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Sammanfattning   

Gymnasiereformen Gy11 genomfördes hösten 2011 med fem introduktionsprogram för de elever som 

inte är behöriga till de ordinarie nationella programmen. Syftet med studien är att belysa hur introdukt-

ionsprogrammens verksamhet har organiserats vid två gymnasieskolor, samt de beskrivningar som finns 

av eleverna hos personalen. Artikeln består av två fallstudier där personal har intervjuats med semi-

strukturerade intervjuer och dokument har studerats. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstrukt-

ionism. Studien visar att skolorna håller på att utveckla organisationen, men att det ännu återstår en hel del 

att göra. Att kombinera teori med praktik ses ofta som en framkomlig väg för många elever. Samtliga del-

tagare betonar vikten av engagemang, närhet och goda relationer till eleverna för att få dem att växa som 

människor och stärka elevernas identitet. 

Abstract 

Upper Secondary School Reform, Gy11, was carried out in autumn 2011 with five introductory programs 

for those students who were not authorized to mainstream national programs. The purpose of the study is 

to illustrate how the introductory programs have been organized at two upper secondary schools, and how 

the students are described by the staff. The article consists of two case studies where staff has been inter-

viewed with semi-structured interviews, and documents have been studied. The theoretical starting point is 

social constructionism. The study shows that schools are developing the organization, but there is still a 

lot to do. Combining theory with practice is often seen as a viable option for many students. All partici-

pants stress the importance of commitment, proximity and good relations to make them grow as people, 

and to work to strengthen the students’ identity. 

Sökord: introduktionsprogram, Gy11, socialkonstruktionism, personalens beskrivningar av elever 

Keywords: introductory programs, Gy11, social constructionism, the staff’s descriptions of students 

Postadress 
Högskolan för lärande 
och kommunikation (HLK) 
Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 
Gjuterigatan 5 

Telefon 
036–101000  

Fax 
036162585 

  



2 

 

Introduktion  

Under de senaste tio åren har jag i min profession som specialpedagog intresserat mig för och arbetat med 

de gymnasieelever som av olika skäl inte klarar av sina studier. Det är både fascinerande och svårt att 

skapa rätt förutsättningar för att nå fram till dessa elever. I föreliggande studie ser jag en möjlighet att få 

förståelse för hur två gymnasieskolor har organiserat verksamheten på de nya introduktionsprogrammen 

och vilka beskrivningar som finns av de elever som studerar på dessa program.  

Det fanns en viss besvikelse över det gamla individuella programmet som ansågs ha blivit för stort och att 

eleverna inte blev behöriga till ett nationellt program i den grad Skolverket hade avsett. Dessutom fanns 

det en skillnad i personalens inställningar till eleverna på de olika programmen och de sociala skillnaderna 

bland eleverna ökade mellan olika program. Detta var något som Skolverket ansåg som angeläget att för-

söka minska i en ny gymnasieskola (SOU 1997:107; SOU 2002:120). 

Den senaste reformen för gymnasieskolan, Gymnasieskolan 2011 (Gy11), innebär att det i gymnasieskolan 

finns 18 nationella program som antingen är yrkesprogram eller högskoleförberedande. Det är olika behö-

righetskrav för att antas till ett yrkesprogram respektive ett högskoleförberedande program. För att 

komma in på ett yrkesprogram krävs det att eleven har svenska eller svenska som andraspråk, engelska, 

matematik och fem andra ämnen på godkänd nivå. För att komma in på ett högskoleförberedande pro-

gram krävs det att eleven har svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst nio 

andra ämnen godkända från grundskolan (Skolverket, 2011).  

Vidare finns det fem nya program, introduktionsprogrammen, som är till för de elever som inte är behö-

riga till gymnasieskolan. De benämns som det individuella alternativet, språkintroduktionsprogrammet, preparand-

programmet, yrkesintroduktionsprogrammet och programinriktat individuellt val, PRIV. Tanken med introduktions-

programmen är att eleverna ska kunna få möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och att ge en så god 

grund som möjligt för fortsatt utbildning. Preparandprogrammet är till för de elever som beräknas kunna 

klara sin behörighet till gymnasieskolan med ytterligare ett års studier inom grundskolans ram. Yrkesintro-

duktionsprogrammet är till för de ungdomar som inte har de betyg som krävs för att komma in på ett yr-

kesprogram. Det individuella alternativet finns för de ungdomar som senare ska gå över till yrkesintro-

duktionsprogrammet och som inte har de godkända betyg som behövs för ett yrkesprogram. Språkintro-

duktionsprogrammet är tänkt för de ungdomar som nyligen kommit till Sverige för att ge dem utbildning i 

det svenska språket. PRIV är möjligt att söka för de ungdomar som har godkända betyg i svenska eller 

svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller i svenska eller 

svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst tre andra ämnen (Skolverket, 2011). 

Inom specialpedagogiken förespråkas ofta det relationella perspektivet i motsats till det kategoriska. Det 

kategoriska perspektivet placerar problemet hos individen och efterfrågar mer segregerande lösningar med 

särskilda undervisningsgrupper där särbehandling blir en konsekvens av detta perspektiv, menar Emanu-
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elsson, Persson och Rosenqvist (2001), Florian (2007), Nilholm (2005, 2006) samt Persson (2008). Dessa 

forskare menar att detta perspektiv talar emot det relationella perspektivet och det synsätt på inkludering 

som också Salamancadeklarationen förordar. Samhället ska istället se inkluderingsbegreppet som ett sätt 

att möta och bevara olikheter samt anta utmaningen att skapa möjligheter (UNESCO, 2006). Gymnasiere-

formen 2011 har segregerande lösningar för de elever som inte är behöriga till gymnasiet och det är av 

intresse att få en uppfattning om hur dessa lösningar yttrar sig i verkligheten för de ungdomar som stude-

rar på dessa program.  

Hur personalen beskriver eleverna på introduktionsprogrammen är intressant att studera, eftersom elever-

na behöver mycket stöttning av skolorna och deras personal för att så småningom bli behöriga. Vilka kon-

sekvenser får uppdelningen i olika program för personalens uppfattning om eleverna? 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att med fallstudien som metod belysa hur introduktionsprogrammens verksamhet har 

organiserats vid två gymnasieskolor, samt personalens beskrivningar av eleverna. 

Följande frågeställningar har varit vägledande för studien: 

 Hur organiseras verksamheten med introduktionsprogrammen på de två gymnasiesko-

lorna? 

 Hur beskriver personalen eleverna? 

 

Bakgrund till introduktionsprogrammen 

Historiskt sett har gymnasieskolan en bakgrund som en segregerad verksamhet. De elever som skulle för-

beredas för ett yrke respektive de elever som skulle studera vidare har varit uppdelade i olika skolformer. 

Gymnasieskolan är en verksamhet som alltid varit föremål för flera utredningar och reformer och fokus 

för förändringar har till största delen varit på yrkesutbildningarna (Johansson, 2009). Pendeln har svängt 

fram och tillbaka, men under 90-talet var tanken med gymnasieutbildningen att alla elever skulle få en bred 

utbildning som gav dem möjligheter till vidare utbildning och flexibilitet inför framtiden. Då myntades 

också begreppet en gymnasieskola för alla (Johansson, 2012; Lundahl, 2010).  

Efter några år gjordes en utvärdering av gymnasieskolan och resultaten var inte tillfredsställande, eftersom 

gymnasieskolan inte kunde betraktas som att den var till för alla (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

Från och med 1993 hade elever som inte var behöriga till nationella program möjlighet att studera vid 

gymnasiets individuella program. Myndigheten för skolutveckling (2006) studerade under slutet av 90-talet 
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eleverna på det individuella programmet och kom fram till att det bara var ungefär 30 procent som gick 

vidare till ett nationellt program. Av dessa elever var det bara ungefär hälften som gick ut med ett slutbe-

tyg. År 2004 var det totala antalet elever som studerade på individuella programmet elva procent och det 

ansågs vara en för hög siffra (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Flera undersökningar genomfördes 

under slutet av 90-talet och under början av 2000-talet och utredarna kom fram till att det fanns problem i 

gymnasieskolan som inte kunde lösas i den befintliga organisationen (SOU 1997:107; SOU 2002:120). Till 

exempel visade utredarna att det fanns en stark uppdelning mellan yrkeskulturen och den akademiska kul-

turen. Det fanns också en skillnad mellan lärares inställningar till olika program, samt att de sociala skillna-

derna ökade mellan olika program (SOU 1997:107; SOU 2002:120).  

