet	 resonerar	 samtidigt	 medvetet	 kring	 att	 denna	 typ	 av	 innehåll	 i	
forskning	ibland	har	kritiserats	i	begreppet	folklorisering.	Tidigare	forskning	har	kritiserat	den	form	av	
interkulturell	 pedagogik	 då	 barn	 och	 elevers	 etnicitet	 exotiseras	 och	 ges	 för	 stort	 utrymme.	
Exempelvis	 har	 kritik	 riktats	 åt	 aktiviteter,	 vilka	 verkar	 vara	 vanligt	 förekommande	 i	
skolsammanhang,	 då	 elever	 förväntas	 bjuda	 på	 typisk	 mat	 från	 hemlandet	 eller	 dansa	 nationella	
danser	 (se	 t.	 ex.	 Lunneblad	 2006).	 I	 skenet	 av	 detta	 var	 delresultatet	 var	 den	 gjorda	 analysen	
uppmuntrande.	 Det	 är	 samtidigt	 självklart	 viktigt	 att	 betona	 att	 elever	 inte	 ska	 uppfatta	 att	 de	
behöver	 utplåna	 sin	 bakgrund	 eller	 sina	 erfarenheter	 från	 hemlandet.	 Som	 en	 reaktion	 på	 denna	
medvetenhet	och	som	bidrag	med	en	annan	typ	av	interkulturell	pedagogik	nämns	följande	idé:	
	

…	att	man	pratade	språkhistoria,	alltså	varifrån	kommer	våra	språk	och	vilka	 likheter	och	rötter	språken	
har.	 Och	 där	 blir	 det	 ju	 väldigt	 interkulturellt	 för	 språken	 har	 ju	 ett	 större	 gemensamhet	 än	 vad	man	
tänker	sig.	De	här	olika	språkstammarna	och	hur	folk	har	vandrat	och	lånord	och	allt	detta.	Man	får	inte	
fastna	i	folklore	men	det	är	nog	en	bra	start	kanske.	Man	gör	nåt!	
	

Introduktionsteamet	menar	för	övrigt	att	man	inte	har	så	stor	insyn	i	undervisningsmiljöerna	och	det	
framkommer	 sammantaget	 endast	 få	 exempel	 på	 undervisningsaktiviteter	 under	 intervjun.	 De	
konkreta	exempel	man	känner	till	och	som	nämns	handlar	till	stor	del	om	estetiska	uttrycksformer.	
Man	har	också	vetskap	om	aktiviteter	utanför	skolan.	Även	dessa	är	till	stor	del	kopplade	till	estetiska	
uttrycksformer	 som	 till	 exempel	 konst,	 bild,	matlagning	 och	 dans.	Man	menar	 slutligen	 att	 det	 är	
svårt	att	arbeta	utifrån	ett	interkulturellt	förhållningssätt	innan	man	har	en	mångkulturell	miljö.	
	
Analys	och	kommentar	
Som	 synes	 beskrivs	 undervisningens	 och	 samarbetets	 kvalité	 som	 varierad	 liksom	 att	
undervisningspraktikens	 aktörer	 i	 ett	 social-politiskt	 arrangemang	 tycks	 förstå	 sitt	 uppdrag	 på	
påtagligt	 skilda	 vis.	Materiellt-ekonomiska	arrangemang	 i	 form	av	 tid	 syns	 verka	begränsande.	Det	
har	 i	 tidigare	 samtal	 och	 intervjuer	 under	 projektets	 gång	 framkommit	 att	 vissa	 skolor	 har	
studiehandledare	närvarande	100	procent	medan	studiehandledaren	på	andra	finns	på	plats	endast	
några	 timmar	 i	 veckan.	 Flexibiliteten	 ökar	 förstås	 på	 en	 skola	 som	 har	 ständig	 tillgång	 till	
studiehandledare,	 argumenterar	 rapportförfattarna,	 och	 olikheterna	 ifråga	 om	 denna	 typ	 av	
förutsättningar	bör	ses	som	en	riskfaktor	för	projektets	möjlighet	att	uppnå	likvärdighet.	
	
