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Till följd av den ökande andel asylsökande i Sverige som flytt från omvärldens konfliktområde 

år 2015, har antalet nyanlända elever till den svenska gymnasieskolans 

språkintroduktionsprogram stigit markant. Detta medför att den svenska gymnasieskolan står 

inför en stor utmaning att integrera nyanlända elever på ett effektivt vis samt att tillhandahålla 

med goda förutsättningar för fortsatta studier i Sverige.  

 

Denna kandidatuppsats ämnar till att besvara frågeställningarna:  

 Vilka utmaningar samt möjligheter finns det på språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasieskolan enligt lärarna?  

 Hur anser lärarna att nyanlända elevers integrationsprocess påverkas av de 

identifierade utmaningarna? 

 

Dessa frågeställningar besvaras med en kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade 

intervjuer med nio lärare på språkintroduktionsprogram på olika gymnasieskolor. Genom att 

undersöka vilka faktorer lärarna anser påverka de nyanlända elevernas integrationsprocess, 

skapas en djupare förståelse för hur de nyanlända elevernas utbildning ser ut i den svenska 

gymnasieskolan.  
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Abstract  

 
 

Due to the increased number of asylum seeking refugees in Sweden, there has been a significant 

increase of newly arrived students in the Swedish upper secondary schools. The newly arrived students 

start in transitional classes that enable them to acquire the Swedish language as well as getting 

accustomed with the Swedish school system before transitioning to mainstream classes. However, 

there has been a number of challenges relating to the education of newly arrived students in the 

Swedish educational system, for instance regarding the appropriate organisational structures of 

transitional classes and how to integrate them into mainstream classes in an effective manner.  

 

This forthcoming thesis aims to investigate on the teachers’ perspectives regarding the factors affecting 

newly arrived students in their process of integration into the Swedish school system. The method of 

research is based on a qualitative study with semi-structured interviews with nine different teachers 

working with newly arrived students in transitional classes at different upper secondary schools. The 

focus of the study has been on what the teachers working with newly arrived students consider to be 

the challenges and possibilities, in transitional classes and how the identified challenges affect the 

integration process of newly arrived students. The collected data has been analysed through Pierre 

Bourdieu’s Capital Theory, Post Migration Ecology and previous empirical studies within the field of 

education of newly arrived students as theoretical framework in order to gain deeper understanding of 

the conditioning of newly arrived students in the Swedish upper secondary schools. 

 

The study made it evident that there are many factors that affect the education for newly arrived 

students. The interviewed teachers highlighted the students’ different school backgrounds, weak social 

networks of newly arrived students in Sweden and the lack of adequate organisational structure of 

transitional classes as major challenges that affect their integration process into the mainstream 

classes. The interviewed teachers consider that there is a need of a shared responsibility in order to 

implement necessary structural reforms that stipulate the organisation of transitional classes. An 

active cooperation between all actors involved in the education of newly arrived students is a 

prerequisite in order to meet their individual needs and provide adequate support. 
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1. Inledning  

 
 
Av totalt 162 877 asylsökande i Sverige under år 2015 var 70 384 barn under 18 år (Migrationsverket, 

2015), det vill säga barn som enligt svensk lag har rätt till att gå i skolan. Detta är en kraftig tillökning 

på en så pass kort tidsperiod. Följande statistik medför en utmaning bland annat för den svenska 

skolan, samt andra berörda aktörer, i att vidare integrera nyanlända elever i det svenska 

utbildningssystemet. Samtidigt som det stora antalet av de nyanlända eleverna också kan vara en stor 

tillgång för det svenska samhället som det bör investeras i. En välfungerande integration av de 

nyanlända eleverna är en nödvändig förutsättning men också en framtidsinvestering för fortsatt 

positiv social och ekonomisk utveckling i Sverige.  

 

Denna situation gör att kommuner behöver lägga fokus på att utveckla och anpassa utbildningen för 

de nyanlända eleverna. Det är viktigt att fokusera samt adressera de många behov som behöver täckas, 

samt att bistå med resurser för att de nyanlända eleverna skall få en bra skolgång och första tid i 

Sverige. Merparten av nyanlända elever som kommit till Sverige år 2015 har flytt från krigshärjade 

regioner, bland annat Syrien och Afghanistan, och de kommer med skilda bakgrunder och 

livserfarenheter. Vissa av de nyanlända eleverna som kommer till Sverige har en mycket begränsad 

tidigare skolgång medan andra har en mycket bra skolbakgrund. Många av de nyanlända elever som 

har kommit till den svenska skolan är barn och ungdomar utan vårdnadshavare, vilket ställer ännu 

större krav på kommunerna med att erbjuda dessa elever en bra och likvärdig skola.   

 

Den svenska skolan blir alltmer multikulturell. Detta innebär att skolan blir en viktig interkulturell 

plattform för interaktion mellan svenska och nyanlända elever från olika länder och kulturer. Därför är 

det av stor vikt att den svenska skolan och omgivande aktörer bidrar till att skapa en gynnsam miljö 

som möjliggör för en integration mellan svenska och nyanlända elever samtidigt som den främjar för 

en inkluderande och multikulturell skola. 

 

Det råder ingen tvekan om den kritiska rollen som den svenska skolan har gällande nyanlända elevers 

sociala och pedagogiska integration i det svenska samhället. Nyanlända elevers välbefinnande och 

framtidsutsikter i Sverige beror till en stor del på deras fortsatta skolgång. Därför är det av stor vikt att 

förse dessa elever med förutsättningar som möjliggör för en smidig och snabb anpassningsprocess in i 

den svenska skolan. Utifrån skolans viktiga roll i integrationsarbetet har författarna därför valt att just 

studera lärares perspektiv på arbetet med nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet för att 

undersöka hur situationen ser ut. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att utifrån lärarnas perspektiv identifiera samt analysera vilka faktorer som 

påverkar nyanlända elevers integrationsprocess i den svenska gymnasieskolan.  

 

De två frågeställningar som studien ämnar till att besvara är:  

 

 Vilka utmaningar samt möjligheter finns det på språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasieskolan enligt lärarna?  

 Hur anser lärarna att nyanlända elevers integrationsprocess påverkas av de identifierade 

utmaningarna? 
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3. Bakgrund  

 

I detta avsnitt presenteras en kort introduktion på vad som menas med nyanlända elever samt hur 

deras utbildning ser ut i den svenska gymnasieskolan. Med utgångspunkt i nationella 

granskningsrapporter och forskningsstudier presenteras samt problematiseras nyanlända elevers 

mottagande och skolgång i den svenska skolan. Dessutom kommer betydande begrepp att identifieras 

och definieras.  

 

3.1 Vilka är nyanlända elever? 

 

Nyanlända elever i den svenska skolan definieras som ”de elever som inte har svenska som 

modersmål och inte heller behärskar det svenska språket samt som anländer nära skolstarten eller 

under sin skoltid” (Skolinspektionen, 2009). För att en elev skall betraktas som nyanländ måste tre 

faktorer finnas med för att de skall vara berättigade för en särskild introduktionsplan i skolan. Dessa 

faktorer är att eleven anländer vid skolstarten eller under sin skoltid på grundskolan eller 

gymnasieskolan; eleven har ett annat modersmål är svenska; eleven behärskar inte det svenska 

språket. Denna definition omfattar följaktligen alla barn och ungdomar, oavsett deras invandringsskäl, 

som uppfyller samtliga kriterier som nämnts ovan (Bunar, 2011).  

 

I Sverige är det obligatorisk skolplikt för samtliga medborgare att gå i grundskolan från årskurs 1-9. 

Skolverket har utformat nya riktlinjer under början av 2016 gällande obligatoriska åtgärder för 

nyanlända elever. De nya riktlinjerna innefattar bland annat att de nyanlända elevernas tidigare 

kunskaper och skolgång skall utvärderas inom loppet av två månader samt att den individuella 

bedömningen skall avgöra vilken årskurs eleven delas in i. Riktlinjerna gäller dock inte 

gymnasieskolan, av den anledningen att fortsatta studier på gymnasial nivå inte är obligatoriskt. 

Skolverket har följaktligen inga specifika obligatoriska riktlinjer för gymnasieskolans organisation för 

språkintroduktionsprogram, däremot finns det allmänna råd för hur verksamheten kan bedrivas 

(Skolverket, 2013).  

 

3.2 Vad är språkintroduktion?  

 

I skollagen anges syftet för språkintroduktion: 

 

[...] att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör 
för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
(Skolverket, 2013. s. 8)  

 

Språkintroduktionsprogrammet är sedan 1 juli år 2011 ett utav fem introduktionsprogram i den 

svenska gymnasieskolan enligt skollagen (2010:800). Lagen implementerades i syfte att höja kvalitén 

för språkintroduktionen samt de andra introduktionsprogrammen, och att förbättra förutsättningarna 

för elevernas individuella behov. I språkintroduktionen går nyanlända elever som inte har svenska 

som modersmål och som har kommit till Sverige under sin skolgång (Skolverket. 2013).  

 

Syftet med språkintroduktionsprogrammet är att nyanlända elever skall genom en intensiv utbildning, 

med fokus på svenska språket, få möjlighet att införskaffa behörighet att söka ett nationellt 

gymnasieprogram eller annan utbildning. Enligt skollagen är nyanlända elever behöriga att påbörja 

språkintroduktion fram tills första kalenderhalvåret när eleven fyller 20 år. Om ärendet däremot gäller 

asylsökande eller elever som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste utbildningen på 

språkintroduktionen påbörjas innan den nyanlända eleven har fyllt 18 år (Skolverket. 2013).  
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Det som skiljer språkintroduktionsprogrammet från andra nationella program är att det inte finns 

några fastställda specifika mål. Istället är det huvudmannen som bestämmer hur utbildningen skall 

utformas med innehåll i syfte att den nyanlända eleven skall kunna fortsätta sin utbildning. Det är 

viktigt att det finns ett brett utbud med kurser som ökar de nyanlända elevernas möjligheter till 

utveckling, samt att kunna påvisa vilka ämnen de redan har kunskaper i (Skolverket, 2013).  

 

3.3 Problemformulering 

 
I denna del presenteras samt problematiseras hur utbildning för nyanlända elever i den svenska 

skolan ser ut. Av den anledningen att det är få tidigare studier som har genomförts på detta område 

med uteslutande fokus på gymnasieskolan, kommer denna del presentera de utmaningar som finns 

generellt i den svenska skolan gällande nyanlända elevers utbildning.   

 

Tidigare forskning och statliga granskningsrapporter har noterat att nyanlända elever ofta är 

studiemotiverade samt att lärarna i förberedelseklasser visar ett stort engagemang i arbetet med 

nyanlända elever. Trots nyanlända elevers studiemotivation och lärarnas engagemang har 

utbildningen för nyanlända elever i den svenska skolan varit undermålig och uppvisar stora brister 

(Bunar & Nilsson, 2015). 