Den nya gymnasiereform som var tänkt att genomföras 2007 blev aldrig av på grund av regeringsskiftet 

2006, utan istället startade en ny utredning om gymnasieskolan (SOU 2008:27). I och med denna utred-

ning lades nytt fokus på yrkesutbildningarna och eleverna skulle välja gymnasieutbildning efter ”fallenhet 

och intresse” (Kommittédirektiv 2007:8, s.1). Dessa utredningar har legat till grund för Gy11 (Skolverket, 

2011), där en tydlig uppdelning mellan de akademiska respektive de yrkesförberedande programmen har 

gjorts. Det har också blivit en uppdelning i fem olika introduktionsprogram för de elever som inte uppnått 

godkända resultat i grundskolan. Tanken med denna gymnasiereform kan från politikerhåll sammanfattas i 

fyra punkter: eleverna ska vara väl förberedda, antingen för yrkesverksamhet eller för högskolestudier, alla elever ska nå 

målen, utbildningarna ska vara likvärdiga och, slutligen, studievägar och styrdokument ska vara tydliga med avseende på 

utbildningens innehåll. Det specifika med de olika utbildningarna betonas, eftersom man ansåg att det tidigare 

var alldeles för generella utbildningar, både inom de yrkesförberedande och de studieförberedande pro-

grammen (Skolverket, 2011). 

 

Tidigare forskning 

En återgång har skett till mer differentierade studievägar där eleverna tidigt sorteras in i olika fack som det 

blir svårt att ta sig ur, eftersom yrkesprogram inte längre omfattas av den grundläggande högskolebehörig-

heten. Är detta en reform som representerar den goda utbildningen? Carlbaum (2012), Lundahl, Erixon-

Arreman, Lundström och Rönnberg (2010) samt Nylund (2010) ställer sig tveksamma till det, eftersom de 

anser att ungdomarna för tidigt blir begränsade i sina val inför framtiden. Det finns dock forskare (Olofs-

son & Panican, 2012) som är mer positiva till denna förändring. De tror att arbetslivet kommer att ha mer 

inflytande över yrkesutbildningarna i framtiden. Det skulle för eleverna på yrkesutbildningarna kunna vara 

en nyckel till framgång, eftersom eleverna förbereds för att direkt kunna påbörja sin yrkesbana efter ut-

bildningen. 
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Orsaken till att en del av studien fokuserar på beskrivningar av eleverna är att forskning har visat att per-

sonalens uppfattning om eleverna är mycket viktig för elevernas utveckling och identitetsskapande. Sam-

hällets och personalens inställning till olika program påverkar också elevernas självbild (Dovemark, 2012; 

Johansson, 2009). Kant (2011) betonar vikten av pedagogernas positiva bemötande av eleverna i skolan. 

Han menar att om pedagogerna i skolan tror på att alla elever kan lära sig, så kommer pedagogerna att visa 

tilltro till elevens förmåga och detta visas i handling. Beskrivningar av eleverna påverkas starkt av skolans 

och dess personals förväntningar på eleverna, bemötande och relationer till elever.  

Skolan kan ses som en identitetsskapande plats för elever och den organisation och praktik som de verkar 

i (Johansson, 2009). Hugo (2007), Johansson (2009) samt Orlenius och Bigsten (2006) menar att identitet 

skapas i relation till andra människor. Relationer som präglas av närhet, tillit, att bli sedd och bekräftad 

som elev gör att elevernas upplevelse av delaktighet och meningsfullhet ökar.  

Det fanns och finns fortfarande vissa farhågor med gymnasiereformen Gy11. Johansson (2009) skrev re-

dan två år innan den trädde i kraft att risken med denna nya segregerande lösning för ungdomar var att 

den skulle bidra till en än mer ojämlik framtid för unga människor, eftersom det skulle komma att erbju-

das mer individuella alternativ. Hon menade också att det inte finns mycket stöd i aktuell forskning för att 

segregerande lösningar verkligen leder till att fler elever når målen. Gymnasiereformen föregicks av utred-

ningen Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), vilken uttryckte tankar om att eleverna 

skulle delas upp mer i utbildningssystemet och tidigare under utbildningstiden än vad som tidigare var fal-

let i gymnasiet. Forsberg (2008) gav uttryck för sin oro när denna utredning presenterades. Det nya syste-

met skulle påverka elevernas identitet och deras förväntningar och prestationer negativt. Hon menade vi-

dare att ju tidigare differentieringen startar för ungdomarna, desto större blir inlåsningseffekterna och ris-

ken för att de hamnar i ett fack som är nästan omöjligt att ta sig ur. Lundahl, Erixon-Arreman, Lundström 

och Rönnberg (2010) menar att i och med den nya gymnasiereformen kommer ett återinförande av gamla 

värderingar att ske, såsom uppdelningar i akademiska utbildningar och yrkesutbildningar, lärlingsutbild-

ningar, kvantifierade tester och jämförelser mellan elever där värderingar som har att göra med mark-

naden, anställningsbarheten, det egna ansvaret som elev och det fria valet kommer att dominera skolvä-

sendet. Korp (2012) har också uttryckt tvivel inför den nya gymnasiereformen där hon menar att stereo-

typa normer som låser in elever i olika fack kan leda till identitetsförlust, snedrekrytering och avhopp. 

Istället bör vi satsa på att ge ungdomarna en bred utbildning och även bildning där man inte bara inriktar 

sig mot ett specifikt yrke. Vidare menar Korp att vi behöver analysera de pedagogiska sammanhang och 

interaktioner som eleverna ingår i om vi tror att lärande sker i ett socialt sammanhang i interaktion med 

andra. Dovemark (2012) har i sin studie 2008/2009 om det dåvarande individuella programmet kommit 

fram till att personalen bidrog starkt till att etikettera det som ett lågstatusprogram genom att tala om ele-

verna som tunga elevgrupper och som svaga och speciella elever. Dessutom förstärktes elevernas eget 

snäva identitetsskapande i och med uppdelningen av studieinriktade respektive yrkesinriktade program 

och en kategorisering av eleverna som praktiskt eller teoretiskt lagda. Hon uttrycker också sina farhågor 
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om att Gy11 ytterligare förstärker skillnaderna mellan elever och att vi kommer att få ett klassamhälle där 

differentieringen institutionaliseras och arbetsfördelningen än tydligare markeras. Hon ställer sig frågan 

om den differentiering, sortering och över- och underordning hon fann i sin studie kommer att förstärkas 

i och med de fem introduktionsprogrammen. Hon betonar att det är en viktig uppgift de vuxna har i sko-

lan att ge ungdomarna framtida livschanser. 

  

Teoretiska perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som stödjer studien är socialkonstruktionismen. Berger och Luckmann (1966, 

1996/2003) menar att med socialkonstruktionismen som teori kan vi visa hur vi människor konstruerar 

sociala verkligheter i interaktion med varandra och hur vi människor typifierar vanemässiga handlingar. 

Dessa typifieringar bildar en institution, till exempel institutionen skola, och skolan är en mänsklig social 

produkt. Vidare menar Berger och Luckmann (1966, 1996/2003) att det är i mötet mellan människor som 

en ny verklighet sker. För att kunna förstå denna verklighet är det viktigt att studera hur den konstrueras 

och vad det är för kunskap som styr i vardagen. Kunskap om verkligheten skapas när handlingar uppre-

pas. Då bildas också olika mönster och människor tar sig olika roller gentemot varandra.  

Berger och Luckmann (1966, 1996/2003) tar också i sin teori upp betydelsen av språket. De menar att 

man behöver förstå språket och behärska det för att kunna typifiera erfarenheter och också för att kunna 

förmedla tankar och känslor om andra människor. Språket skapar bilder av verkligheten och det är bety-

delsefullt att vara uppmärksam på de bilder av människor som vi skapar.  

Socialkonstruktionismen som teori (1966, 1996/2003) ser jag som användbar i min analys av både organi-

sation och beskrivningar av eleverna. Denna teori med dess olika begrepp, såsom legitimeringar som an-

vänds för att tolka institutioners innebörd och typifieringar av erfarenheter som används för att förstå 

språkets betydelse, hjälper till att synliggöra och förklara hur verksamheten har organiserats på gymnasie-

skolorna och de beskrivningar som finns av eleverna på de fem olika introduktionsprogrammen. Teorin 

utgör ett stöd för att förstå hur mönster och vanor utvecklas i sociala processer och institutionaliseras. 

Den kan förklara de olika handlingsområden som är möjliga för verksamheten. Teorin utgör också ett 

stöd för att förklara hur språket verkar i det sammanhang som människor ingår i och hur det påverkar 

beskrivningar av eleverna på olika program. 
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Metod  

Val av metod 

Fallstudien som metod används med fördel när man som forskare vill gå på djupet i en undersökning 

(Creswell, 2009). Merriam (1994) och Yin (2006) menar att fallstudien kan användas när man som forskare 

vill undersöka aktuella och nutida skeenden. Denna metod valdes eftersom gymnasieskolan nyligen ge-

nomgått en stor förändring i och med den nya gymnasiereformen.  