Beslut	 som	 stödjer	 ökad	 samverkan	 i	 kommunen	 tycks	 utgöra	 ett	 ytterligare	 social-politiskt	
arrangemang	 och	 kan	 skapa	 möjligheter	 för	 teamet	 att	 utöka	 kontaktnätet	 till	 förmån	 för	 de	
nyanlända	 eleverna,	 något	 som	 troligen	 skulle	 kunna	 påverka	 innehållet	 i	 undervisningen.	 Till	
exempel	 talar	 teamet	 om	 den	 nyetablerade	 relationen	 med	 kultursamordnaren	 i	 kommunen	 och	
med	 vuxenutbildningen,	 i	 det	 senare	 fallet	med	motivet	 att	 föra	 in	 samhällsinformationsmoment	 i	
undervisningen/introduktionen	för	nyanlända	ensamkommande	elever.			
	
Att	 det	 interkulturella	 i	 viss	mån	 tycks	 ta	 sig	 uttryck	 i	 vad	 som	 i	 forskning	 benämns	 folklorisering	
möjliggörs	 av	 ett	 kulturellt-diskursivt	 arrangemang,	 eller	 med	 andra	 ord	 en	 allmän	 och	 relativt	
universell	 övertygelse	 om	 att	 interkulturellt	 arbete	 bör	 ta	 sig	 uttryck	 i	 sådant	 som	 i	 andra	
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sammanhang	 närmast	 attraherar	 turister.	 Ifråga	 om	 antagandet	 att	 en	 interkulturellt	 färgad	
pedagogik	kräver	mångkulturell	miljö,	ett	kulturellt-diskursivt	arrangemang,	ökar	dessa	möjligheter	
utifrån	teamets	resonemang	nu	när	alla	skolor	i	kommunen	har	tagit	emot	nyanlända	elever.		

	
	
Kompetensutveckling	
Vid	 projektets	 start	 började	 introduktionsteamet	 en	 utbildning	 i	 interkulturellt	 förhållningssätt	 vid	
Göteborgs	universitet	med	motivet	att	öka	sina	kunskaper	för	att	i	sin	tur	kunna	arbeta	mot	målen	i	
projektplanen	 och	 i	 linje	 med	 sitt	 uppdrag,	 det	 vill	 säga	 att	 som	 team	 ansvara	 för	
kompetensutvecklingsinsatser	i	de	skolverksamheter	de	förväntas	verka	i.	Det	framstår	inte	klar	hur	
kursen	fått	effekt	i	verksamheten	men	teamet	beskriver	utbytet	med	andra	kursdeltagare	från	andra	
kommuner	 som	 värdefullt	 då	 de	 på	 så	 sätt	 fått	 nya	 kunskaper	 om	 olika	 sätt	 att	 organisera	
mottagande	och	introduktion	av	nyanlända	elever.	En	konferens	nämns	också	där	man	träffat	en	stor	
personalgrupp	 från	 en	 annan	 kommun/skola	 som	 hade	 utvecklat	 en	 verksamhet	 “där	 det	 funkar	
ganska	bra”.	När	man	talar	om	nyvunna	kunskaper	råder	en	osäkerhet	kring	vad	som	ligger	bakom	
den	utveckling	man	ser	kring	ökad	samsyn	kring	begrepp	och	en	gemensam	grund	att	stå	på:	
	

Nä,	 man	 vet	 ju	 inte	 om	 den	 kursen	 som	 påverkar	 det	 men	 att	 man	 talar	 samma	 språk	 och	 har	 samma	
plattform.	

Teamet	 kommer	 efter	 intervjutillfället	 att	 delta	 i	 ytterligare	 kompetensutveckling	 med	 fokus	 på	
svenska	 som	andraspråk	och	 i	 en	utbildning	 som	kommer	att	 starta	med	en	 seminarieserie.	Andra	
aktiviteter	 som	 framkommer	 i	 teamets	 beskrivning	 av	 sitt	 arbete	 och	 som	 kan	 kopplas	 till	
kompetensutveckling	 handlar	 om	 språkutvecklande	 arbetssätt,	 något	 ”som	 är	 på	 gång	 men	 inte	
kommit	 så	 långt”	 enligt	 teamet.	 Teamet	 talar	 därtill	 om,	 och	 hänvisar	 till,	 en	
kompetensutvecklingsinsats	 2016/2017	 som	 initierats	 och	 som	 organiseras	 centralt	 i	 kommunen	
men	som	teamets	medlemmar	inte	själva	är	delaktiga	i.	