 

Det noteras att skolorna i liten utsträckning planerar, genomför samt anpassar utbildningen efter de 

nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov. Detta anses följaktligen påverka 

nyanlända elevers motivation och tillit till den egna förmågan. Generellt saknas strukturer, samverkan 

och ledning som kan ge stöd för ett gemensamt ansvar för utbildningen av nyanlända elever.  Det 

anges också att utbildning av nyanlända elever vilar på enskilda lärares insatser, på grund av att det 

saknas tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer (Skolinspektionen, 2014). 

 

I Skolverkets rapport har det noterats att det finns stora variationer i skolresultat mellan nyanlända 

elever och övriga elever på grundskolan. Statistiken visar att endast 30,5 procent av alla nyanlända 

elever på grundskolan var behöriga att söka vidare till nationella gymnasieprogram jämfört med 89,1 

procent för övriga elever exklusive nyanlända elever. En av orsakerna är att majoriteten av nyanlända 

elever inte hinner utveckla kunskaper i det svenska språket för att kunna dra nytta av undervisningen i 

ordinarieklasser som inte tar hänsyn till elevernas språkliga nivå (Skolverket, 2014). 

 

En viktig aspekt i planering och genomförande av utbildning av nyanlända elever är att så snabbt som 

möjligt ta reda på vad den nyanlända eleven har för skolbakgrund och tidigare kunskaper. Det 

framkommer i granskningen att kartläggningen av nyanlända elevers tidigare kunskaper är bristfällig 

samt att undervisningen inte anpassas till deras individuella behov. Skolinspektionens rapport visar 

även att under den första perioden läggs fokus främst på undervisning i det svenska språket i 

förberedelseklasser men att mindre tid ges till undervisning i andra ämnen som möjliggör för 

utveckling av skolsvenska. Detta leder till att nyanlända elever förlorar sina tidigare kunskaper under 

tiden de lär sig det svenska språket. Rapporten tar även upp att det saknas ämneskompetenta lärare 

som kan utveckla elevernas tidigare kunskaper samt planera undervisningen efter nivån i 

ämneskunskaper (Skolinspektionen, 2014).   

 

Med tanke på den begränsade forskningen om nyanlända elever, i synnerlighet i den svenska 

gymnasieskolan, är det av intresse att utforska hur utbildning för nyanlända elever på 

språkintroduktionsprogrammet ser ut idag. 

 

3.4 Begreppsterminologi 

 

I studien ingår följande viktiga begrepp:  
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Integration – Definitionen kommer att baseras på EUs första grundprincip om integration som en 

dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i 

medlemsstaterna (Europeiska kommission, 2007). Definitionen kommer att användas i två 

sammanhang i denna studie. Delvis med hänvisning till integrationen mellan nyanlända elever och 

svenska elever som en dubbelriktad process. Definitionen används även i kontexten om 

anpassningsprocess av nyanlända elever i den svenska skolan, samt hur skolan som institution 

anpassar sig till nyanlända elever som en grupp för att tillhandahålla med förutsättningar för dessa 

elever.  

 

Gode man - Gode man agerar som förmyndare samt vårdnadshavare för minderåriga flyktingbarn som 

kommer till Sverige utan föräldrar. Deras roll är bland annat att bistå med ekonomiska, administrativa 

och rättsliga ärenden (Migrationsverket, 2015).   

 

Introduktionsprogram – Introduktionsprogram är utbildningar som erbjuds på svenska 

gymnasieskolan för elever som inte uppnått fullständiga betyg från grundskolan. Det finns fem stycken 

introduktionsprogram, bland annat språkintroduktionen (Gymnasieenheten, 2014). I studien kommer 

benämningen introduktionsprogram användas och syfta till de andra introduktionsprogrammen och 

inte språkintroduktionsprogrammet.  

 

 

4. Tidigare forskning  

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskningsstudier inom området nyanlända elever och deras 

integrationsprocess i mottagarländernas sociala och pedagogiska strukturer samt efterföljande 

utmaningar som har behandlats i studierna. Studierna kommer även att appliceras som ett teoretiskt 

och analytiskt ramverk för att jämföra samt analysera de insamlade data i denna studie. Inom 

ämnesområdet nyanlända elever och deras lärande- och integrationsprocess har det noterats att det 

finns begränsat med tidigare forskning, vilket också har noterats i forskningsöversikten Nyanlända 

och lärande - en forskningsöversikt av nyanlända elever i den svenska skolan av Nihad Bunar (2011).  

 

I artikeln Educational responses to newly arrived students in Sweden: Understanding the structure 

and influence of Post Migration Ecology’ (Nilsson & Bunar, 2015) undersöker författarna hur det 

svenska utbildningssystemet bemöter nyanlända elever och deras olika utbildningsbehov i den svenska 

skolan. I studiens resultat noteras att det saknas en övergripande nationell policy och bestämmelser 

om hur utbildning av nyanlända elever ska organiseras samt genomföras. Det är även få kommuner i 

Sverige som har antagit lokala riktlinjer och strategier för organisation av nyanlända elevers 

utbildning. 

 

Det framkommer också i studien att förberedelseklasser, som ibland är separerade från andra 

ordinarie klasser, kan leda till marginalisering av nyanlända elever och ge upphov till en ny och 

underordnad kategori av elever. Övergångsprocessen till ordinarie klasser sker när lärare i 

förberedelseklasser, i samråd med lärare i ordinarie klasser, beslutar att eleven är redo att börja i en 

”vanlig” klass. 

 

I analysen om de olika modellerna för utbildning av nyanlända elever diskuteras kritiskt av författarna 

om hur den organisatoriska strukturen riskerar att institutionellt marginalisera och kategorisera 

nyanlända eleverna som ”den andre” gentemot andra jämnåriga elever och lärare i ordinarie klasser. 

Författarna poängterar därmed att inrättandet av de olika organisatoriska modellerna inte utgår ifrån 

nyanlända elevers individuella behov utan enbart baseras på den rådande diskursen samt 

institutionella praxis som fortsättningsvis normaliserar sambandet mellan kategorin nyanlända elever 

och förberedelseklasser. Detta resulterar i sin tur i social isolering av de nyanlända eleverna samt att 

de exkluderas pedagogiskt. Nyanlända elevers tidigare kunskaper och erfarenheter betraktas inte som 

värdefulla utan snarare som problematiska och att denna föreställning, menar författarna, 
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reproducerar en negativ diskurs om nyanlända elever som ”child having and facing multiple 

problems” (Nilsson & Bunar, 2015). 

 

I forskningsrapporten Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn av Mattias Blob 

på uppdrag av Integrationsverket (Blob, 2004) studeras 4 storstadskommuner; Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Köpenhamn. Studiens huvudsakliga syfte är bland annat att jämföra och belysa om de 

olika kommunernas och staternas (Sverige och Danmark) strategier för organisering av 

skolintroduktion för nyanlända elever samt att kartlägga problemområden och svårigheter i 

skolintroduktionsprogram i respektive kommuner. Det framgår i studiens resultat att det finns en stor 

variation i nyanlända elevers situation dels mellan de studerade storstadskommunerna men även 

inom kommuner, det vill säga mellan olika stadsdelar inom kommunen. Organisation av mottagning 

och skolplacering av nyanlända elever skiljer sig markant och det råder relativt stora skillnader även i 

hur olika skolor organiserar skolintroduktion för nyanlända elever. 

 

Den mest påtagliga skillnaden avseende organisering av skolintroduktion för nyanlända elever i de 

studerade kommunerna är ansvarsfördelning, alltså vem som har ansvaret för skolintroduktion och 

hur arbetet förvaltas. Som det framkommer i studien har Malmö en mer centraliserad 

organisationsmodell; en handläggare på kommunen ansvarar för skolplacering och introduktion av 

nyanlända elever i samarbete med rektorer på modersmålsenheten på kommunen. Malmö har även 

antagit en övergripande policy för undervisning och organisering av förberedelseklasser vilken alla 

skolor i kommunen ska ta del av. I Stockholm och Göteborg ansvarar respektive kommuns 

flyktingsenheter i stadsdelar för mottagande och skolplacering av nyanlända elever medan skolan har 

det övergripande ansvaret för utformning och organisering av skolintroduktionsprogrammen.  

 

Författaren noterar också att det finns en stor variation mellan skolornas organisering av 

förberedelseklasser samt hur övergångsprocessen till ordinarie klasser anordnas, och det noteras i 

studien att skolorna som har mer erfarenheter av att ta emot nyanlända elever har relativt bättre och 

välfungerande rutiner gällande organisation av skolintroduktionsprogrammen. Det konstateras även 

att, i Göteborg och Stockholm, är ansvarsfördelning av kommunens arbete kring nyanlända elever 

otydlig och detta leder till svårigheter i samverkan mellan berörda parter. Kommunerna saknar även 

en övergripande policy över skolintroduktionsarbetet vilket till en viss del förklarar den variation man 

noterat mellan skolor inom samma kommun. Andra svårigheter som framgår i studien är att det råder 

en tendens i skolorna att inte prioritera förberedelseklasser vilket gör att nyanlända elever och lärare 

inte känner sig välkomna i skolan. Avsaknad av behöriga lärare i förberedelseklasser på vissa skolor 

nämns också i studien (Blob, 2004). 

  

I artikeln Language Support for Immigrant Children: A study of State Schools in the UK and US 

(McEachron & Bhatti, 2005) presenteras en komparativ forskningsstudie som syftar till att undersöka 

hur nyanlända elever i Reading, England, Richmond, Virginia i USA integreras i respektive 

utbildningssystem. Författarna undersöker huruvida det finns kulturella och strukturella skillnader i 

hur staterna underlättar eller hindrar elevernas skolintegration. Studiens teoretiska anknytning och 

tillvägagångssätt är baserad på teorin social rättvisa i utbildningssammanhang. I studien noterar 

författaren att social rättvisa hänvisar till barnens grundläggande rätt till en utbildning som dels tar 

hänsyn till deras språkliga och kulturella arv samt att det finns förutsättningar som möjliggör för dem 

att inhämta kunskaper i majoritetsspråket vilket i sin tur underlättar för skol- och social integration i 

mottagarländer. Det argumenteras vidare att om barnen inte har tillräckliga kunskaper i 

majoritetsspråket, och situationen inte åtgärdas, kan det placera barnen i en underordnad position i 

samhället vilket i sin tur kan påverka dem negativt både utbildningsmässigt, ekonomiskt, socialt samt 

politiskt. Med social rättvisa, i denna studie, refereras till i vilken mån som skolintroduktionsprogram 

och ansvariga aktörer i respektive stater erbjuder nyanlända elever stöd och skapar förutsättningar för 

nyanlända elever att inhämta kunskaper i majoritetsspråket (McEachron & Bhatti, 2005).  
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Det mest utmärkande som framkommer i studiens resultat är ett välfungerande och strukturerat 

mottagnings- och integrationssystem som sammanlänkar övergripande policy och riktlinjer på 

delstatsnivå till undervisningsmetoder i skolintroduktionsprogrammen för nyanlända elever. Det har 

exempelvis inrättats två institutioner på delstatsnivå med syfte att tillgodose nyanlända elevers behov 

avseende språkundervisning samt att via dessa institutioner kan ESL (English as Second Language) 

lärare och rektorer ge återkoppling gällande policyfrågor och riktlinjer som skulle kunna utvecklas. 