Fallstudier kan genomföras på individnivå men kan lika gärna genomföras vid organisationsförändringar 

(Ludvigsson, 2009; Merriam, 1994; Yin, 2006). En stor organisationsförändring genomfördes för gymna-

siet när introduktionsprogrammen infördes och den valde jag att beskriva. Den andra delen av studiens 

syfte var att beskriva personalens beskrivningar av eleverna på de fem introduktionsprogrammen. Inter-

vjudata från olika personalgrupper och skolor, samt dokumentation om verksamheten och eleverna ingår i 

studien.  

Merriam (1994) menar att fallstudier har olika drag, men det beskrivande draget användes i denna under-

sökning, eftersom det anses ge en tydlig beskrivning av det fenomen eller enhet man som forskare stude-

rar. Dessutom illustrerar det beskrivande draget komplexiteten i situationen. 

Urvalet för undersökningen 

Jag valde att undersöka två medelstora gymnasieskolor med cirka 800 elever i två medelstora kommuner. 

Båda skolorna startade med introduktionsprogrammen hösten 2011. Mitt val av skolor grundade sig i att 

jag ville undersöka större skolenheter som hade alla fem introduktionsprogrammen. Skolorna fanns dessu-

tom tillgängliga inom rimligt geografiskt avstånd.  

Den ena skolan, benämnd Ahlgrens gymnasieskola, hade yrkesprogram och även de fem introduktions-

programmen. Skolan hade hela kommunen som upptagningsområde för introduktionsprogrammen. Det 

fanns 180 elever på introduktionsprogrammen. Jag intervjuade rektor, programansvarig, lärare, studie- och 

yrkesvägledare samt specialpedagog på skolan och studerade även dokument kring organisationen och 

eleverna. 

Den andra skolan, benämnd Dalstens gymnasieskola, låg någon kilometer från centrum i samhället i ett 

naturskönt område. På skolan fanns det både högskoleförberedande program och yrkesprogram. De hade 

cirka 800 elever som studerade på skolan det här läsåret, varav cirka 100-110 elever på introduktionspro-

grammen. Eleverna kom från hela kommunen. Rektor, programansvarig, lärare, studie-och yrkesvägledare, 

kurator samt specialpedagog på introduktionsprogrammen intervjuades. Granskning av dokument kring 

organisationen och eleverna ingick också i datainsamlingen. 

Mitt val av respondenter, det vill säga två rektorer, två programledaransvariga, två specialpedagoger, två 

lärare, två studie- och yrkesvägledare och en kurator gjordes med utgångspunkten att jag ville intervjua 
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skolpersonal som var ansvariga för organisationsfrågor och/eller arbetade med eleverna. De dokument 

som studerades var dokument rörande organisationen av introduktionsprogrammen och dokument som 

handlade om elevernas studiegång och stödbehov. Valet av dokument gjordes med utgångspunkt från stu-

diens syfte eftersom det skrivna ordet ytterligare kunde belysa organisationen och beskrivningar av elever-

na. 

På Ahlgrens gymnasieskola hade rektorn varit ansvarig för introduktionsprogrammen sedan de startade 

för drygt tre år sedan. Innan dess var hen ansvarig för det individuella programmet och hade dessförinnan 

varit lärare. Programansvarig hade undervisat på det individuella programmet förut och i sin roll som pro-

gramledare hade hen mycket kontakt med eleverna på introduktionsprogrammen i olika sammanhang. Jag 

intervjuade hen två gånger under studiens gång på grund av förändringar som genomfördes. Specialpeda-

gogen hade arbetat som specialpedagog på andra program innan, men sedan ett år tillbaka arbetade hen 

heltid på introduktionsprogrammen i en kombinerad tjänst som speciallärare och specialpedagog. Studie- 

och yrkesvägledaren hade börjat på sin tjänst höstterminen 2014, medan läraren hade undervisat på heltid 

sedan programmen startade. Kurator hade inte hunnit börja sin tjänst på Ahlgrens gymnasieskola, så där-

för fanns det inte någon möjlighet att intervjua denna person.  

På Dalstens gymnasieskola arbetade rektor heltid för alla gymnasieprogram. Programansvarig arbetade 

heltid, både som programansvarig för och lärare på alla fem introduktionsprogrammen. Studie- och yrkes-

vägledare arbetade heltid med denna tjänst men innan dess hade hen varit programledare. Denna person 

intervjuade jag två gånger. Specialpedagogen arbetade 100 % som specialpedagog, både på introduktions-

programmen och på de nationella programmen. Kuratorn arbetade heltid och ansvarade för alla pro-

grammen. Alla fem personerna som jag intervjuade på Dalstens gymnasieskola hade arbetat på skolan före 

introduktionsprogrammens genomförande och hade erfarenhet av det individuella programmet.  

Datainsamlingsmetod och analysmetod 

Jag använde mig av intervjuer och dokumentanalys som datainsamlingsmetod eftersom det är viktiga in-

formationskällor när man genomför en fallstudie. Intervjuerna genomfördes i syfte att få en så heltäckande 

bild som möjligt av verksamheterna och beskrivningar av eleverna. Personerna som intervjuades var in-

blandade i eller hade på annat sätt kunskap om den företeelse som studerades (Merriam, 1994; Torrance, 

2005; Yin, 2006). Dokumenten som analyserades rörde organisationen av introduktionsprogrammen samt 

dokumentationen kring elevstöd och elevernas studiegång. Dessa dokument kunde förstärka intervjuernas 

uttalanden, eller skapa egna teman i analysen. 

Semistrukturerade intervjuer användes där intervjun styrdes av ett antal frågeområden, se bilaga 1, som har 

forskningsfrågorna som utgångspunkt, men varken ordalydelsen eller ordningsföljden hade bestämts i för-

väg (Kvale, 2009; Trost, 2010). Den här varianten används när man som forskare vill förstå hur respon-

dentens bild av verkligheten ser ut (Merriam, 1994; Yin, 2006). Jag genomförde enskilda intervjuer med 
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varje person i lokaler där vi fick vara ostörda på respektive skola, totalt elva intervjuer. Intervjuerna spela-

des in på diktafon. Varje intervju varade cirka en timma och genererade textmassor som bestod av mellan 

tjugo och tjugofem sidor. Transkriptionerna gjordes ordagrant där även hummanden, tveksamheter och 

skratt fördes in. Merriam (1994) hävdar att det är möjligt att använda sig av flera analys- och tolkningsni-

våer i fallstudier. Jag använde mig av olika nivåer i min analys för att slutligen, i resultatet, presentera en 

tvärsnittsanalys av de två skolorna. Det är viktigt att utföra analysen kontinuerligt under undersökningens 

gång menar Ludvigsson (2009), Merriam (1994) och Yin (2006), vilket jag också gjorde i min studie. Den 

första nivån i analysarbetet blev att med forskningsfrågorna som grund, finna informationsenheter. (Se 

figur 1). Enheterna, bestående av en fras, en sats eller ett stycke, kom att ligga till grund för avgränsningen 

i olika mönster eller formuleringar av förklaringar. Jag markerade olika avsnitt i texterna med olika färger 

där jag hittade likheter och kategorier i uttalanden och dokument. I analysen av informationsenheterna, i 

nivå två, upptäckte jag att nya och andra mönster eller förklaringar utvecklades som låg på en högre ab-

straktionsnivå, men som inte utgjorde själva informationen (Merriam, 1994; Trost, 2010; Yin, 2006). Dessa 

nya mönster eller förklaringar blev då grunden till nästa analys på nivå tre. På den tredje nivån omforma-

des analysenheterna till tolkningar som kunde förklara olika företeelser och också förklara hur de var rela-

terade till varandra. På denna analysnivå skapades olika teman, fem teman för organisationen och fjorton 

teman för beskrivningar av eleverna. Det rådde konsensus bland respondenterna i de teman som bildades. 

Samtidigt som analysarbetet av intervjuerna genomfördes arbetade jag parallellt med dokumenten där 

också olika kategorier och mönster togs fram som förstärkte uttalandena i intervjuerna (Trost, 2010), eller 

ibland skapade egna teman. De flesta teman har dock sin grund i intervjuernas resultat, på grund av att 

intervjuerna skapade mera nyanser och variationer i frågeställningarna. Se figur 1 nedan! 
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Nivå 2 

 

 

 

Nivå 3 

 

 

Figur 1 Analysnivåer. 