Analys	och	kommentar	
Det	 som	 framträder	 som	 ett	möjliggörande	materiellt-ekonomiskt	 arrangemang	 är	 de	 kommunala	
resurser	 som	 har	 avsatts	 dels	 för	 introduktionsteamets	 interna	 kompetensutveckling,	 dels	 för	 att	
genomföra	 kommunövergripande	 kompetensutvecklingsinsatser	 med	 fokus	 på	 interkulturellt	
förhållningssätt	 och	 språkutveckling.	 Det	 framstår	 dock	 som	 om	 kursen	 i	 Göteborg	 ännu	 inte	 fått	
någon	 påtaglig	 påverkan	 på	 praktiken.	 Den	 konferens	 som	 nämns	 kan	 likaså	 betraktas	 som	 ett	
materiellt	 ekonomiskt-arrangemang	 eller	 ett	 social-politiskt	 sådant	 som	 möjliggjort	 ett	 utbyte	 av	
erfarenheter	mellan	aktörer	som	verkar	i	liknande	sammanhang	och	där	nya	kunskaper	kan	komma	
att	bidra	till	omformningen	av	utbildningspraktiken.	Det	har	alltså	sammantaget	under	projekttiden	
skapats	 förutsättningar	 för	 teamet	 att	 gemensamt	 öka	 sin	 egen	 kompetens	 och	 delge	 andra	 sina	
erfarenheter	vilket	ligger	i	linje	med	målen	i	projektets	plan.			

	
Slutsatser	av	delrapport	4	
Analysen	bekräftar	 i	enlighet	med	den	valda	teorin,	att	ett	omformningsarbete	berör	och	berörs	av	
en	arkitektur	bestående	av	tre	typer	av	arrangemang.	Här	vill	analysgruppen	plocka	upp	särskilt	en	
del	i	denna	arkitektur,	nämligen	den	upplevelse	av	att	praktiken	präglas	av	stor	variation	och	en	form	
av	kulturellt-diskursivt	orienterad	normalisering	av	denna	variation.	Normaliseringen	kan	tolkas	som	
sprungen	 ur	 den	 samtidsdiskurs	 som	betonar	 differentiering	 och	 individualism	 och	 som	 eventuellt	
skulle	kunna	ha	höjt	involverade	aktörers	tolerans	för	variation.	Den	kan	också	tolkas	som	ett	resultat	
av	 en	 nationell	 och	 kommunal	 decentralisering	 av	 utbildning,	 där	 en	 pluralism	 av	 lösningar	
uppmuntras.	Den	omorganisation	 som	gjorts	 i	 Kungsbacka	 kommun	och	 som	 i	 sig	utgör	ett	 social-
politiskt	 arrangemang	 har	 gett	 rektorer	 ökat	 mandat	 att	 välja	 egna	 lösningar,	 något	 som	 kan	 ha	
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inneburit	 ytterligare	 påspädning	 av	 en	 normalisering	 av	 variation.	 Dessa	 omständigheter	 kan	
tillsammans	 ses	 som	 försvårande	 för	 projektets	 framåtskridande:	 diskursen	 kan	 helt	 enkelt	 antas	
göra	det	svårare	för	ett	introduktionsteam	att	utmana	de	inblandade	att	göra	på	likartade	sätt,	något	
som	i	sin	tur	riskerar	den	likvärdighet	som	man	eftersträvar.	Att	bedriva	projekt	mot	likvärdighet	i	en	
variationspräglad	praktik	är	sammanfattningsvis	naturligtvis	svårt,	utmanande	och	provocerande.	
	
Under	ett	av	 forskningsgruppens	och	 introduktionsteamets	 tidiga	möten	gavs	 teamet	 i	uppdrag	att	
formulera	hur	en	praktik	som	är	omformad	till	att	ha	en	hög	grad	av	 interkulturellt	 förhållningssätt	
ser	ut.	Så	här	formulerades	detta:	
	

Sayings:	När	praktiken	är	omformad	har	alla	inblandade	höga	förväntningar	på	nyanlända	barn	och	elever.	
De	har	vidare	förståelse	och	medvetenhet	om	studiehandledarens	ovärderliga	roll.	Studiehandledaren	är	
en	självklar	del	i	arbetet	på	skolan.	Deras	uppdrag	håller	så	hög	kvalité	att	yrket	blivit	mer	attraktivt.	Alla	
som	är	inblandade	uttrycker	sig	som	att	de	är	kompetenta	och	säger	inte	”Hur	gör	man	en	kartläggning?”	
eller	”Han	gör	inte	som	vi	säger!”.	I	den	omformade	praktiken	vet	kommuninnevånarna	vart	de	kan	vända	
sig	för	att	hjälpa	till.	I	skolan	har	man	kompetens.	Man	är	nyfiken	på	barnets	kultur.	
	