Delstaten har också ett utvärderingssystem av skolintroduktionsprogram för nyanlända elever som 

följer upp utveckling av elevernas skolprestationer. Rektorernas ledarskap samt lärarnas engagemang i 

skolintroduktionsprogrammen lyfts fram i studien som viktiga framgångsfaktorer. För att främja 

multikulturalism och social integration i skolan finns det internationella teman i skolor med syfte att 

belysa nyanlända elevers olika kulturella bakgrund. Detta anordnas av lärare på 

skolintroduktionsprogrammen i samarbete med föräldrarna till nyanlända elever och på så vis 

underlättar även samarbete och relationen mellan hemmet och skolan, vilket också har poängterats i 

andra studier som en av de viktigaste faktorerna som påverkar nyanlända elevers skolintegration 

(Bunar, 2011).  

   

I en intervjustudie från år 2006 med fem nyanlända elever som gick i en accueilklass framkom det i 

resultatet att språket, franskan, ansågs vara ett hinder för integration snarare än inkluderande. I 

Quebec, den fransktalande delen av Kanada, blir elever beroende på ålder och nivå på sina 

franskakunskaper indelade i så kallade accueil klasser. Accueil klasser är ett förberedande läsår på tio 

månader som syftar till att få eleverna att utveckla sin franska till en nivå där de anses klara av att gå i 

en ordinarie klass med fransktalande.  

 

Ett resultat av intervjustudien med eleverna i accueil klassen var att många uttryckte att de upplevde 

en stor press på sina prestationer i franska samt att de tyckte att de begränsades i sin utveckling i 

ämnen som inte ingår i accueil utbildningen, såsom historia och naturvetenskap. I studien diskuteras 

även om de avskilda accueil klasserna egentligen främjar integrationen, då de nyanlända eleverna är 

utan kontakt med de fransktalande studenterna i minst ett år.  Dawn Allen (2006) menar på att 

utformningen av de policydokument som finns gällande integrationen av nyanlända elever i skolorna i 

Quebec gör att de betraktas som objekt som skall integreras i det franska språket, det utgår inte från 

elevernas egen integration. Allen diskuterar även att i och med att accueil klasserna fokuseras på 

nästan uteslutande franska, skapas det en isolering gentemot andra elever. Med den speciella 

utformningen på utbildningen i accueil klasser skapas en stigmatiserande bild av att de har mer 

gemensamt med klasser som kräver ”speciella behov” än ordinarie klasser (Allen, 2006).  

  

I en kvalitativ studie från Australien, med intervjuer med lärarstudenter som deltog i 

läxhjälpundervisning för afrikanska studenter samt lärare på The Refugee Action Program, ämnar till 

att lyfta fram positiva utkomster av frivillighetsarbete med nyanlända elever. Enligt myndigheten för 

immigration, multikulturella och inhemska relationer beskrevs det år 2003 att inlärning av engelska 

språket är det mest effektiva sättet att integrera ungdomarna i samhället samt ge dem möjligheten att 

utveckla och uppnå sin fullständiga potential. I den aktuella studien fick de afrikanska nyanlända 

flyktingeleverna separat undervisning i IEC klasser (Intensive English Centres). Studien visar att extra 

hjälp utöver schemalagda skoltimmar är nödvändig för flyktingelevernas utveckling. Studien använder 

Bourdieus teoretiska koncept socialt kapital och kulturell reproduktion för att förklara 

stigmatiseringen av nyanlända flyktingelever i skolsystemet (Loshini, 2009). 

 

Forskaren Julie Matthews (2008) har i sin studie tagit upp problematiken kring Australiens bristande 

mottagningssystem för nyanlända elever som främst fokuserar på deras traumatiska upplevelser som 

de uppfattas ha med sig från hemlandet. Författaren poängterar att skolan inte endast skall se till att 

de nyanlända eleverna får hjälp med inlärning av det nya språket, utan att det även ges verktyg för att 

eleverna skall öka sitt sociala kapital samt bli behandlade med respekt. För att uppnå detta anser 

forskaren, och den före detta ESL läraren,  att utbildning för nyanlända elever skall ha en socialpolitisk 

utgångspunkt med fokus på konsekvenser efter mottagandet, så som rasifiering samt 
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ackulturation.  Med en sociopolitisk ansats kan det komma fram lösningar på hur förbättringar kan 

ske genom hela skolsystemet, i exempelvis policydokument, pedagogik samt i läroplanen. I studien 

behandlas bland annat språkbarriärer som problem för integration till andra elever, att integrationen 

till ordinarie klasser fungerar dåligt då de nyanlända eleverna inte har rätt verktyg för att klara av 

nivån. I studien kommer Matthews fram till att det bland annat förekommer rasism och 

främlingsfientlighet i den dagliga verksamheten samt vid planeringen för utbildningen. Matthews 

påpekar att om skolan tar utbildning för nyanlända elever på allvar är det viktigt att ta till hänsyn 

många aspekter, så som inkludering, socialisering och integration.    

 

 

5. Teorianknytning 

 

Studiens teoretiska och analytiska förhållningssätt kommer att baseras på teorierna Post Migration 

Ecology och Bourdieus kapitalteori. Teorierna kommer att användas på ett integrerat sätt för att 

analysera de insamlade data från intervjuer med respondenterna i förhållande till studiens 

frågeställningar.  

 

5.1 Post Migration Ecology 

 

Teorin Post-Migration Ecology utvecklades av forskare i migrationsstudier (Hamilton R & Moore D, 

2004) som en reaktion mot tidigare forskning som framförallt fokuserade på subjektiva och 

homogeniserande faktorer, bland annat trauma, för att förklara flyktingbarns anpassningsprocess i 

mottagarländer. Den grundläggande utgångspunkten i Post-Migration Ecology är att 

integrationsprocessen av nyanlända elever i mottagarländernas sociala och pedagogiska 

samhällsstrukturer inte kan förstås genom att enbart fokusera på deras sociala bakgrund och 

traumatiska upplevelser eller lärarnas kompetens och goda praktiker i skolan. Snarare är det viktigt att 

förstå hur nyanlända elevers individuella erfarenheter och integrationsprocesser är inbäddade i samt 

påverkas av större omgivande sociala och strukturella system. Den underliggande premissen i teorin är 

att individen aktivt och ömsesidigt samverkar med den omgivande miljön, det vill säga att människan 

påverkas av hans eller hennes omgivning men också påverkar den miljön han eller hon befinner sig i 

(Nilsson & Bunar, 2015).  

 

5.2 Kapitalteori socialt kapital 

 

Sociologen Pierre Bourdieu har utvecklat kapitalteorin ”socialt kapital” som oftast appliceras inom 

sociologi och samhällsvetenskapliga ämnen och används främst i syfte för att bearbeta och analysera 

observationer av företeelser, samt att utforska relationerna mellan grupper som besitter olika kapital 

(Broady, 1990).  

 

Bourdieu är intresserad av flera olika kapital som beskriver människors tidigare erfarenheter som 

översätts till olika sociala värden. Termen socialt kapital är tillgångar till sociala nätverk och relationer 

bland annat primära familjeförhållanden, släkt, vänner, skolkamrater, kollegor och så vidare. Det som 

gör dessa relationer till kapital är att inom grupperna kan individerna dra nytta och få tittgång utav 

dessa nätverk, vilket kan bland annat generera ekonomiskt- eller utbildningskapital. Inom socialt 

kapital finns det flertalet kapital som mäter värdet av olika sociala tillhörigheter, såsom; symboliskt 

kapital, kulturellt kapital, informationskapital och utbildningskapital (Broadly, 1990).  

 

Symboliskt kapital är värdet som sociala grupper värderar och erkänner beroende på social status och 

tillhörighet. Det symboliska kapitalet kan omfatta många aspekter, såsom prestige, makt, titlar och 

människor i förhållande till institutioner eller föremål som exempelvis vetenskapliga arbetens tillit. 

Det är ett allmänt begrepp som kan appliceras på många ting, gemensamt är att det skall anses som 

värdefullt utav sociala grupper. Det symboliska kapitalet ur ett relationsperspektiv är hur en individ 
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eller grupp uppfattas utav andra beroende på deras tillgångar. Ett exempel som Bourdieu har angett är 

att lärare kan peka ut högt presterande elever. Dessa elever väljs ut beroende på deras tidigare 

tillgångar som de har ärvt, såsom språkbruk, kapital som värderas högt av lärarna själva (Broadly, 

1990).  

 

Kulturellt kapital ämnar till att värdera symboliken kring kulturella ting, exempelvis hur väl individer 

utrycker sig i skrift- och talspråk samt deras intresse och kännedom inom kulturella fenomen såsom 

konst och litteratur. Symboliken ämnar till att avgöra dominansförhållanden samt vad människor i 

allmänhet anser är värdefullt. Desto fler människor som anser något värdefullt, desto större och mer 

betydelsefullt kulturellt kapital. Kulturellt kapital kan vara någonting som barn ärver från deras 

föräldrar, likt hur barn kan ärva ekonomiskt kapital från primärfamiljen. Utbildningskapital är en av 

de viktigaste komponenterna för kulturellt kapital. Det syftar till det kapital individer får genom 

utbildning, som goda studieresultat och betyg. Enligt Bourdieu är det essentiellt med ett socialt 

kapital, i form av stöd av familj, släkt och vänner, för att kunna lyckas både inom yrke- samt privatliv. I 

det moderna samhället är utbildningskapital ett sätt att möjliggöra att byta sitt symboliska kapital, 

men med ofta särskilda inträdeskrav på en prestigefull institution (Broadly, 1990). För de som inte 

innehar mycket av varken kulturellt kapital eller utbildningskapital och som blir påminda om sina 

sociala begränsningar på grund av brist på dessa kapital finns begreppet ”symboliskt våld”. Symboliskt 

våld är enligt Bourdieu när grupper som besitter högre kapital sätter begränsningar och utmaningar 

samt gör de andra sociala grupperna medvetna om deras begränsningar inom olika områden (Loshini, 

2009).  

 

Genom symboliskt kapital kan individer med vissa titlar förlita sig på den auktoritet som en titel 

innefattar, medan andra med ansett mindre symboliskt kapital ständigt måste hävda sig och bevisa sin 

plats i samhället. De som sitter på mest symboliskt kapital är de med god språklig kompetens, som är i 

position att kunna exkludera personer med uteblivet habitus. Habitus är symboliskt kapital som inte 

finns i skriftlig form utan som exempelvis lärs ut genom traditioner via människor (Broadly, 1990).  