 

Inom socialkonstruktionismen finns ett intresse för vardagslivet och människors meningsskapande (Ber-

ger & Luckmann, 1966, 1996/2003). Att se en verksamhet och dess elever som ett socialt fenomen, i be-

tydelsen att verksamheten och dess elever utvecklas i gemensamma handlingar, kan hänföras till den soci-

alkonstruktionistiska teoribildningen. Berger & Luckmann (1966, 1996/2003) betonar hur vi människor 

konstruerar sociala verkligheter och vidmakthåller dem genom mellanmänskliga kommunikativa handling-

ar. För att förstå de sociala verkligheter som människor ingår i studeras inom socialkonstruktionismen 

människors interaktion och handlingar. Språket, samspelet och det sammanhang som människor ingår i 

påverkar hur konstruktionen av kunskap går till och är därför av speciellt intresse att studera. Genom att 

se på organiseringen av introduktionsprogrammen genom Bergers och Luckmanns teoretiska ”glasögon” 

anser jag att det finns möjlighet att få en fördjupad förståelse för verksamheterna och personalens be-

skrivningar av eleverna. 

 

  

Informationsenheter 

Mönster och förklaringar 

Exempel på informationsenheter: inte sammanhållen skoldag, de 

mognar och känner sig lyckade någon dag, kontinuerlig utvärdering, 

hitta sin egen motivation på något sätt, skriftliga omdömen, prata om 

kunskapsutvecklingen, de mår ju rätt dåligt 

Fem teman om organisationen 

Fjorton teman om personalens beskrivningar av eleverna 

  

Exempel på mönster och förklaringar: syn på elever, placering, 

pedagogisk grundsyn, jobb i framtiden, roll som specialpedagog eller 

programledare, resurser, gruppstorlekar, forskning kontra verkligheten, 

många möten och samtal med elever behövs 

Teman 
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Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

För att garantera resultatens trovärdighet har redogörelsen för undersökningens tillvägagångssätt redovi-

sats så noggrant som möjligt. Det handlar om att göra detaljerade redovisningar av deltagarnas utsagor för 

att förstå det studerade på djupet (Creswell, 2009; Merriam, 1994). Målsättningen har varit att så tydligt 

som möjligt klargöra hur resultat har framkommit och på så sätt ge läsaren möjlighet att själv bedöma stu-

diens trovärdighet. Det går dock aldrig att bortse från min egen förförståelse av gymnasieskolors verk-

samhet och hur man som personal beskriver elever. Min tolkning genereras av den bakgrundskunskap jag 

har. Det är också viktigt att bedöma validiteten i ett arbete och att studien beskriver det som den har för 

avsikt att beskriva (Kvale, 1997; Merriam, 1994). Jag har eftersträvat en så noggrann bearbetning och ana-

lys av respondenternas svar som möjligt. De dokument som valdes ut och analyserades har alla knutit an 

till syftet.  

Etiska aspekter  

De fyra etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet (Vetenskapsrådet, 2002) har jag tagit hänsyn till i arbetet. Alla respondenter har blivit informerade 

muntligt om det allmänna syftet med undersökningen, hur den är upplagd i stort och om det finns några 

risker eller fördelar med att delta. Respondenterna fick också information om att de hade rätt att dra sig ur 

när som helst. Det konfidentiella kravet har jag uppfyllt genom att avidentifiera skola och respondenter. 

Jag har också informerat respondenterna om att jag inte har för avsikt att utnyttja arbetet för kommersiella 

syften.  

 

Resultat 

Under den första rubriken besvaras den första forskningsfrågan; hur organiseras verksamheten med intro-

duktionsprogrammen på de två gymnasieskolorna? Det följande avsnittet redovisar resultatet på den andra 

forskningsfrågan; hur beskriver personalen eleverna? Här presenteras resultatet för vart och ett av de fem 

introduktionsprogrammen. Mitt syfte har inte varit att titta på skillnader eller likheter mellan skolorna, 

utan att istället få en tydligare och mer innehållsrik bild av hur verksamheten kring introduktionspro-

grammen kan organiseras och vilka beskrivningar av eleverna som finns på de fem olika introduktionspro-

grammen. Därför har jag valt att presentera skolorna tillsammans. 

Hur verksamheten har organiserats på introduktionsprogrammen 

Det första temat som framträder är den växande verksamheten. Med detta begrepp menas att verksamheten 

på introduktionsprogrammen växer kontinuerligt och att det är en flexibel verksamhet. Från att ha räknat 

med ett visst antal elever när verksamheten startade så är de nu nästan uppe i dubbelt så många elever.  
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Detta innebär för skolornas del att de är tvungna att se över organisationen, revidera verksamhetsplane-

ringen för programmen, att de känner ett ständigt behov av utveckling och att de har startat nya inrikt-

ningar inom de fem olika huvudprogrammen. Dessa inriktningar har startats med utgångspunkt från de 

olika elevernas behov, såsom till exempel mer praktiska inriktningar, mer undervisning i livskunskap, hälsa 

och livsstil, självkännedom och entreprenörskap. Mer fokus har lagts på att klara vardagen och inte alltid 

att gå vidare till högre studier. Det finns också inriktningar där verksamheterna koncentrerar sig på att 

göra eleverna motiverade till att studera överhuvudtaget, eller inriktningar med hemstudier i de fall där 

eleverna har det svårt, för att inte säga omöjligt, att vistas i skolmiljö. I de fall eleverna är målinriktade kan 

skolorna hjälpa till med att söka vidare till Komvux eller folkhögskola, få lärlingsplats eller skrivas in på 

arbetsmarknadsavdelningen.  

Den växande verksamheten innebär också att skolorna har fått lokalbrist och att eleverna ibland är uppde-

lade i olika byggnader. Det är ett ständigt problem att hitta lokaler och det är brist på resurser vad gäller 

lärare för verksamheterna. Som verksamheterna ser ut idag känner inte personalen riktigt att de räcker till 

för att ge den kvalitet de önskar. I den växande verksamheten har man försökt få till samordningsvinster 

genom att låta elever från olika introduktionsprogram samläsa olika ämnen och även låta elever som be-

finner sig på årskurs ett för gymnasiet läsa tillsammans med andra elever som befinner sig på årskurs nio 

på grundskolenivå. Genom detta sparar man på personal och eleverna låter sig inspireras från andra och 

får mer motivation att studera ämnena. Det som ses som ett problem är att respondenterna ibland tycker 

sig sakna verktyg för att kommunicera med eleverna, framför allt de elever som inte har svenska som mo-

dersmål, enligt respondenterna. Undersökningen visar att introduktionsprogrammen till största delen har 

blivit ett invandrarprogram, där konsekvenserna har blivit att de svenska eleverna får svårigheter att synas i 

mängden av olika nationaliteter. I en växande verksamhet är man tvungen att vara flexibel vad gäller läng-

den på elevernas skoldagar. Vissa elever har full skoldag medan andra kanske bara går några timmar per 

dag. Allt detta beror på de antal kurser eleverna har valt att försöka genomföra under läsåret. Detta upp-

levs vara ett schematekniskt problem som är svårt att komma tillrätta med. För många håltimmar gör att 

skoldagen blir för ostrukturerad för eleverna. Eleverna erbjuds därför ibland undervisning i kurser som de 

redan är godkända i sedan förut, så att de får hela skoldagar. 

Nästa tema som blir synligt i studien om hur verksamheterna har organiserats är anpassning till elevgruppen. 

Eleverna på introduktionsprogrammen framställs ofta som osäkra elever med stora, ibland orealistiska, 

krav på sig själva och sina studier. Detta innebär att mycket av verksamheten byggs upp kring deras be-

hov, med till exempel stödjande samtal om elevernas självkänsla, livsstil och studiesituation. Det finns en 

uppfattning om att eleverna på introduktionsprogrammen lider av mycket psykisk ohälsa och på grund av 

detta är de i behov av många fler stödjande samtal och mer kontakt med elevhälsan. Personalen är därför 

mycket inriktad på att diskutera med eleverna vad som får dem att må bra, istället för att ta upp det som 

inte fungerar bra i skolan.  
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Det fordras en mycket styrd verksamhet för dessa ungdomar eftersom de sällan har så mycket drivkraft i 

sig själva. Skolorna försöker att tillmötesgå elevernas behov genom att ha så små grupper som möjligt med 

en liten, fast personalgrupp som arbetar med dem mycket individualiserat. Med de här olika smågrupperna 

har man särpräglat olikheterna bland eleverna utifrån elevernas motivation, förmåga och teoretisk och 

praktisk fallenhet för att se till att eleverna får mer studiero i en homogen elevgrupp. Denna anpassning 

har gjorts för att eleverna har behov av mycket struktur och trygghet i sin skolvardag för att kunna utveck-

las. Eleverna upplevs ofta vara i behov av tekniskt stöd och de har därför tillgång till Ipads, ljudböcker och 

andra hjälpmedel.  