Doings:	I	skolorna	arbetar	man	med	ämnesövergripande	aktiviteter	som	är	språkutvecklande.	Man	bjuder	
in	 föräldrar	 som	 kan	 visa	 filmer	 eller	 laga	 mat.	 Studiehandledarna	 har	 tillgång	 till	 det	 läromedel	 och	
planering	 de	 behöver.	 De	 anställs	 fortfarande	 på	 helår	 på	 en	 riktig	 lärartjänst.	 De	 aktiviteter	 som	 sker	
visar	på	en	mångfald	i	kommunen.	
	
Relatings:	Respektive	profession	är	 likvärdig	 i	den	omformade	praktiken,	modersmålslärarna	agerar	 inte	
tolk	 och	 studiehandledarna	 har	 en	 arbetsbeskrivning	 för	 sitt	 uppdrag.	 Man	 är	 inte	 ensam	 med	 sina	
frågeställningar	 och	 man	 vet	 hur	 man	 ska	 agera	 när	 det	 är	 olika	 kulturella	 högtider.	 Det	 är	 inte	
introduktionsteamet	som	är	drivande	i	kartläggningen	och	dokumentation	tar	inte	mycket	tid.	På	skolorna	
är	 det	 ämnesläraren	 som	 är	 ansvarig	 för	 ämnesinnehållet	 och	 följer	 elevens	 progression.	 I	 praktiken	
kommer	rutinerna	först	och	förhållningssätt	och	relationer	därefter.	
	

I	 analysgruppens	 inledande	 kontakter	 med	 introduktionsteamet	 uppmuntrades	 alltså	 dess	
medlemmar	 att	 formulera	 sig	 kring	 hur	 en	 omformad	 praktik	 skulle	 se	 ut	 för	 att	 betraktas	 som	
lyckad.	För	att	plocka	upp	en	av	de	aspekter	som	nämns	i	citatet	ovan	menade	man	att	skolorna	då	
skulle	 arbeta	med	 ämnesövergripande	 aktiviteter	 som	 var	 språkutvecklande	 och	 att	 de	 aktiviteter	
som	skedde	skulle	visa	på	en	mångfald	i	kommunen.	Utifrån	gjord	analys	blir	tolkningen	att	praktiken	
ännu	inte	är	omformad	till	den	grad	som	då	var	önskvärd	ifråga	om	bland	annat	denna	aspekt.	

Det	 uttrycks	 från	 teamet	 en	 idé,	 som	 utgör	 ett	 kulturellt-diskursivt	 arrangemang,	 om	 att	 man	
fortfarande	är,	som	man	säger,	 i	våran	vagga”.	Man	talar	också	om	att	man	tar	”små	steg”	eller	är	
“jättelånga	 kliv	 från	 att	 liksom	 lösa	 det	 på	 organisationsnivå	 och	 på	 inlärnings-/kunskapsnivå”.	
Parallellt	 noterar	 man	 att	 det	 har	 hänt	 “väldigt	 mycket	 också”	 och	 mer	 preciserat	 beskrivs	 en	
förändring	på	följande	vis:	
	

Väldigt	många	får	vi	väl	säga,	fler	och	fler	 i	alla	fall	 förskolechefer	och	rektorer	vet	 ju	nu	att	de	ska	ta	
kontakt	med	modersmålsenheten	när	de	kommer,	när	man	 får	nys	om	att	nu	 får	vi	ett	nytt	barn	här	
eller	en	ny	elev,	att	man	tar	kontakt	med	modersmålsenheten.	
	

	
Det	är	naturligt	att	tänka	att	det	bör	få	ta	tid	och	fortskrida	med	“små	steg”.	Analysgruppen	vill	trots	
sin	 förståelse	 för	 det	 komplexa	 med	 hjälp	 av	 Glazes	 formulering	 (2016)	 påminna	 om	 att	
“undervisning	er	en	hastesag.	Som	undervisere	nyder	vi	ikke	den	luksus,	der	hedder	god	tid”	(s.	49).	
Det	är	naturligtvis	parallellt	också	viktigt	att	 inse	att	området	kring	nyanlända	 i	 skolan,	med	Hélots	
ord	 (2016),	 är	 så	 komplicerat	 att	 det	 inte	 är	 läge	 att	 vara	 så	 kallat	 tvärsäker	 på	 hur	man	 bäst	 går	
tillväga.	
	