 

I Bourdieus kapitalteori ingår även begreppen fält samt habitus. Fält är ett begrepp som förklarar ett 

speciellt socialt nätverk av människor och institutioner som är inom samma område, men där den 

gemensamma aktiviteten eller intresset kan ske på olika sätt, vilket kan skapa tvister inom den sociala 

gruppen. Inom det sociala fältet samt den sociala gruppen finns det personer på varierande positioner 

som besitter olika slags symboliskt kapital. Begreppet habitus beskriver hur och varför människor 

beter sig på olika sätt beroende på deras tidigare bakgrund, som erfarenheter och minnen, vilket styr 

deras förhållningssätt. Alla människor besitter habitus, men en individs habitus kan värderas olika 

inom olika sociala nätverk samt kan ett visst habitus omvandlas till kapital om det legitimeras av det 

sociala fältet (Broadly, 1990).   

 

5.3 Användning av teorier i studien 

 

Post-Migration Ecology kommer att appliceras i denna studie som ett teoretiskt ramverk för att få en 

övergripande förståelse om nyanlända elevers integrationsprocess i den svenska gymnasieskolan 

genom att undersöka och analysera de sociala samt individuella faktorer som kan underlätta eller 

hämma denna process. Utifrån lärarnas perspektiv och erfarenheter utav att arbeta med nyanlända 

elever på språkintroduktionsprogrammet illustreras de sociala och strukturella förutsättningarna för 

nyanlända elever samt hur den svenska gymnasieskolan tillgodoser deras individuella behov för en 

fortsatt skolgång i Sverige.  

 

Teorin socialt kapital används främst i denna studie för att undersöka och analysera hur nyanlända 

elevers sociala nätverk och samverkan mellan dessa nätverk påverkar deras integrationsprocess på 

gymnasieskolan. Teorin används också för att undersöka hur olika slags kapital som nyanlända elever 

har med sig från deras respektive hemländer, bland annat kulturellt och utbildningskapital, kan 

möjliggöra för en snabbare integrationsprocess eller försvåra processen vid avsaknad av dessa kapital.  
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6. Metod  

 

I detta avsnitt redogörs metod samt tillvägagångssätt som har använts vid insamling av data i denna 

studie, samt hur de insamlade data har analyserats i syfte att besvara studiens frågeställningar. En 

genomgång av relevant litteratur samt tidigare forskning om nyanlända elevers lärande i både svensk 

samt internationell kontext var det inledande skedet i insamling av material inför studien. Genom 

litteraturöversikten skapades en generell uppfattning om ämnet nyanlända elever samt vilka 

frågeställningar som finns inom forskningsområdet. 

 

6.1 Val av metod 

 

Metoden för insamling av datamaterial för denna studie är baserad på kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med 9 lärare som arbetar primärt med nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet 

på gymnasieskolor. Valet av denna metod motiveras på två grunder. Dels då studiens huvudsakliga 

syfte är att utifrån lärarnas egna erfarenheter och perspektiv, skapa förståelse för hur nyanlända 

elevers integrationsprocess ser ut i den svenska gymnasieskolan. Kvalitativ datainsamling är därför 

relevant för denna studie då det ämnar till att ge mer utrymme för respondenterna att utförligt 

reflektera samt utveckla sina svar, vilket genererar djupare förståelse av forskningstemat (Hjerm, 

Lindgren, Nilsson. 2014). Kvalitativa intervjuer kan vara lämpligt om forskningsområdet är 

underutvecklat och att det råder kunskapsbrist inom fältet (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014). Det har 

konstaterats under genomgång av relevant litteratur samt tidigare forskning att det finns få 

vetenskapliga studier inom området utbildning för nyanlända elever, vilket även har noterats i 

forskningsöversikten Nyanlända elever i den svenska skolan av Nihad Bunar.  

 

För att underlätta datainsamlingen och analysprocessen av de insamlade data har författarna valt att 

använda semi-strukturerade intervjuer. Samma frågor ställdes till samtliga respondenter, detta gör att 

det skapar en enklare struktur för datainsamling som underlättar för författarna att följa intervjuns 

riktning. Samtidigt som intervjufrågorna är formulerade på ett öppet och flexibelt sätt, för att ge 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Strukturen som skapas under datainsamlingen kan 

även underlätta att jämföra de olika respondenternas svar i analysprocessen av de insamlade data 

(Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014).  

 

6.2 Val av respondenter 

 

Valet av lärare som respondenter för studien grundar sig i att författarna identifierade dem som 

primära aktörer som arbetar med de nyanlända eleverna och därmed besitter kunskap om deras 

situation på gymnasieskolan. Samtliga respondenter var förstahandskällor och kontaktades direkt av 

författarna via telefon och e-mail. Tillvägagångssättet att finna respondenter var att lokalisera 

gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktionsprogrammet för nyanlända elever genom sökningar 

via kommuners samt gymnasieskolors hemsidor för att finna kontaktuppgifter. Alla som kontaktades 

fick ett formellt brev (se bilaga 2) med en kortfattad beskrivning om studien samt om författarna.  

 

Grundidén var att strategiskt välja respondenter för att genomföra en studie av jämförande karaktär 

mellan gymnasieskolorna i en och samma kommun. På grund av tidsbrist samt svårigheter i att hitta 

respondenter inom en och samma kommun, kunde inte urvalet göras enligt dessa kriterier. Sökandet 

av respondenter utvidgades till andra kommuner och variationen genererade mer svarsalternativ då 

organisationen av utbildning för nyanlända elever skilde sig mellan de olika kommunerna.  

 

6.3 Intervjuer 
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Intervjuguiden (bilaga 1) utvecklades utifrån viktiga aspekter som tagits upp i tidigare forskning samt 

Skolverkets allmänna rekommendationer för språkintroduktionsprogrammet. Intervjufrågorna 

grupperades i tre tematiska kategorier med kronologisk ordning för att skapa en struktur under 

intervjugång. Dessa kategorier är mottagning och placering av nyanlända elever, undervisning på 

språkintroduktionsprogrammet samt övergångsprocessen till vidare studier på nationella 

gymnasieprogram eller annan utbildning. För att skapa en komfortabel miljö samt en bra interaktion 

mellan intervjuarna och respondenter, bestod de första frågorna i intervjuguiden av bakgrundsfrågor 

om respondenternas arbete samt om grundläggande fakta om språkintroduktionsprogrammet 

(Denscombe, 2013). Sedan följde öppna och korta huvudfrågor, i syfte att möjliggöra för 

respondenterna att kunna reflektera samt vidareutveckla deras resonemang. I de fall som intervjuarna 

upptäckte något intressant under intervjun improviserades med följdfrågor för att gräva djupare i 

ämnet samt öka studiens validitet (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014). 

 

Intervjuerna för denna studie ägde rum på lärarnas arbetsplatser på en avskild plats och varade cirka 

45-60 minuter. Vid inledning av intervjuerna informerades respondenterna återigen om studiens syfte 

samt dess frågeställningar. Intervjuarna presenterade sig till respondenterna samt berättade om deras 

intresse kring utbildning för nyanlända elever (Denscombe, 2013). Respondenterna tillfrågades om 

deras samtycke till att spelas in under intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning 

med författarnas smarttelefoner samt fältanteckningar fördes vid behov under intervjuerna.   

 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet, vilket författarna valde att dela upp 

mellan sig. Dock har författarna båda tagit del av de transkriberade datamaterialen och analyserat det 

tillsammans i efterhand. För transkriberingen har den fullständiga intervjun dokumenterats i 

appendix. Dock har författarna valt att exkludera ord som de anser inte tillför resonemanget i citat 

som inkluderas i resultatet för att anpassa övrig text.  

 

6.4 Kvalitativ analys av insamlad data 

 

För att kunna sammanställa det insamlade materialet har författarna använt sig av kvalitativ analys 

som baserats på det metodologiska tillvägagångssättet The constant comparative method. Metoden 

går ut på att ständigt jämföra de mönster som hittats med de nya data som bearbetas samt tidigare 

forskning och studiens teoretiska ingångar.  Analysprocessen är indelad i 3 steg vilka är; kodning, 

tematisering samt summering (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014).  

 

Kodningen av den transkriberade texten har använts för att på ett öppensinnat och systematiskt vis 

analysera de koder som har framställts i de insamlade data, således vilka teman och tendenser det 

finns i texten (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014). Kodningen identifierades genom att författarna läste 

igenom appendix flertalet gånger och urskilde de olika kategorier som lärarna främst benämnde. 

Kodning underlättades av att det redan fanns en viss struktur vid datainsamlingen med de tre 

tematiska kategorierna samt att dessa baserades på tidigare forskning och andra dokument såsom 

Skolverkets rekommendationer. Kodningsmemos, anteckningar om kodens namn, vad den beskriver 

samt författarnas reflektioner kring detta, tillämpades för att enklare kunna tematisera studien 

(Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014). Efter detta sammanställdes koderna för att skapa teman.   

 

Under tematiseringsprocessen har författarna gått igenom och validerat kodningsmemon som 

tillämpats för att sedan skapa namn och titlar på återkommande teman i appendix samt som 

framkommit vara relevant i tidigare forskning (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014). Efter 

kodningsprocessen fann författarna sammanhang mellan de koder som upprepade gånger framkom 

under kodningen. Tematiseringen började redan i det skede som författarna skrev kodningsmemos då 

det tillämpades förslag på kategorisering för att enklare kunna sammanställa materialet i resultatets 

avsnitt. Efter en sammanställning av kodningsmemos innehåll delades koderna in i teman. I denna 

studie tillkom teman utifrån vad som påvisade vara utmaningarna gällande kartläggning av tidigare 

kunskaper, nyanlända elevers sociala nätverk samt övergången till fortsatta studier.   
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Summeringen av teman antogs när samtliga appendix lästs igenom flertalet gånger av författarna, 

samt efter diskussion om vilka de viktigaste tematiseringarna ansågs vara för studien. Summeringen 

av teman och kodning skrevs sedan till resultatdelen på ett sätt där det enkelt skall framgå vad som 

kommit fram i intervjuerna och följer upp en viss kronologisk ordning (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 

2014) av den nyanlända elevens integrationsprocess i den svenska gymnasieskolan.  

  

6.5 Forskningsetisk diskussion 

 

Då studien är en kvalitativ intervjustudie är ett forskningsetiskt förhållningssätt essentiellt i utförandet 

av studien, i syfte att skydda respondenternas identiteter samt inte utelämna material till andra 

utomstående parter (Denscombe, 2013).  

 

Utöver informationen om studien som utlämnats i ett formellt brev till samtliga deltagare, har 

respondenterna informerats vid intervjutillfället om studiens allmänna syfte samt vilka 

frågeställningar som ämnas besvaras i studien. Respondenterna tillfrågades om deras samtycke till att 

delta i studien innan intervjun påbörjades (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014). Därefter har intervjuarna 

informerat respondenterna om att deras identitet kommer att göras anonyma i studien samt att allt 

inspelat material kommer att hanteras konfidentiellt av intervjuarna. Det är synnerligen viktigt att 

skydda respondenternas identitet, göra den anonym för att inte utelämna personlig information 

(Denscombe, 2013).  