Personalgrupperna träffas ofta och regelbundet för att diskutera eleverna och för att stötta och hjälpa 

varandra. De har också gemensamma samarbetsprojekt för att kunna skapa en samsyn kring eleverna. För 

att arbeta med eleverna på introduktionsprogrammen anses personalen behöva ha bred kompetens med 

förståelse och engagemang för eleverna. Risken finns naturligtvis att personalen arbetar för engagerat med 

eleverna för att orka med arbetet i förlängningen. Dessutom finns det också en risk att eleverna inte klarar 

av omställningen från ett introduktionsprogram till ett nationellt program, där de inte alltid möter samma 

engagemang från personalen. För att kunna höja och stärka kompetensen för personalen finns tankar på 

att starta ett samarbete med något universitet i Sverige där personalen ska få utbildning i att bättre kunna 

hantera den problematik som kan uppstå i denna elevgrupp. 

Det tredje temat blir dokumentation. Dokumentationen på introduktionsprogrammen är omfattande och 

nödvändig anser alla respondenter, eftersom det är en så pass stor och växande verksamhet. Den föränd-

ras också från år till år, och skolorna reviderar den nedskrivna planeringen för introduktionsprogrammen 

inför varje läsår. Nya inriktningar på programmen kommer till och en del gamla tas bort.  

Eleverna på introduktionsprogrammen kartläggs direkt vid terminsstart på utbildningen för att skolorna 

snabbt ska kunna sätta in rätt stödinsatser, på både ett mänskligt plan och på det studiemässiga planet. På 

det sättet får skolorna snabbt en överblick över lärarbehovet, stödinsatser från till exempel elevhälsan och 

studie-och yrkesvägledningen, samt hur många elever skolorna kan ta in på olika program. Dessutom upp-

rättas ganska omgående en individuell studieplan där mål sätts upp för läsåret, både kortsiktiga och lång-

siktiga mål, och syftet med studierna. En speciell dokumentation som förs direkt vid kursstart är det in-

skrivningssamtal som genomförs med eleverna på språkintroduktionsprogrammen. Varje nyanländ elev 

deltar i ett inskrivningssamtal med sina vårdnadshavare eller gode man där uppgifter om elevens hemland, 

skolbakgrund och allmänna intressen tas upp och dokumenteras. Dessutom görs en studieplan upp vid 

detta tillfälle där mål med studierna diskuteras och skrivs ner. 

Varje mentor för också noggrann dokumentation i en elevlogg över sina kontakter och möten med elever 

och deras vårdnadshavare, elevers studieresultat, närvaro, vilka olika kurser eleverna studerar olika läsår, 

när kurser påbörjas och avslutas, eventuell inskrivning på ett nationellt program, ändringar i studieplanen 

med till exempel praktik istället för kurser och eventuella avhopp från programmet, elevers mående och 
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eventuella stödinsatser som behövs sättas in för att eleven ska nå målen.  Detta är också nödvändigt för att 

kunna få en helhetsbild av verksamheten och för att få en detaljerad bild av den enskilde eleven. 

Elevhälsan för också digital sekretessbelagd dokumentation över de bekymmer som framkommer om 

vissa elever och de åtgärder man har vidtagit för att hjälpa eleverna. Personalen försöker arbeta mer före-

byggande för att kunna hjälpa eleverna och det innebär att åtgärdsprogram skrivs mycket mer sällan nuför-

tiden. Nya direktiv har kommit från Skolverket (Skolverket, 2014) om just vikten av att komma tillrätta 

med elevers problem på ett tidigare stadium och göra extra anpassningar innan ett eventuellt åtgärdspro-

gram behöver skrivas. Personalen upplever att färre åtgärdsprogram skrivs för eleverna på introduktions-

programmen än för eleverna på de nationella programmen. Anledningen är troligtvis att eleverna på intro-

duktionsprogrammen har så många anpassningar i sina program som dokumenteras på ett tidigare sta-

dium. Med all denna omfattande dokumentation riskerar inte eleven att försvinna i mängden utan det 

finns möjlighet att få en mycket omfattande helhetsbild av eleven och dennes studier. 

Det fjärde temat handlar om stöd till elever med vacklande framtidstro. Framtidstron varierar mellan elevgrup-

perna, enligt respondenterna. Eleverna som studerar på språkintroduktionsprogrammet har ofta ambitiösa 

planer för sin framtid, som till exempel att studera vidare på ett naturvetenskapligt program eller tekniskt 

program för att så småningom söka in till universitets- eller högskoleutbildningar. Framför allt många 

flickor vill satsa på dessa yrken, eftersom det ger dem status och kanske en möjlighet att bli mer väster-

ländska i sitt sociala liv. På detta sätt kan de undvika tvångsgifte. Där ser skolorna inte alltid det som real-

istiska framtidsplaner eftersom det tar tid för eleverna att bli så pass kunniga i det svenska språket så att de 

kan tillgodogöra sig utbildningen. För att hjälpa eleverna att lyckas med sina studier organiserar skolorna 

möjligheter att få språkstöd på modersmålet. Här försöker skolorna också genom stödjande samtal disku-

tera med eleverna om vilka planer som är möjliga att förverkliga. 

Sedan finns det en annan elevgrupp där framtidstron är mycket svag och de eleverna går framför allt på de 

fyra andra introduktionsprogrammen, menar respondenterna. Dessa elever känner inte alltid att de har en 

plats i det framtida samhället, motivationen är låg för studier och de är skoltrötta. Personalen försöker att 

möta dessa elever med många samtal om framtiden och visa på olika framkomliga vägar. De elever som 

tror på en yrkesframtid vill mest arbeta praktiskt. Här finns det också en skillnad mellan könen. Pojkarna 

vill mer inrikta sig mot ett praktiskt yrkesprogram, medan flickorna är mer intresserade av teoretiska stu-

dier. Personalen arbetar mer med eleven som person än rent kunskapsmässigt under vissa perioder på 

lektionstid. Många av eleverna på dessa program hinner dock inte bli klara för ett gymnasieprogram, utan 

de får vara förberedda på att studera något eller några år på Komvux. Studie- och yrkesvägledarna arbetar 

också mycket med eleverna genom att vara med på lektioner och diskutera olika fortbildningsmöjligheter 

såsom Komvux och folkhögskolor. På skolorna diskuterar personalen framtida arbetsliv med eleverna och 

visar på olika branscher och företag som kan vara av intresse för eleverna. De gör studiebesök på olika 

företag för att eleverna ska få en inblick i olika yrken och arbetsliv. Skolorna har också nära kontakt med 
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arbetsmarknadsavdelningen i kommunerna som kan hjälpa eleverna att få praktik, daglig verksamhet och 

lönebidragsarbete.  Det finns dessutom en annan realitet att ta hänsyn till och det är att det är mycket svårt 

att hitta sysselsättning för vissa elever. De sociala svårigheterna är så stora att det är näst intill omöjligt för 

dem att kunna sköta ett arbete. Här finns det en viss uppgivenhet bland respondenterna. Med hjälp av den 

dokumentation som finns kring eleverna, bland annat den individuella studieplanen, ser ändå eleverna att 

det finns en plan för hur arbetet på introduktionsprogrammet kommer att se ut de närmaste åren och 

även vad det finns för planer efter introduktionsprogrammet. Det kan till exempel vara studier på ett nat-

ionellt program eller folkhögskola och det gör att eleverna känner en trygghet under tiden de studerar på 

introduktionsprogrammet, menar respondenterna. 

Det sista och femte temat för hur verksamheten har organiserats blir bemötandet av fördomar om introduktions-

programmen. Respondenterna ger uttryck för känslan av att eleverna skäms för att gå på introduktionspro-

grammen. Denna känsla lever förmodligen kvar från det individuella programmets tid.  Eleverna känner 

sig som förlorare på något sätt, hävdar respondenterna, och inte lika mycket värda som de elever som går 

på de nationella programmen. Verksamheterna har sedan introduktionsprogrammens början fått arbeta 

mot dessa fördomar. Det har man gjort genom att ägna mycket tid åt eleverna, göra små grupper så att alla 

elever hinner bli sedda, stärka elevernas självkänsla och motivation och försöka att genom diskussioner 

visa att det inte är någon katastrof att gå på introduktionsprogrammen. Skolorna arbetar hela tiden med att 

försöka höja statusen för eleverna på introduktionsprogrammen, och det gör att man till exempel försöker 

ha samarbetsprojekt med andra program så att eleverna ska lära känna varandra över programgränserna. 