I	intervjun	talas	de	inte	om	att	det	råder	otydlighet	kring	de	roller	som	var	och	en	innehar	i	teamet,	
en	 omständighet	 som	 istället	 var	 framträdande	 vid	 projektets	 början.	 Detta	 visar	 på	 en	 ökad	
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gemensam	 förståelse	 i	 teamet	 och	 konsensus	 kring	 roller	 i	 ett	 social-politiskt	 arrangemang.	 I	 linje	
med	detta	har	också	talet	om	den	praktik	som	ska	omformas	fått	en	förskjutning	i	sin	orientering	från	
fokus	 på	 teamets	 eget	 uppdrag	 och	 egna	 roller	 till	 skolans	 respektive	 kommunens	 praktik.	
Sammantaget	ger	detta	indikationer	på	en	ökad	förståelse	för	uppdragets	innehåll	och	komplexitet.	
	
	
Bevakningsområden	och	rekommendationer	
Forskningsgruppen	har	under	projektet	bidragit	med	listor	över	bevakningsområden.	Listorna	bygger	
på	identifierade	signifikanta	eller	kritiska	händelser.	I	delrapport	2	uppmärksammades	följande:	
	

• Nyanlända	 elever	 behöver	 tillgång	 till	 litteratur	 samt	 studiematerial	 på	 eget	 modersmål.	
Denna	företeelse	kan	vara	föremål	för	dialog	mellan	studiehandledare	och	bibliotekarie.	

• Attraktionen	av	och	 lärandet	genom	de	praktiskt	 inriktade	momenten	 i	undervisningen	bör	
uppmärksammas.	

• Studiehandledares	 organisering	 av	 tiden	 för	 studiehandledning	 har	 möjlighet	 att	 ge	
samordningseffekter	(12	timmar	till	förfogande	om	tre	elever	går	på	samma	skola).		

• I	möjligaste	mån	bör	de	nyanlända	elevernas	och	de	övriga	elevernas	studietakt	hållas	ihop.	
• Att	klassrum	av	elever	upplevs	som	stökiga	bör	beaktas.	
• Det	 bör	 säkerställas	 att	 elevers	 förhandlingar	 under	 ordinarie	 undervisningsaktiviteter	 inte	

får	ofördelaktiga	konsekvenser.	
• Nyanlända	elever	bör	tilldelas	skåp	snarast	möjligt	i	introduktionsprocessen.	
• Förutsättningarna	 för	 elever	 att	 sitta	 tillsammans	 i	 olika	 så	 kallade	 ’mellanrum’	 bör	

förstärkas.	
	

I	 delrapport	 4	 uppmärksammades	 ett	 urval	 av	 potentiella	 aktiviteter	 som	 analysgruppen	
rekommenderade	för	projektets	fortsatta	räkning.	Dessa	var:	
	

• En	diskussion	om	hur	mycket	autonomi	hos	inblandade	aktörer	som	projektet	tål.	
• En	diskussion	om	vad	som	framöver	ska	vara	introduktionsteamets	huvudsyssla;	att	vara	den	

aktör	 som	 främst	 hjälper	 till	 att	 bistå	 skolornas	 arbete	 i	 starten	 eller	 den	 aktör	 som	bistår	
under	hela	processen.	

• En	diskussion	om	hur	den	 interkulturella	pedagogiken	 ska	ges	ökad	plats	och	 i	 vilken	 form	
den	ska	realiseras.	

• En	diskussion	om	hur	stor	betydelse	elevers	intressen	ska	ges,	vad	intressestyrd	undervisning	
mer	precist	betyder	och	när	innehåll	och	aktiviteter	som	elever	är	mindre	intresserade	av	ska	
föras	in	för	att	inte	begränsa	deras	chanser	till	en	bred	repertoar.	

• En	 diskussion	 om	 huruvida	 introduktionsteamets	 uppdrag	 behöver	 justeras	 utifrån	 ny	
styrning	från	Skolverket	angående	kartläggningarna.		
	