 

Respondenterna informerades att de insamlade data kommer att användas endast i syfte att besvara 

på studiens frågeställningar samt att inspelningarna kommer att raderas efter studiens avslut. 

Respondenterna fick också information om att det som de säger kan citeras samt att studiens resultat 

kommer att publiceras (Hjerm, Lindgren, Nilsson. 2014).    

 

6.6 Övriga källor 

 

I studien har en litteraturöversikt använts i syfte att skapa en generell förståelse och bakgrund till 

studiens forskningsområde. De skriftliga källor som använts i studien har främst bestått av 

refereegranskade forskningsrapporter, doktorsavhandlingar och artiklar som tagits fram genom 

databaserna SwePub, SocINDEX samt LIBRIS. Författarna har även använt sig av material i form av 

Skolverkets och Skolinspektionens granskningsrapporter samt funnit annan relevant information om 

nyanlända elever på Migrationsverkets hemsida. Övriga källor består av publicerade böcker angående 

teorier som använts i studien samt metoder för samhällsvetenskaplig forskning. 

 
6.7 Källkritik och Begränsningar 

 

Studien genomfördes under en specifik period där fokus på frågan om nyanlända elever i den svenska 

gymnasieskolan ökat markant, inte minst till följd av att fler personer sökt asyl i Sverige än vanligt. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har mer eller mindre påverkat olika samhällsstrukturer 

inklusive den svenska skolan. Detta kan följaktligen ha påverkat datainsamlingen för studien och 

framförallt hur respondenterna reflekterade kring frågorna i studien, rörande utmaningar samt hur 

nyanlända elevers integrationsprocess i sin tur påverkas av problemområden på 

språkintroduktionsprogrammet. Det har exempelvis noterats under intervjuer att respondenterna 

resonerar angående utmaningar utifrån den nuvarande kontexten med flyktingkrisen, och på så vis 

kan sammanhanget påverka hur respondenterna svarar på vissa frågor och därmed påverkas studiens 

resultat. Samtidigt som denna period med ökad invandring är temporärt, kan således resultatet inte 

anses vara representativt över en längre tidsperiod framöver, utan endast i aktuell tid. 

 

Det har också noterats under intervjuer att respondenterna reflekterar och formulerar sina 

uppfattningar utifrån den grupp av nyanlända elever som utgör majoriteten på 
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språkintroduktionsprogrammet i dagsläget, vilket är ensamkommande nyanlända elever. Detta 

medför att studien handlar främst om ensamkommande nyanlända elever på 

språkintroduktionsprogrammet därav är studiens resultat inte representativt för alla nyanlända elever, 

exempelvis de som har kommit hit med sina familjer.  

 

Författarna bedömer att den information som framkommit under de semi-strukturerade intervjuerna 

är trovärdig och sanningsenlig, då det har jämförts med den litteraturöversikt som har använts i 

studien som behandlat forskningsområdet nyanlända elever. Trots att intervjustudien genomfördes på 

gymnasieskolor i olika kommuner benämnde respondenterna liknande faktorer som påverkar 

nyanlända elevers utbildning, vilket författarna bedömer stärka studiens validitet och relevans.  

 

Gällande de skriftliga källor som använts i studien har författarna noterat att många av de publicerade 

refereegranskade rapporterna och övrig publicerat skriftligt material är relativt daterad. Författarna 

har då resonerat och jämfört med andra data för att validera om informationens relevans, för att 

bedöma om den kan appliceras på denna studie. Dock har det framkommit i studiens inledande fas att 

det finns begränsat med publicerade forskningsstudier om utbildning för nyanlända elever på 

gymnasial nivå.  

 

6.8 Presentation av respondenter 

 
I följande avsnitt presenteras kortfattat om respondenterna som deltagit i studien:  

 

Respondent 1: Utbildad grundskolelärare för årskurs 4-9. Arbetat 16 år som lärare, arbetat 9 månader 

på språkintroduktionsprogrammet.  

 

Respondent 2: Jobbat 11 år som lärare, nyutbildad SVA-lärare (svenska som andraspråk) med 

inrikting SFI. Jobbat tre år på språkintroduktionsprogrammet.  

 

Respondent 3: Utbildad grundskolelärare, ämnesområde SVA. Jobbat sedan 45 år inom skolan främst 

med språkintroduktionsprogrammet, är egentligen pensionerad men verkar fortfarande som lärare på 

språkintroduktionsprogrammet.  

 

Respondent 4: Utbildad inom skådespeleri, lärare för estetiska program. Vidareutbildad inom 

ledarskap och förberedande rektorsutbildning. Arbetat med språkintroduktion i 11,5 år.  

 

Respondent 5: Utbildad grundskolelärare. 30 års erfarenhet som SVA lärare på vuxenutbildning. 

Arbetat på språkintroduktion i sex år.  

 

Respondent 6: Utbildad lärare i matematik, fysik och kemi. 24 års erfarenhet som lärare i Irak. Läst 

pedagogik för att bli behörig lärare i Sverige. Jobbat sju år på språkintroduktionsprogrammet.  

 

Respondent 7: Utbildad gymnasielärare. Har 20 års erfarenhet av arbete inom gymnasieskolans 

nationella program samt språkintroduktion på olika skolor.  

 

Respondent 8: Utbildad gymnasielärare. Ämneslärare i svenska och historia på gymnasiet samt 

engelska, franska samt SVA. Arbetat på språkintroduktionsprogrammet i två år.  

 

Respondent 9: Utbildad gymnasielärare. Ämneslärare i matematik och franska. Arbetat 16 år som 

gymnasielärare och två år på språkintroduktion.  

 

 

7. Resultat 
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Här presenteras insamlad data som framkommit i intervjustudien med lärarna från 

språkintroduktionsprogrammet. Resultatet kommer att presenteras i förhållande till studiens 

frågeställningar, med fokus på de identifierade utmaningar samt lärarnas reflektioner kring hur dessa 

faktorer påverkar nyanlända elevers integrationsprocess i gymnasieskolan. 

 

7.1 Nyanlända elever i möte med den svenska gymnasieskolan 

 

Det enda de egentligen har gemensamt är att de inte kan svenska. Men de har väldigt olika 
förutsättningar om hur snabbt man kan lära sig. Så nej det är inte bra någonstans! (Respondent 8, 
2016-04-29). 

 

Ovanstående citat av respondent 8 handlar i stort sett om en av de största utmaningarna gällande 

nyanlända elevers situation på språkintroduktionsprogrammet. I detta kapitel presenteras 

efterföljande utmaningar som uppstår till följd av den stora variationen av nyanlända elevers 

skolbakgrund samt tidigare kunskaper.  

 

Utmaningarna rör sig framförallt om kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper samt 

indelning och placering av nyanlända elever i klasser på språkintroduktionsprogrammet. 

 

7.1.1  Kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper 
 

Det har noterats att det varierar mellan skolor som deltog i studien i hur kartläggningen av nyanlända 

elevers skolbakgrund och tidigare kunskaper organiseras och genomförs. I de flesta fall utförs 

kartläggningen på en central mottagningsenhet inom kommunen, och bilagorna från kartläggningen 

skickas till den mottagande skolan. Där används bilagorna som underlag för planering av elevens 

fortsatta skolgång. En annan variant var att kartläggningen genomförs på skolan av lärarna vid 

inskrivningssamtal med nyanlända elever. Det framgår dock inte tydligt hur kartläggningen genomförs 

på mottagningsenheten och i vilka ämneskunskaper som ingick i kartläggningen. Enligt respondent 4 

handlar först och främst problematiken om att det oftast saknas dokumentation på nyanlända elevers 

tidigare skolbakgrund. Det noteras även att de oftast får utgå ifrån det eleverna säger vid 

kartläggningssamtal.  

 

Man tar reda på om eleven vill studera vidare, eller utifrån hur mycket skolbakgrund som de har. Det 
finns ingen dokumentation på hur mycket skolbakgrund de har, så vi får gå på det eleverna säger 
(Respondent 4, 2016-04-21).  

 

Flertalet lärare anser dock att kartläggningen som genomförs vid den centrala mottagningsenheten 

ofta är bristfällig. Det noteras också att det är svårt att få en tydlig uppfattning om de nyanlända 

elevernas tidigare skolerfarenheter från kartläggningssamtalet på grund av att det kan variera i hur 

skolgången för de nyanlända har varit beroende på olika faktorer, bland annat kvalité på 

utbildningssystemet i respektive ursprungsländer. Respondent 9 resonerar om att de nyanlända 

elevernas skolgång kan ha varit bristande även om det anges att de har gått i skolan.  

 

Vi har försökt utifrån skolbakgrund, det är inte heller alltid att det finns. För det kanske finns elever 
som har gått i skolan i 7-8 år, men det visar sig att det kanske bara var en gång i veckan var tredje 
månad, för att det var brist på lärare eller dylikt. Eller källarskolor i Iran, också när det fanns någon 
som kom och undervisade. På många elever har det inte funnits någon struktur i skolgången 
(Respondent 9, 2016-04-29).  

 

Respondent 4 anger att kartläggningssystemet som används på mottagningsenheten inte är anpassat 

till den nuvarande situationen samt att det inte är nationellt kvalitetsgranskat.     

 
Vi står i ett system som redan är jätteförlegat, det är inte anpassat till den situationen som vi är i. 
Därför att där borta på den andra mottagarskolan har de styrt det här väldigt länge, och då har de 
hittat på som ett hemmabyggt system med egna test profiler utifrån deras egna läroböcker som de 
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själva har skrivit. Det är alltså inte nationellt kvalitetssäkert, skulle jag säga! (Respondent 4, 2016-04-
21). 

 
Som det framgår av lärarna finns det ett antal utmaningar gällande kartläggning av nyanlända elevers 

tidigare kunskaper till följd av att det oftast saknas betyg och dokumentation på vilka kurser de 

tidigare har studerat. Respondent 3 uppger dock att i de fall nyanlända elever har sina betyg med sig 

får de hjälp med att validera dem, men att de får själva stå för kostnaderna. Flertalet lärare har 

dessutom angett att i och med det ökade antalet nyanlända elever på mottagningsenheterna har 

situationen med kartläggning försämrats. Respondent 9 har nämnt att i vissa fall har nyanlända elever 

placerats till skolorna utan att kartläggning av deras tidigare kunskaper utförs. 

7.1.2 Placering av nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet   
 

Den bristfälliga kartläggningen av nyanlända elevers tidigare kunskaper har konsekvent resulterat i 

stora variationer av kunskapsnivåer i en och samma klass på språkintroduktionsprogrammet. De 

intervjuade lärarna uttrycker att detta är ett stort problem för båda de nyanlända eleverna samt lärare, 

respondent 8 formulerade sig angående detta på följande vis.  

 

Det är inte bra för eleverna eller lärare! Den sista gruppen vi fick nu med 12 elever hade vi 2 av dem 
som hade avslutad gymnasieutbildning och den ena hade börjat på universitet. Sedan har vi i samma 
grupp en elev som har gått ett år på en koranskola och hade kanske en lektion en dag i veckan. Det 
blir lite spridning där. Inte bra! Så ska vi aldrig mer ha det! Det blir ganska sanslöst! (Respondent 8, 
2016-04-29). 