Integreringen med eleverna på de nationella programmen är ett utvecklingsområde som skolorna känner 

att de behöver arbeta med kontinuerligt.  

Denna stigmatisering av eleverna där de känner sig som förlorare, enligt respondenterna, beror antagligen 

på att samhället och vuxenvärlden i stort värderar teoretiska studier så högt. Det är viktigt för både föräld-

rar och ungdomar att gå den raka vägen till ett nationellt program och inte någon omväg över ett intro-

duktionsprogram. Dessutom blir utbildningstiden förlängd med något eller några år och det är inte alla 

ungdomar och föräldrar som är beredda att hantera denna verklighet. När eleverna väl har startat sin ut-

bildning på ett introduktionsprogram så känner de sig oftast sedda, bekräftade och trygga med verksam-

heten. Det finns också ett fåtal elever som väljer att gå kvar där även om de blir behöriga till ett nationellt 

program. Detta beror på att de känner på sig att de behöver mer tid att mogna som människor och att 

fundera över vad de vill göra i framtiden.  

Verksamheterna upplever dock att det finns mer möjligheter med introduktionsprogrammen än det indi-

viduella programmet genom att valmöjligheterna är flera, eftersom det finns fem olika program att välja 

mellan. Dessutom har introduktionsprogrammen större möjligheter än det individuella programmet att 

variera utbildningen med till exempel praktik. 
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Hur personalen beskriver eleverna 

Det första temat på det individuella alternativet blir elever med mycket varierande stödbehov. På det individu-

ella alternativet finns det elever med många olika bakgrunder, enligt respondenterna. Många av eleverna 

har haft en orolig och stökig bakgrund med många misslyckanden under grundskoletiden, andra har dia-

gnoser eller har varit inskrivna i grundsärskolan. Detta har skolorna försökt att möta genom att ge elever-

na mer praktik och mindre teori, eleverna kan få en anpassad skoldag med kortare dagar och mer indivi-

duellt material och individuell undervisning. Några elever har hemundervisning på detta program. Dessu-

tom försöker skolorna ge eleverna mer trygghet i skolsituationen genom att skapa mindre grupper med en 

liten personalgrupp kring eleverna.  

En skola har gjort två egna varianter av det individuella alternativet eftersom skolan ser att det för vissa 

elever är viktigare att bli anställningsbar än att få en teoretisk utbildning. Det ena alternativet där är till 

största delen inriktat på att eleverna ska kunna få ett arbete, en lärlingsplats eller praktikplats, en plats 

inom kommunens arbetsmarknadsåtgärder eller kunna söka vidare till folkhögskola. Det andra alternativet 

är ett mer teoretiskt alternativ där målet så småningom är att komma in på ett nationellt program. 

Det andra temat på det individuella alternativet belyser elever med bristande självinsikt. Eleverna på detta in-

troduktionsprogram visar ofta på en bristande självinsikt, upplever respondenterna, där de har planer på 

att snabbt, på ett år, kunna bli behöriga till ett nationellt program men de förstår inte alltid vilken nivå de 

ligger på kunskapsmässigt. Eleverna behöver också mycket hjälp med att börja ta eget ansvar och lägga ner 

arbete på studierna. Här arbetar skolorna mycket med att få eleverna att förstå att det behövdes mer tid 

och studier för att klara de målen. 

Det tredje temat som blir synligt fokuserar på elever med låg självkänsla. Eleverna på detta program upplevs 

ha mycket låg självkänsla och det gör att personalen får stötta eleverna med många samtal och sätta in ex-

tra personal till exempel i matsituationen. Eleverna upplevs dock vara mycket tacksamma för chansen att 

få lyckas med sin skolgång i en liten specialgrupp.  

Eleverna på det individuella alternativet uppfattas också som elever som uppvisar stor osäkerhet inför framtiden 

som blir det fjärde temat. De vet inte alltid vad de vill eller kan klara av att arbeta med i framtiden eller 

också uppvisar de ofta orealistiska framtidsplaner. Skolorna arbetar mycket med att ge dem undervisning i 

livskunskap med diskussioner om framtidsdrömmar och realistiska framtidsplaner. Dessutom ordnar sko-

lorna studiebesök för att visa eleverna olika arbetsplatser som kan vara möjliga för dem att arbeta på i 

framtiden. Det är samtidigt ett svårt dilemma att nå fram till alla för det är problematiskt att hitta lämpliga 

arbetsplatser för alla ungdomar i ett framtida samhälle, menar respondenterna. 

Uppfattningen av eleverna på språkintroduktionsprogrammet kan också delas upp i olika teman. Det 

första temat som blir synligt handlar om elever med mycket varierande stödbehov i svenskundervisningen. Bland de 
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nyanlända finns det elever med mycket olika skolbakgrunder och det gör arbetet med denna elevgrupp 

mycket svårt. Det finns elever som är analfabeter, men det finns också elever som har en gedigen skolbak-

grund från sitt hemland. Detta gör att skolorna har delat in eleverna i olika steg beroende på deras förkun-

skaper. De elever som har en sämre skolbakgrund erbjuds förlängd studietid. De mest målmedvetna ele-

verna med god skolbakgrund har som ambition att på ett eller två år bli klara med sina svenskstudier för 

att sedan kunna söka in på ett nationellt program. Dessa elever kan ibland pressa sig själva för hårt för att 

bli klara i tid. Detta beror på att de har bråttom att komma in på ett gymnasieprogram innan de blir 20 år. 

Efter det är alla elever hänvisade till Komvux. För dessa elever erbjuder skolorna extra undervisning i 

andra ämnen än svenska, så att de ska vara förberedda för det program som de söker in på. Lärarna sam-

verkar i olika ämnen där elever från olika steg kan läsa ett ämne på sin nivå, för att få mer homogena 

grupper i undervisningssituationen.  

Nästa tema fokuserar på utsatta elever. Många av eleverna på språkintroduktionsprogrammet upplevs vara 

utsatta på olika sätt. Det kan vara ekonomiskt, ensamheten, utsattheten i att vara främling i ett nytt land 

eller fel kön. En del av eleverna har sådana erfarenheter och trauman med sig från sitt hemland och från 

resan hit att de har mycket svårt att koncentrera sig på sina studier. Flickorna på språkintroduktionspro-

grammet är också extra utsatta eftersom de riskerar att försvinna i den manliga mängden av elever, ef-

tersom de bara utgör en bråkdel av det totala antalet elever. Skolorna försöker att hjälpa eleverna med 

mycket stöd från elevhälsoteamet med samtalskontakter och annat professionellt stöd. Ibland blir repre-

sentanterna för teamet de enda personer i Sverige som eleverna inledningsvis känner förtroende för. Stu-

dierna blir ibland lidande på grund av denna utsatthet, och eleverna är tvungna att bearbeta dessa upple-

velser innan de kan gå vidare med sina studier. 

Det tredje temat handlar om elever med bristande självinsikt. Vissa elever har mycket dålig självinsikt vad gäller 

sina kunskaper i svenska och mäter istället kunskapen i tid, det vill säga hur länge de har varit i Sverige. 

Skolorna använder sig av tester och gör kartläggningar av eleverna för att tydligt kunna visa dem hur långt 

de har kommit i sina svenskkunskaper. 

Det fjärde temat belyser elever med ambitiösa framtidsplaner. De flesta av eleverna på språkintroduktionspro-

grammet har som mål att studera på universitet eller högskola. De har ofta som mål att bli läkare, tandlä-

kare, optiker eller ingenjör och det innebär att de är mycket studiemotiverade samtidigt som det innebär 

en stor press för dem själva att inse att de kommer att behöva studera cirka tio år till för att nå sina 

drömmars mål. Eleverna erbjuds språkstöd på sitt modersmål för att lättare kunna tillgodogöra sig utbild-

ningen i början av sin vistelse i Sverige. Däremot upplevs eleverna vara taktiskt drivna genom att de ofta 

ser till att välja utbildningar på Komvux där de inte behöver läsa så många kurser som på ett nationellt 

gymnasieprogram. De ser också till att hålla fast vid sina framtidsdrömmar genom att ibland först utbilda 

sig för ett yrke på en lägre nivå, för att sedan kunna läsa vidare därifrån på en högre nivå. 
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Det tema som framträder på eleverna på programinriktat individuellt val handlar om målinriktade elever 

med orimlig arbetsbörda. Eleverna följer sina ordinarie nationella program men har utökad undervisningstid i 

engelska eller matematik för att kunna bli behöriga till sina nationella program. Respondenterna bedömer 

det som mycket svårt för dessa elever att orka med den extra arbetsbördan i sina program, samtidigt som 

de ibland har inlärningssvårigheter även i andra ämnen. Eleverna är motiverade och försöker att bli behö-

riga för ett nationellt program, men det är ofta som de misslyckas. Eleverna behöver ofta mer stöd och 

hjälp än andra elever på det nationella program som de följer. Det är inte alltid som verksamheterna lyckas 

ge dem de resurstimmar de behöver. Detta program har under åren minskat på skolorna och är ett av de 

minsta introduktionsprogrammen. En förklaring till detta är förmodligen att många elever väljer ett annat 

introduktionsprogram för att få mer stöttning och hjälp i sina studier. En annan förklaring är att frisko-

lorna har tagit emot dem i större utsträckning under senare år. 