Norlund	och	Strömbergs	närvaro	vid	Kungliga	vetenskapsakademins	konferens	 ”Learning	 for	newly	
arrived”	ledde	till	att	följande	förmedlades	vidare	till	projektledningen:	
	

• I	 ett	 framgångsrikt	 projekt	 hade	 ledningen	 bestämt	 att	 inga	 andra	
kompetensutvecklingsinsatser	än	just	det	som	gällde	nyanlända	fick	pågå	samtidigt.	

• Riskerna	 med	 en	 medikaliserad/psykologiserad	 diskurs	 lyftes	 fram.	 Fokus	 på	 elevers	
eventuella	trauman	bör	som	en	konsekvens	av	detta	tonas	ned.		

• Nyanländas	problem	bör	varken	förminskas	eller	sensationaliseras.	
• Arbete	 i	 enlighet	 med	 en	 interkulturell	 pedagogik	 kan	 gärna	 innebära	 att	 elevers	 språk	

engageras.	
• Flerspråkiga	 böcker,	 eller	 så	 kallade	 dual	 language	 books,	 rekommenderades,	 till	 exempel	

skönlitterära	böcker	där	ena	sidan	är	skriven	på	arabiska,	den	andra	på	svenska.		
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• En	 skepsis	mot	 anpassad	 studieplan	 framkom.	 Elever	 ska	 inte,	 hävdades	 det,	 ha	 förenklad	
studieplan	utan	möta	fulla	utmaningar	vid	sidan	av	fullt	och	systematiskt	stöd.		

• När	uppgifter	delas	ut	bör	dessa	sekvenseras,	det	vill	säga	elever	bör	få	veta	vilka	olika	steg	
som	lösningen	av	en	uppgift	kräver.	Nyanlända	elever	har	visat	sig	gripas	av	panik	när	de	får	
en	uppgift	enbart	med	kommentarer	av	slaget	“Nu	har	ni	fyra	veckor	på	er	att	slutföra	den”.	

• Nyanlända	elever	bör	få	tillgång	till	begrepp	via	flera	olika	semiotiska	system.	
• Föräldrameddelanden	 på	 webbsidor	 kan	 förses	 med	 en	 automatisk	 översättningsfunktion	

och	en	länk	att	klicka	på	det	för	detta.	
	
Slutligen	 rekommenderar	 forskningsgruppen	 läsning	 av	 Jennifer	 Hammonds	 undervisningsnära	
publikationer	på	området.	
	
Avslutande	kommentar	
Det	är	tydligt	att	i	en	omformningsprocess	av	en	komplex	praktik,	vilket	skolan	kan	sägas	vara,	pågår	
aktiviteter	som	på	olika	sätt	bidrar	till	att	driva	arbetet	framåt.	Genom	vårt	arbete	som	forskare	har	
vi	 kunnat	 följa	 det	 planerade	 och	 väl	 genomförda	 projektet	 Introduktionsteam	 –	 Rutiner	 för	
mottagande	 av	 nyanlända	 elever	 i	 Kungsbacka	 kommun	 och	 därmed	 bidragit	 till	 att	 i	
utvecklingsarbetet	föra	 in	ett	vetenskapligt	perspektiv.	Med	stöd	 i	praktikteorier	har	vi	 tillsammans	
med	 involverade	 i	 projektet	 analyserat	 vad	 som	 pågår	 i	 praktiken	 och	 därmed	 kunnat	 synliggöra	
viktiga	 element	 i	 det	 pågående	 utvecklingsarbetet.	Med	 stöd	 i	 praktikteori	 blir	 det	 synligt	 att	 det	
finns	arrangemang	som	stödjer	eller	hindrar	omformningen	av	den	studerade	praktiken	och	att	dessa	
hänger	 samman,	 driver	 på	 och	 är	 beroende	 av	 varandra.	 Genom	 att	 gemensamt	 reflektera	 över	
resultatet	av	vårt	arbete	har	ny	kunskap	genererats	vilket	denna	sammanfattande	rapport	visar.	Det	
är	kunskaper	som	berikar	praktiken	men	också	forskningsfältet.	Förhoppningsvis	kan	denna	kunskap	
få	 spridning	 och	 inspirera	 andra	 som	 arbetar	 med	 liknande	 förändringsarbete	 inom	
utbildningsverksamheter	av	olika	slag.	
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