 

Som respondent 8 menar placeras nyanlända elever i klasserna på språkintroduktionsprogrammet 

utifrån att de är nya i den svenska skolan samt att de inte kan det svenska språket. Samtidigt som de 

nyanlända eleverna har väldigt olika individuella förutsättningar för hur snabb progression de har i  

skolan, beroende framförallt på deras tidigare skolerfarenheter. Den som inte har mycket 

skolbakgrund behöver mycket extra stöd, medan de som redan har kommit så långt egentligen bara 

behöver få sina ämneskurser på svenska. Det anges även att det blir en pedagogisk utmaning för lärare 

på språkintroduktionsprogrammet att anpassa undervisning efter eleverna som ligger på olika 

kunskapsnivåer och att det blir på bekostnad av varandra. 

 

Det framgår av flertalet respondenter att den stora variationen av nyanlända elevers skolbakgrund och 

kunskapsnivåer i en och samma klass har en negativ påverkan på samtliga nyanlända elevers 

utveckling. Den stora variationen i kunskapsnivåer påverkar på så vis att det hindrar utvecklingen 

utifrån nyanlända elevers individuella förutsättningar, både kunskapsmässigt men också språkligt. 

Som respondent 7 uttrycker behöver de nyanlända elever som inte har mycket skolbakgrund extra 

mycket stöd, medan de som redan har kommit långt egentligen bara behöver få sina ämneskurser på 

svenska.  

 

Det är inte bra för någon! Man kör då på medelnivå men det är inte bra för någon. Det blir för lätt för 
vissa och för svårt för andra! Man får jobba på att ge extra stöd och extra uppgifter (Respondent 7, 
2016-04-29).  

 

Det noteras i studien att olika skolor har försökt individanpassa och strukturera upp sin organisation 

utifrån denna situation med varierande kunskapsnivåer i klassrummet. Detta har gjorts genom att till 

exempel skapa möjligheter för nyanlända elever att utvecklas utifrån individuella förutsättningar i 

undervisningen, med följande exempel från respondent 4.  

 

Jag har exempelvis upptäckt att två killar i den analfabetgruppen som har skolbakgrund, men som 
var helt nyanlända, och därför var de tvungna att språkmässigt placeras i där. Sedan har de 
matematikkunskaper som tenderar till att vara motsvarande årskurs 9 här i Sverige. Vilket gör att då 
har jag satt in en lärare på tigrinja som sitter med dem särskilt och låter dem göra nationellt prov i 
matematik årskurs 9 (Respondent 4, 2016-04-21). 
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På den skolan som respondent 6 undervisar på har nyanlända elever fått möjlighet att fortsätta 

utvecklas i olika ämneskunskaper på sitt modersmål samtidigt som man parallellt och successivt 

implementerar svenska i undervisningen.  

 

När eleverna har den baskunskap på sitt modersmål, så uppmuntrar jag dem. När vi gör prov första 
gången så säger jag första gången att det gör ingenting om du skriver på ditt modersmål. I början är 
det kanske 100 procent på modersmål i fysik och kemi. Det är viktigt att jag ska se och mäta deras 
kunskaper här i början, inte språket. Sedan andra prov blir kanske 25 procent svenska och 75 procent 
på modersmål. Tredje blir 50/50, och jag ser utvecklingen. I slutet på terminen kan bli 90 procent på 
svenska och några ord som är svåra för dem som de kan skriva på sitt modersmål, jag uppskattar 
deras modersmål (Respondent 6, 2016-04-27).  

 

Respondent 6, som är flerspråkig, använder sina språkkunskaper som resurs i sin undervisning, vilket 

gör det möjligt att kartlägga på ett konkret vis de nyanlända elevernas tidigare kunskaper samtidigt 

som de lär sig det svenska språket och utvecklas i andra ämneskunskaper.  

7.1.3 Tidsaspekten och språkkraven som hämmande faktor  
 

I studien har det framgått att åldern kan vara en hämmande faktor i övergångsprocessen till andra 

introduktionsprogram eller nationella gymnasieprogram. Enligt flertalet av respondenterna hinner 

oftast inte nyanlända elever uppnå målen för att kunna bli behörig att söka till vidareutbildning. Detta 

gäller speciellt de nyanlända eleverna som är på gränsen att klara av målen i årskurs 9, men att de 

hinner fylla 20 år, vilket innebär de inte får fortsätta sina studier på gymnasieskolan utan blir istället 

hänvisade till vuxenutbildningar som bland annat respondent 1 benämnde.   

 

För många gånger hinner eleverna heller inte klart med sin utbildning här. De kan börja exempelvis 
när de är 17 år gamla hos oss, och sen när de är 20 år så är det klart, då får de inte gå på gymnasiet 
längre. Då blir det folkhögskola eller SFI som gäller. Många gånger hinner de inte klart sina studier. 
Det är det som är problemet. Det vet ju regeringen också att man kanske måste förlänga den här 
tiden, så att de nyanlända eleverna kan få lite längre tid. Det är mycket att ta igen för dem 
(Respondent 1, 2016-04-18). 

 

Utöver att nyanlända elever oftast har åldern emot sig som respondent 1 indikerar i citatet ovan, krävs 

det flera års studier för att kunna behärska ett språk, enligt flertalet av lärarna. Detta är något som 

begränsar de nyanlända elevernas möjligheter att studera vidare på kort tid, trots att de flesta har höga 

ambitioner att fortsätta på högre utbildningar enligt flera respondenter. I och med att de inte hinner få 

upp nivån på svenskan anser bland annat respondent 7 att det blir svårt för dem att få de betyg som 

krävs för att bli behörig att söka till nationella gymnasieprogrammen.   

 

Det är där man har utmaningen. Det är därför man behöver mycket studievägledning. En nyanländ 
elev kan inte komma hit och vara 17 år med visionen att den vill bli läkare eller vilja komma in på det 
nationella naturvetenskapsprogrammet nästa år. De har ingen stor chans och klara dig. Därför 
handlar det om att hitta de här alternativa vägarna (Respondent 7, 2016-04-29).   

 
Det framkommer även i studien att det finns en variation mellan gymnasieskolor angående vilka 

bedömningskriterier som gäller för svenska som andra språk. Enligt respondent 4 saknas en 

gemensam struktur om hur nivån på det svenska språket bedöms, och uppger att i vissa fall kan det 

även hindra en nyanländ elev i sina fortsatta studier.  

 

Dit vi kunde slussa eleverna hade dem ett krav på språknivån, så att det föll. Våra elever fick vara kvar 
här ett år till. Med det här menar jag att skolorna måste synkronisera sig gentemot varandra mycket 
mer.  Men därför menar jag för att slå ett slag för det här Skolverkets kartläggningsmaterial. För 
jobbar vi med samma sak så talar vi samma språk. För då behöver vi inte hålla på med olika skalor, 
utan det skall vara samma (Respondent 4, 2016-04-21). 

 

Dessutom anger respondent 8 att kursmålen för SVA (svenska som andra språk) bör bedömas på 

samma sätt som moderna språk. Respondenten hävdar att det är obefogat att kunskapsmålen för SVA 

skall ligga på samma kursmål som årskurs 3, 6 och 9, då det tar många år att lära sig ett nytt språk.  
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Det är synd att de betyg som finns i moderna språk inte för tillämpas i svenskan. Då hade man kunna 
betygsätta eleverna mer rättvis för att det är ett nybörjarspråk för dem. Nu jobbar vi antingen mot 
målen i årskurs 3, årskurs 6 eller årskurs 9. Men till och med målen i årskurs 3 är jättelångt bort för 
en som precis har kommit hit. Det är nästan omöjligt, du skall kunna känna igen olika texttyper. Så 
det är inte riktigt rättvist systemet. Det är ett föråldrat system som vi håller på med (Respondent 8, 
2016-04-29). 

 

Som resultatet visar har nyanlända elever ett antal hinder som försvårar möjligheten till fortsatta 

studier på gymnasieskolan. Det svenska språket anges som en avgörande faktor samt att nyanlända 

elever oftast inte hinner läsa upp de betyg som krävs för studier på gymnasienivå. Det anges även att 

avsaknad av en gemensam kursplan, samt bedömningskriterier till SVA även kan påverka de 

nyanlända elevernas möjligheter för framtida studier. Respondent 6 anger emellertid att det finns 

alternativa lösningar på skolan som tillhandahåller nyanlända elever med verktyg som gör att de blir 

mer anställningsbara, exempelvis att de skaffar truckkort och körkort som kan öka deras möjligheter 

på arbetsmarknaden. 

7.1.4 Nyanlända elevers tidigare skol vana 
 

Utöver utmaningen att kunna förvalta och utveckla tidigare kunskap för de nyanlända eleverna har det 

även framkommit i studien att många nyanlända elever har svårt att anpassa sig till den svenska 

skolans pedagogik och att det blir en utmaning för lärarna. Enligt respondent 2 finns det många 

nyanlända elever som har god motivation samt höga ambitioner, men att deras studieteknik inte 

passar in i den svenska skolan. Respondent 2 menar på att många nyanlända elever har en tidigare 

skolbakgrund där utbildningen främst gått ut på att memorera utantill det som förväntas av lärarna, 

istället för att ha ett kritiskt förhållningssätt som oftast det svenska skolsystemet uppmuntrar i 

utbildningen.  

 

Det är också det här med skolbakgrunden. Om de har gått i koranskola, har det för vana att de ska 
matas på, ska fyllas i som en tom kärl, som den gamla pedagogiken. De måste processa den här 
kunskapen och sedan göra det till sin egen. Vi måste också upplysa om studieteknik, och det är inte 
lätt att göra. De måste komma till en språklig nivå som de behärskar för att kunna förklara 
studietekniken (Respondent 2, 2016-04-18). 

 

Respondent 4 noterar även att de nyanlända eleverna är väldigt bundna vid att saker skall vara rätt 

eller fel, då det har varit det mest väsentliga i deras tidigare utbildning. Respondent 2 anger att 

lärarnas uppgift blir att göra de nyanlända eleverna “skolsmarta” så det passar in i den svenska 

gymnasieverksamheten. Dock noterar respondent 2 att de nyanlända eleverna är medvetna om att de 

måste ändra sin studieteknik, men det blir en utmaning att göra det i praktiken. 

7.1.5 Studiehandledning och modersmålsundervisning  
 

Studiehandledning på modersmål fungerar som extra stöd för de nyanlända eleverna i undervisning på 

språkintroduktionsprogrammet. Lärarna beskrev studiehandledning som en av de viktigaste 

komponenterna i undervisning för de nyanlända eleverna. På de gymnasieskolorna som deltog i 

studien hade samtliga språkintroduktionsprogrammen tillgång till studiehandledning på modersmål 

förutom en skola, vilket de berörda lärarna respondent 1 samt respondent 2, var mycket bekymrade 

över och ansåg borde tas på större allvar av skolhuvudmannen.  