Det andra temat för eleverna på programinriktat inriktat val blir elever som känner sig inkluderade i gymnasiet. 

Eleverna känner, till skillnad från de andra eleverna på introduktionsprogrammen, att de är tillhöriga gym-

nasiet och känner inte att de går på ett lågstatusprogram. De läser de flesta ämnena med sin egen klass på 

det nationella program de tillhör och följer sin klass på gymnasiet. De upplever inte, menar respondenter-

na, att de är en del av introduktionsprogrammen. 

Det första temat som kommer fram i beskrivningen av eleverna som studerar på yrkesintroduktionspro-

grammet fokuserar på elever som inte är redo för gymnasiet ännu. Under denna studies gång har antalet elever 

minskat på en skola från fem elever till noll och på den andra skolan har de endast ett fåtal elever. Detta 

beror på att eleverna på yrkesintroduktionsprogrammet ofta har så stora svårigheter att läsa in gymnasie-

kurser att de istället behöver kurser på grundskolenivå. Skolorna har därför ofta valt, i samförstånd med 

elev och vårdnadshavare, att skriva in eleverna på individuellt alternativ, där eleverna har större möjlighet 

att läsa kurser på olika nivåer.  

Nästa tema som kan urskiljas för eleverna på yrkesintroduktionsprogrammet handlar om skoltrötta elever 

med många misslyckanden bakom sig i grundskolan. I nuläget är de flesta elever som studerar på det här pro-

grammet ensamkommande ungdomar från andra länder som har fastnat i sina kunskaper i svenska språ-

ket. De behöver utveckla sin svenska i andra sammanhang och därför erbjuds eleverna praktik kombinerat 

med svenskstudier. De behöver också mycket struktur i sina studier och har därför bara en lärare som un-

dervisar gruppen. 

Personalens beskrivningar av eleverna på preparandprogrammet kan delas upp i två teman; dels elever 

med klar och tydlig målsättning med sina studier och dels elever med osäker och vag programtillhörighet. Den första 

gruppen av elever har för det mesta som målsättning att snabbt komma in på ett nationellt program, oftast 

ett yrkesprogram, eftersom det inte krävs riktigt så många godkända ämnen från grundskolan för att stu-

dera där. De flesta lyckas med sin målsättning inom den stipulerade tiden, ett år.  
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Den andra gruppen av elever, elever med osäker och vag programtillhörighet, lyckas inte alltid med sina 

ambitioner att på ett år läsa upp den behörighet som behövs för att komma in på ett nationellt program. 

Detta gör att den ena skolan ofta väljer att skriva in dem på längre tid så att de inte ska behöva känna 

pressen att vara klara inom ett år. För att undervisningen ska vara på rätt nivå för eleverna så erbjuds de 

samläsning med elever på andra introduktionsprogram i olika ämnen, vilket gör att eleverna på preparand-

programmet sällan betraktar sig som en egen klass. 

 

Diskussion 

En ny gymnasiereform skapar en ny verklighet för de som arbetar och studerar på skolorna. För att förstå 

denna verklighet behövs det studier om hur denna verklighet konstrueras och vad det är för kunskap som 

styr i vardagen. Nya mönster upprättas och att försöka förstå dessa mönster har varit min ambition för 

denna studie. Socialkonstruktionismen som teori har gett mig ett verktyg för att öka förståelsen för dessa 

mönster (Berger & Luckmann, 1966, 1996/2003). Teorin visar hur vi människor konstruerar sociala verk-

ligheter och att vi väljer att se på verkligheter ur olika perspektiv. De perspektiv vi väljer att se omvärlden 

genom tas ofta för givna. Socialkonstruktionismen avdemaskerar dessa perspektiv och vill påvisa att 

mycket av det vi gör och hur vi ser på omvärlden är sociala konstruktioner (Wenneberg Barlebo, 2010).  

De segregerande lösningar som den nya gymnasiereformen har inneburit, framför allt för de elever som 

studerar på introduktionsprogrammen, har i denna studie visat sig innebära förstärkta inlåsningar i olika 

fack. Dessa fack verkar svåra att ta sig ur och ofta visar inte heller ungdomarna någon önskan om att ta sig 

ur dem. De känner sig mycket trygga på sina introduktionsprogram och vill heller inte alltid gå vidare till 

ett nationellt program. Verksamheterna har byggts upp kring dessa uppdelningar av eleverna och de utö-

kas kontinuerligt. Eftersom dessa fem introduktionsprogram inte alltid räcker till för den praktiska verk-

ligheten, har skolorna känt sig tvingade att lägga till egna varianter för att täcka upp alla elevers behov. 

Carlbaum (2012), Lundahl, Erixon-Arreman, Lundström och Rönnberg (2010) samt Nylund (2010) gav 

alla uttryck för farhågor att eleverna tidigt skulle bli begränsade i sina val inför framtiden. Denna studies 

resultat har visat att dessa farhågor har blivit en realitet. Specialpedagogiska studier kring inkludering re-

spektive exkludering visar också att exkludering av elever från ordinarie verksamhet förstärker skillnaderna 

mellan elever (Emanuelsson m.fl., 2001; Florian, 2007; Nilholm, 2005, 2006; Persson, 2008). Många av 

eleverna på introduktionsprogrammen är starkt inriktade på att studera på ett yrkesprogram eller att få 

praktik för att sedan direkt kunna få ett arbete. De känner sig inte kapabla och/eller motiverade till att 

studera på ett teoretiskt program. Det skapas ojämlika förutsättningar för ungdomarna där uppdelningarna 

i blivande akademiker och yrkesutbildningar förstärks och rörligheten mellan utbildningarna blir mindre. 

Uttrycket lågstatusprogram förekom redan på det individuella programmets tid (Dovemark, 2012; Johans-

son, 2009) och detta uttryck har överförts till introduktionsprogrammen. Vi skapar olika bilder av eleverna 
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genom språket och de begrepp vi sätter på ungdomarna på introduktionsprogrammen. I den socialkon-

struktionistiska teorin (Berger & Luckmann, 1966, 1996/2003) tas språket upp som en viktig del. Kanske 

är det så att begreppet introduktionsprogram har orsakat en negativ stämpel på ungdomarna som studerar 

där? De är ännu inte klara för gymnasiet när de går på ett introduktionsprogram. I denna undersökning 

visar det sig, enligt respondenterna, att eleverna på introduktionsprogrammen upplever sig vara mindre 

värda, de har ofta låg självkänsla och behöver mycket stöd av skolans personal för att klara sig igenom 

åren på introduktionsprogrammen. Personalen känner sig nödsakade att arbeta mycket med eleven som 

individ innan eleverna är redo för studier. Det finns olika förklaringar till detta. En är att de vuxna och 

samhället faktiskt betraktar dessa program som mindre värda, eftersom vårt samhälle värderar teoretisk 

utbildning högre. En annan orsak skulle kunna vara att det tar längre tid att komma in på gymnasiets nat-

ionella program om eleven är tvingad att börja sin utbildning på ett introduktionsprogram. En tredje för-

klaring är att eleverna på introduktionsprogrammen ofta kommer från utsatta miljöer, både svenska och 

utländska, och många av eleverna från dessa miljöer mår dåligt och har bristande självinsikt. Det har skap-

ats en differentiering mellan olika program (Dovemark, 2012) där det finns en tydlig skillnad mellan de 

elever som studerar på ett nationellt program och de som studerar på introduktionsprogrammen.  Diffe-

rentieringen har institutionaliserats och eleverna själva och samhället i stort har accepterat denna kategori-

sering av eleverna, eftersom det anses som bättre att kunna ge ungdomarna realistiska livschanser än att ge 

dem alternativ som personalen på skolorna inte bedömer som rimliga att de kommer att klara av. Däremot 

visar forskning kring beskrivningar av eleverna (Dovemark, 2012; Johansson, 2009; Korp, 2012; Lundahl, 

Erixon-Arreman, Lundström & Rönnberg, 2010) att orsaken till kategoriseringen är just att vi kategorise-

rar och delar upp eleverna i olika program, teoretiska och praktiska. Uppdelningen av elever förstärker och 

cementerar skillnaderna mellan sociala klasser och den sociala mobiliteten dem emellan försvåras. Den 

segregering mellan teoretiskt och praktiskt lagda elever som Dovemark (2012)  menar fanns på det indivi-

duella programmets tid har blivit än mer tydlig i Gy11. Den senaste gymnasiereformen förstärker även 

Nylunds (2010) antaganden om att denna uppdelning kommer att fortsätta även längre upp i utbildnings-

systemet och att den sociala snedrekryteringen kommer att öka i framtiden. Många av eleverna i den nya 

gymnasieskolan har fått sina framtidsdrömmar krossade i och med denna fastlåsning i olika fack och detta 

kommer att bli en utmaning för verksamheterna och samhället att arbeta med i framtiden. 