 

Till exempel det här med studiehandledning... det står klart och tydligt att de har rätt till 
studiehandledning men vi har ingen! Det vore nog bra om det fanns tydliga riktlinjer uppifrån, från 
politikerna. Då skulle de vara tvungna när Skolinspektionen kommer och tittar. De har varit här men 
då fick de höra att ”organisationen fungerar så bra” men att vi inte riktigt tycker att det gör det med 
tanke på att vi inte får den hjälp som vi skulle vilja ha för våra elever (Respondent 1, 2016-04-18).  

 

På de övriga gymnasieskolorna fanns det som sagt studiehandledning, men med variation på hur 

mycket resurser som lades på studiehandledning.  Respondent 4 berättade att de hade tillgodosett 
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studiehandledning på alla de modersmål som fanns på språkintroduktionen och att det allokerades 

mycket resurser till studiehandledning för nyanlända elever.    

 

Vi har mycket studiehandledning, vi köper in studiehandledning. Vi har alltså en dyrare nota på den 
här skolan. Vi har lagt ner drygt 1 miljon kronor på studiehandledning för de här 40 stycken eleverna 
(Respondent 4, 2016-04-21). 

 

Det har noterats under intervjustudien att studiehandledning på modersmål ser olika ut på olika 

gymnasieskolor beroende på hur skolhuvudman har beslutat att allokera resurser, samt konsensus 

bland lärarna att modersmålsundervisning är något som gynnar de nyanlända elevernas lärande. Dock 

ser det olika ut på skolor beroende på hur resurserna för studiehandledning samt modersmål 

prioriteras.  

 

Modersmålslärarna kan vara väldigt viktiga, men här har vi knappt sett dem (Respondent 8, 2016-
04-29).  

 

Bristen på kontakten med modersmålslärarna som respondent 8 indikerar i ovanstående citat är något 

som flertalet lärare instämmer om. Samarbetet med modersmålslärarna beskrivs vara begränsad på 

grund av att de kommer från en extern verksamhet och inte är en del av personalen på 

språkintroduktion. Enligt lärarna anses modersmålsundervisning som en viktig del för att eleverna 

skall kunna utveckla sitt modersmål samtidigt som de lär sig svenska.  

7.1.6 Otydlig ansvarsfördelning på språkintroduktionsprogrammet 
 

Det har poängterats av lärarna att språkintroduktionsprogrammet inte är anpassat till utmaningarna 

som finns idag. Som respondent 8 förklarar det, menar de flesta av de intervjuade lärarna att 

verksamheten inte är utformad till den målgrupp av nyanlända elever som har kommit till Sverige 

under senaste tiden.  

 

Fast man kan tänka att det systemet är lite föråldrat, för det är tänkt för en helt annan grupp av 
individer än de som har invandrat under senaste året. Det är tänkt för halvutbildade elever från 
Europa (Respondent 8, 2016-04-29). 

  

Ett återkommande tema under studien är att lärarna anser att språkintroduktionsprogrammet har 

underprioriterats. De anser att lärarnas röster sällan blir hörda och att de inte har möjlighet att 

påverka, trots att de har idéer för förbättringar inom verksamheten som exempelvis respondent 7 och 4 

lyfte under intervjuerna.  

 

Oftast det är den vi lärare jobbar för den men sedan är det någon annan som sitter på pengar påsen. 
Det handlar ju inte bara om organisationen, det handlar också om att sätta resurser, att ha tillräckligt 
med tid för lärarna (Respondent 7, 2016-04-29).  
 
På den här skolan, och på alla skolor, har inte den här utbildningen varit prioriterad. Man har 
exempelvis inte tillgodosett så eleverna skall ha 8 ämnen, vilket har eleven behöver om man skall in 
på en yrkesutbildning. Vilket är helt förkastligt ur ett demokratiskt perspektiv tycker jag (Respondent 
4, 2016-04-21). 

 

Förutom det faktum att lärarna anser att de inte får sina röster hörda anser de även att det oftast är 

upp till huvudman att avgöra vad som är viktigt att prioritera i utbildningen för nyanlända elever. 

Detta har exempelvis respondent 7 uttryckt vara ett faktum som kan spela roll för hur kvaliteten på 

utbildningen ter sig. 

 

Däremot är det jätteviktigt att man tittar på att kommunen gör det de ska göra och att det inte går på 
vad politikerna tycker att de har lust att lägga pengar på och att det finns någonstans ett lägsta 
kvalitetskrav. Det är väldigt många ”bör” men inte ”skall”, framförallt för huvudmannen, antingen om 
det är kommunen eller privat, kan välja att tolka det som man själva vill och därför tänker jag på den 
här kvalitén och den måste man också stå upp för (Respondent 7, 2016-04-29).  
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Respondent 3 anser dock att det inte bara handlar om att det saknas statliga och kommunala riktlinjer, 

men att det även beror på skolledning och vilka kompetenser samt erfarenheter som huvudman och 

lärarna har att arbeta med nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet.  

 

7.2 Nyanlända elevernas sociala förhållanden 

 

Detta avsnitt kommer att presentera utmaningar och möjligheter ur ett socialt perspektiv med fokus 

på de nyanlända elevernas olika sociala nätverk som påverkar deras integrationsprocess i den svenska 

gymnasieskolan. De sociala nätverken som kommer presenteras är delvis aktörer i och utanför skolan 

som är involverade i de nyanlända elevernas skolgång.  

7.2.1 Gode mäns ansvar för nyanlända elever 
 

Flertalet av lärare anger att det finns stor variation gällande gode mäns engagemang och involvering i 

nyanlända elevers skolgång. Det handlar bland annat om hur kontakten med den nyanlända eleven ser 

ut, huruvida den gode mannen har kontakt med skolan, samt hur ofta den gode mannen träffar “sitt” 

barn. Lärarna poängterar hur viktigt det är med kontakten med den gode mannen och de nyanlända 

eleverna, då de agerar deras förmyndare och vårdnadshavare. Som respondent 3 uppger i citatet 

nedan är engagemanget hos de gode männen individuellt.  

 

Det beror lite på deras [gode männens] eget intresse om jag ska vara ärlig. Det är också inte lika 
mycket på gymnasiet som det är på grundskolan. Det är väldigt individuellt hur intresserade de [gode 
männen] är att engagera sig i den nyanlända elevens skolgång (Respondent 3, 2016-04-20). 

 

Som det framgår i citatet nedan av respondent 9 har nyanlända elever begränsad kontakt med sina 

familjer samt att deras sociala nätverk oftast utgörs av sina vänner.  

 

Annars är det många som är ensamma och har inte haft kontakt med sina familjer på flera månader, 
det är väldigt ensamt. De har sina kompisar de lärt känna men det blir ändå inte samma sak 
(Respondent 9, 2016-04-29). 

 

Vid intervjuerna framkom det även att det finns olika regleringar kring hur många nyanlända elever de 

gode männen kan vara ansvariga för. I studien visade det sig att i vissa kommuner var det reglerat till 

ett max antal minderåriga barn som de gode männen kan vara förmyndare till, medan i andra 

kommuner inte fanns regleringar för maxantal eller begränsat geografiskt område. Lärarna anser att 

det är problematiskt att det inte finns något krav eller skyldighet att vara närvarande mer än 

nödvändigt. Respondent 1 uttryckte situationen på följande vis.  

 
En del utav gode män har uppemot 10 personer de är vårdnadshavare för, och då blir det svårt att 
anordna möten då är den personen också är upptagen (Respondent 1, 2016-04-18).  

 

Dessutom lyfter respondent 3 upp problemet med att vissa gode män engagerar sig endast av 

ekonomiska skäl.  

 

Och där är ett stort problem, det med gode män och boende, för det handlar ju bara om pengar oftast. 
Det finns några seriösa, men det är ett jätteproblem med de som inte är det. För de nyanlända 
eleverna också, de byter gode män ofta vissa av dem för att de inte trivs (Respondent 3, 2016-04-20). 

 

Fortsättningsvis beskrivs det att det geografiska avståndet mellan gode man och den nyanlända eleven 

kan vara ett problem för att kunna styra upp möten gällande den nyanlända elevens skolgång.    

 

Det finns någon (god man) som är i Dalarna tror jag som bor där. Någon (god man) bor norr om 
Stockholm, och sedan finns det en nyanländ elev som knappt har träffat sin gode man utan bara 
pratat via telefon. Så det finns vad som helst. En var god man åt 20 eller 30 barn och bor på Gotland, 
och hon åker hit en vecka i månaden (Respondent 3, 2016-04-20). 
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Det är jättesvårt för att de flesta eleverna bor ju på ett hem, då har de inte heller någon särskilt 
kontakt med den gode mannen. Ibland kan det kännas som att man lämnar ut eleven till gode 
mannen.  Den gode mannen har hand om ekonomin och sedan är det just utvecklingssamtal. Sedan 
är de gode männen inte heller skyldiga till någonting. Vi hade Ipads till utlåning på skolan 
exempelvis, då behövde vi någon som skulle skriva på avtalet för att eleverna skulle kunna få låna 
hem en Ipad. Detta ska inte gode man göra för att det är ingen skyldighet att göra för dem. Så vem 
gör det då? Hemmen gör det inte för att det inte är deras skyldighet heller, då blir de nyanlända 
eleverna helt plötsligt utan någon vårdnadshavare (Respondent 2, 2016-04-18). 

 

Som ovanstående citat av respondent 2 och respondent 3 indikerar har inte den gode mannen någon 

skyldighet till att agera förmyndare till den nyanlända eleven, därför består utmaningen i att även i 

vissa situationer där det behövs förmyndare, kan varken gode man eller boendepersonal fylla den 

funktionen som vårdnadshavare.  Som respondent 4 utrycker sig ter sig situationen för de nyanlända 

eleverna mycket olika ut.  

 

Helt olika, jätteolika! Där är det också så att man tänker vilket öde det är, vilken gode man som den 
nyanlända eleven får (Respondent 4, 2016-04-21).  

 

Som respondent 4 benämner ovan blir den nyanlände eleven tilldelad en gode man, vilket inte är något 

som den nyanlända eleven kan styra över, men som kan ha en stor inverkan på deras skolgång. Som 

framkommit i detta avsnitt finns det begränsad kontakt mellan skolan och de gode männen till de 

nyanlända eleverna samt att engagemanget hos gode män i de nyanlända elevernas skolgång är 

varierande.  

7.2.2 Olika boendeformer för nyanlända elever  
 

Under studien har det kommit fram att de flesta nyanlända elever är ensamkommande, och 

respondent 8 beskriver deras boendesituation på följande vis.  

 

Utav de eleverna som jag har nu, jag har 18 elever i min grupp, och 2 utav dem som bor med familjen. 
De andra eleverna är ensamkommande och bor på olika boenden. De bor inte på samma boende, 
utan de är spridda över hela kommunen. Där finns det en struktur på boendet, ibland, men det är för 
många olika personer som är involverade (Respondent 8, 2016-04-29). 