Tanken med introduktionsprogrammen var att det inte skulle bli en större verksamhet än vad det var på 

det individuella programmets tid och att programmen skulle öka möjligheterna för eleverna att komma in 

på ett nationellt program eller få en starkare yrkesetablering (Myndigheten för skolutveckling, 2006; Skol-

verket, 2011). Min studie visar dock att introduktionsprogrammen är ett av de snabbast växande pro-

grammen och håller på att bli ett av de största programmen inom gymnasieskolorna. En orsak till att pro-

grammen har ökat så mycket i volym är att antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har ökat 

oväntat mycket, och att det ställs högre krav att komma in på ett nationellt program idag. Framtidsmöjlig-

heterna för eleverna att komma in på ett nationellt program visar sig vara låga. Istället försöker skolorna 
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hjälpa eleverna till fortbildningsmöjligheter efter gymnasiet, såsom Komvux eller folkhögskolor. Däremot 

har chanserna till en yrkesetablering ökat i och med introduktionsprogrammen.  

Berger och Luckmann (1966, 1996/2003) menar att vanor och kunskapsområden som institutionaliserats 

begränsar flexibiliteten. Den här studiens resultat visar dock att nya legitimeringar skapas på introdukt-

ionsprogrammen, genom nya inriktningar som utformas med utgångspunkt i elevernas behov. Verksam-

heterna visar på en följsamhet utifrån elevernas behov. Denna följsamhet beror på en praktisk verklighet 

där skolorna känner att de inte har några andra val och att de måste vara så flexibla de kan, inom ramen 

för introduktionsprogrammens struktur. Jag har ändå i min studie sett att den begränsning i flexibilitet 

som Berger och Luckmann anser finns ute i institutionaliserade verksamheter, kan utvidgas och bli större 

om det finns starka behov. 

Berger och Luckmann (1966, 1996/2003) menar vidare att roller som man har i ett socialt sammanhang 

bygger på kunskap om att rollen är socialt objektiverad och ska tas för given. Om denna kunskap inte 

finns ses detta som en avvikelse, vilket gör att man får lägre status i den sociala verkligheten. Dessa tankar 

kan förklara den lägre status, låga självkänsla och tro på sig själva som eleverna på introduktionsprogram-

men uppvisar. Om eleverna och samhället inte har godtagit rollen som elev på ett introduktionsprogram, 

så skapar det en känsla av lägre status i relation till andra elever. Berger och Luckmann menar också att 

språket, det skulle till exempel kunna vara benämningen av elever på olika introduktionsprogram, skapar 

en anonymitet och distans från verkligheten. Kanske är det så att denna distans är nödvändig för att upp-

rätta hålla tron på att man gör det rätta? 

 

Metodologisk diskussion och framtida forskning 

Fallstudien anses vara en lämplig metod när man vill undersöka sociala relationer i komplexa organisation-

er och genomföra dem med hjälp av intervjuer och dokumentgenomgångar (Merriam, 1994; Yin, 2006). 

Denna metod bedömde jag passade syftet med studien. För att intervjuerna skulle täcka in båda frågeställ-

ningarna och vara så innehållsrika och nyanserade som möjligt valde jag att använda mig av frågeområden 

istället för frågor (Trost, 2010). Hade jag valt att göra en bredare studie med fler fallstudier, intervjuer och 

dokument hade naturligtvis generaliserbarheten och reliabiliteten i mitt arbete ökat. Syftet med undersök-

ningen var dock att förstå fenomenet ur respondenternas synvinkel och från dokumentanalysen samt gå 

på djupet i materialet för att därmed istället öka validiteten (Kvale, 1997). Den konsensus som responden-

ternas svar uppvisar i resultatdelen är förmodligen ett uttryck för deras gemensamma erfarenheter och 

referensramar. 

Vad gäller urvalet av skolor så hade troligen resultatet sett annorlunda ut om jag istället hade valt mindre 

gymnasieskolor med begränsat antal elever som studerade på introduktionsprogrammen, men jag valde att 
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inrikta mig på två medelstora gymnasieskolor som hade en viss bredd på verksamheten där alla program 

fanns representerade. 

Ett behov och en önskan finns ute på skolorna att se över verksamheterna och också att lära av varandra. 

Därför ser jag i framtiden behov av mer forskning inom detta område. Skolorna har ännu inte hittat de 

färdiga formerna för dessa program. Hur kan vi få organisationerna att fungera tillfredsställande? Hur kan 

vi förhindra inlåsningar av eleverna i olika fack i framtiden? Vad beror det på att elevernas självkänsla är 

något som det hela tiden behöver arbetas med? Hur kan vi höja statusen för introduktionsprogrammen? 

Studier av fler skolor av olika storlekar behöver göras och intervjuer med elever är nödvändigt för att få en 

uppfattning om deras syn på sig själva och verksamheten. Ovanstående frågor kan förhoppningsvis besva-

ras i framtida forskningsarbeten.   

Konklusion 

Introduktionsprogrammen har förmodligen kommit för att stanna på gymnasieskolorna, men verksamhet-

en behöver utvecklas och förändras. Ur ett inkluderingsperspektiv så skulle verksamheterna behöva arbeta 

mer med inkludering av eleverna, istället för att skapa fler särskilda inriktningar av introduktionsprogram-

men. Problemet med det ständigt växande antalet elever på språkintroduktionsprogrammen behöver ses 

över. Elevernas bristande självkänsla och identitetssökande är något som skolorna får förbereda sig på att 

arbeta mycket mera med i framtiden. 

Den senaste gymnasiereformen har gjort att eleverna på introduktionsprogrammen förmodligen har bättre 

möjligheter att få arbete i framtiden jämfört med det individuella programmet. Dock har deras utbild-

ningsmöjligheter försämrats eftersom de ofta fastnar i praktiska yrkesutbildningar där deras möjligheter att 

söka in på teoretiska utbildningar i hög grad har försvårats. 
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Bilaga 1 

Frågeområden till respondenterna: 

Hur har verksamheten av introduktionsprogrammen byggts upp på er skola? (till exempel tankar med 

verksamheten, fysisk placering, gruppindelningar, resurser i form av personal och tekniska hjälpmedel, 

kompetens bland personalen) 

Beskriv och berätta om verksamheten på de olika programmen! (till exempel hur stora grupper det är, 

hur långa skoldagar har eleverna, närvaro/frånvaro, vilka kurser läser de/läser de inte, resurser för elever-

na, var sitter eleverna och har sina lektioner, praktik, tidsperiod de är inskrivna på de olika programmen) 

Hur betraktar ni eleverna på de fem olika introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, språkintro-

duktionsprogrammet, preparandprogrammet, programinriktat individuellt val och yrkesintroduktionspro-

grammet?! ( t.ex. styrkor och svagheter, vad behöver eleverna hjälp med, gruppkonstellationer, bemö-

tande, skolbakgrund, social bakgrund, självkänsla ) 

Berätta om undervisningen och pedagogiken på de olika programmen! (t.ex. individualisering och inte-

grering av undervisningen, samarbete mellan lärarna, eleverna och vissa kurser, samsyn mellan olika syn-

sätt på undervisningen och eleverna, åtgärdsprogram, dokumentation av kunskapsutveckling)  

Hur ser målen och visionerna ut för de olika programmen och för eleverna? (t.ex. elevernas utveckling 

och kunskapsutveckling, känsla av tillhörighet, anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden, 

framtidshopp) 

Hur ser framtiden ut för introduktionsprogrammen? 

Vad är din viktigaste uppgift i arbetet med eleverna? 

Vad anser du vara din roll i arbetet med eleverna? 

 