 

Enligt lärarna bor de flesta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Dessa har enligt de 

intervjuade lärarna olika kvalitet, mycket beror på hur boendet sköts om samt administreras. 

Kontakten mellan skolan och boendena är inte självklar enligt de intervjuade lärarna, och det nämns 

att det kan krävas mycket administrativt arbete från lärarnas sida då många utav deras elever bor 

utspritt på många boenden. Dessutom noteras det av respondent 2 att nyanlända elever har olika 

förutsättningar utanför skolan i form av hjälp med skolarbete.   

  

De borde kunna ha förutsättningar för att göra läxor och uppgifter och så där och jobba lite mer med 
språket. En del har boenden där det är en eller 2 personal eller att det inte finns personal på kvällen 
(Respondent 2, 2016-04-18).   

 

Förutom på HVB-hemmen finns det även möjlighet till att bo i en familj i ett fosterhem. Det illustreras 

även här av respondent 3 samt respondent 8 om hur olika förhållandena kan se ut beroende på vart 

den nyanlända eleven hamnar.   

 

Angående boendena. Det kom en pojke, en afgansk pojke som hade trasiga skor en av de kallaste 
dagarna i vintras och han var ledsen och ville prata med vår darilärare. Han satt i cafét, det är en bra 
samlingspunkt, och då sa han att ”mina fingrar kommer ut från mina skor” så han fick låna 
husfars/sons gympaskor, sen kunde han ha sina skor ”där fingrarna kommer ut” alltså tårna, på 
sommaren. Det var en familj som han bodde hos, och då kom jag och rektorn och sa att det här är inte 
okej (Respondent 3, 2016-04-20).  
 
De utvecklar språket på olika sätt. Vi har en som kille som bor i hos en familj hos några äldre 
personer, han är jätterolig och höra på för han kommer med ord och uttryck som man hade glömt att 
de fanns! Jag frågade en dag hur det var med honom och han svarade att det var ”fina fisken”. En 
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sjuttonårig som säger så! Då sade han att det var hans fotbollstränare som sa så (Respondent 8, 2016-
04-29).  

 

Dessa aspekter visar hur olika förhållanden som de nyanlända eleverna kan ha i olika boendeformer 

och hur detta kan påverka deras vardag enligt lärarna. Om de nyanlända eleverna inte trivs i det 

boende som de har finns möjlighet att byta om den gode mannen är drivkraftig och ser till att 

förflyttningen sker. Detta anser dock lärarna som deltog i studien var synd med många flyttningar över 

stads- och kommungränser till andra boenden. En respondent ansåg att detta var bekymmersamt 

utifrån en trygghets- och gemenskaps aspekt som de lyckats bygga upp på 

språkintroduktionsprogrammet.  

 

Det anges att de nyanlända eleverna delar boendet med många andra personer, vilket anses av 

respondent 9 har en negativ inverkan på deras mentala hälsa och menar då att boendesituationen kan 

påverka deras lärande.  

 

Det är mycket ”jag sov inte, jag mår inte bra” som endel nyanlända elever säger. Jag brukar låta dem 
sitta och de kanske kan lära sig lite här i skolan, än att vara hemma och inte göra något. De vill ofta gå 
hem då men det blir inte bättre och de delar ett rum med kanske fyra personer till. Det är väldigt 
trångt där de bor. Men vi försöker vara positiva och säga att de kan slappna av här (i skolan). Inte så 
mycket hets med plugg, här handlar då om att få dem att må bra (Respondent 9, 2016-04-29).  

 

Med detta sagt har det påpekats av respondent 9 att det funkar för vissa nyanlända elever och att 

eleverna ofta skaffar sina vänner och får sin trygghet där, samt att de kan få möjlighet till läxhjälp och 

fritidsaktiviteter. 

 

Det är hemmen. Jag tycker att det funkar för de flesta. De har läxhjälp hemma på kvällarna, de tränar 
och går på fotbollsträning (Respondent 9, 2016-04-29). 

 
Som det framgår i studien finns det även här en variation på boendeformer som de nyanlända eleverna 
har. Som respondenterna uppger har det en inverkan på deras lärande beroende på hur situationen på 
boendet ser ut.  

7.2.3 Integrationen med andra elever 
 
Generellt är interaktionen mellan nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet och elever på 

nationella programmen begränsad enligt de intervjuade lärarna. Det framkommer i studien att det 

beror på flertalet faktorer, bland annat brist på mötesplatser mellan nyanlända elever och elever på 

ordinarieprogrammen, fysisk segregation mellan lokaler samt att integrationen inte sker naturligt utan 

reduceras i enstaka integrationsprojekt på skolan. Respondent 4 påpekar att integrationen sker under 

planerade former, oftast genom enstaka integrationsaktiviteter som exempelvis studiedagar, 

temaveckor och idrottsaktiviteter.   

 

Vi hade en studiedag för ett tag sedan, vilket organiserades av elever på samhällsprogrammet, som 
handlade om jämställdhet i syfte att få integration i skolan. Jag var inte här då, men det var nog ett av 
det mest lyckade som har hänt, det var jätte positivt. Alla grupper på hela skolan blev blandade då 
(Respondent 4, 2016-04-21).   
 
På tisdag har vi blivit inbjudna på en fotbollsturnering, så det är jättebra. Men det blir arrangerad, det 
sker inte naturligt (Respondent 4, 2016-04-21).  

 

På en av skolorna var språkintroduktionsprogrammet tvunget att flytta till en annan ort på grund av 

den ökande verksamheten med flera nyanlända elever, men respondent 4 menade att detta skulle 

försvåra ytterligare för integrationen mellan nyanlända elever och eleverna på nationella 

gymnasieprogrammen. 

 

Det är synd ur ett integrationsperspektiv, för det är det här med innerstads- och ytterstadsskolor är 
fruktansvärt knäppt egentligen att vi flyttar ut i förorten. Jag har gjort ett förslag att vi skall vara kvar 
här, men det kommer inte att gå (Respondent 4, 2016-04-21).  
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En annan utmaning som respondent 5 lyfter fram är att det finns en tendens att nyanlända elever 

byter till andra gymnasieskolor där det går fler ”etniska svenskar”. Läraren beskriver att de nyanlända 

eleverna främst gör detta för att de anser att det skulle kunna främja deras studier och svenska 

inlärning om de integreras mer med ordinarie elever. Läraren noterar även att det skulle gynna 

eleverna om det var en större blandning med olika etniska bakgrunder på samma gymnasieskola.  

 

Det kan vara så att de (nyanlända eleverna) tänker att i denna stadsdel finns det inte en enda svensk 
som går på skolan, “jag vill gå i en skola där det finns många svenskar”. Jag hade en elev som sa att 
“jag flyttar till en annan gymnasieskola, där finns det många svenskar” och då gick det väldigt bra för 
henne i skolan, men sedan vet jag inte hur integrerad hon blev. Men det är klart att det är dilemma 
att vi inte har kanske 50 % svenska elever och kanske 50% med utländsk bakgrund. Det vore en 
mycket bättre blandning (Respondent 5, 2016-04-22).  

 

Utöver undervisning och administrativa uppgifter finns det inte mycket tid för att aktivt jobba med att 

skapa mötesplatser för integration. Det har funnits aktiviteter med nyanlända elever och elever från 

ordinarie program, men det har fallit enligt lärarna på grund av det ökade antalet nyanlända elever på 

språkintroduktionens verksamhet samt tidsbrist. Detta påpekar lärarna att de anser att det är en viktig 

aspekt att lyckas med integrationen mellan nyanlända elever och ordinarie elever.   

 

I höstas hade vi språkcafé, det finns ju organiserat i staden som vi försöker hänvisa dem till på 
eftermiddagarna. Men vi hade ett språkcafé här på måndagar så eleverna på skolan kom dit, och så 
hade man ett samtalsämne. Det var väldigt uppskattat, och mina elever efterfrågar mer om språkcafé. 
Men det har fallit, och det måste vi ta tag i (Respondent 4, 2016-04-21).  

 

Det framgår av studien att det finns intresse från både elever samt lärare på nationella 

gymnasieprogram att skapa mötesplatser samt aktiviteter med nyanlända elever vilket blir tydlig av 

citatet av respondent 4 ovan. Dock har det uppmärksammats av lärarna att integrationen med elever 

på andra introduktionsprogram inte alltid är lyckade. Som respondent 2 beskriver är att de nyanlända 

eleverna, som oftast har hög studiemotivation, hamnar med elever som har mindre studiemotivation 

på grund av tidigare misslyckanden under skoltiden. Enligt lärarna kan detta ha en negativ inverkan 

på de nyanlända elevernas prestationer i skolan, samt att de ändrar beteende för att passa in.  

 

Men när de går i klasserna (när nyanlända börjar på programmet), de lär känna varandra sedan 
reflekterar de inte dem andra om det så mycket. De som har missat lite skolan och haft lite svårt och 
hamnar då på introduktionsprogrammen och sedan blandas de med de här som inte är motiverade 
(eleverna på yrkesintroduktion). Då måste de ändra sin personlighet, som de var i sitt hemland så var 
de kanske lite försiktiga och sedan ska de vara lite tuffa här. Så man ändrar attityd beroende på vem 
man umgås med, plausibilitetsstruktur som det heter; är du en dålig elev och sätts in i en grupp med 
bra elever då kan du bli bra. Sätter du dem i en bra fungerande skola i Danderyd så kan de bli bra. 
Sätter du dem i en annan plausibilitetsstruktur med många dåliga elever då kan det en bra elev bli 
dålig. Men tyvärr tycker jag att det är synd! Språkintroduktion borde vara en egen avdelning eller en 
annan skola där de inte blandas med elever som går på andra introduktionsprogram (Respondent 2, 
2016-04-18).  

 
Som det har framkommit i resultatet organiseras olika aktiviteter som främjar integration mellan 
nyanlända elever och elever på nationella program, men enligt lärarna är interaktionen mellan 
eleverna begränsad. Detta är framförallt på grund av segregation mellan lokalerna samt att lärarna 
inte har tid över att planera omfattande integrationsprojekt.  
 
 

8. Analys  

 

Resultatet visar tydligt att det finns en stor bredd på faktorer som lärarna har uppgett som avgörande 

och viktiga funktioner i de nyanlända elevernas skolgång på språkintroduktionsprogrammet. I denna 

del kommer resultatet att analyseras med hjälp av Bourdieus kapital teori, Post Migration Ecology 

samt tidigare forskning.  
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8.1 Förvaltning av nyanlända elevers utbildningskapital 

 

Nyanlända elevers skolbakgrund och tidigare kunskaper är en av de huvudsakliga faktorerna som 

påverkar nyanlända elevers integrationsprocess samt fortsatta skolgång på gymnasieskolan. Som 

respondent 7 benämnde i resultatet behöver nyanlända elever med låg skolbakgrund mer stöd, medan 

de som har mer skolbakgrund behöver få sina kunskaper översatta till svenska. I studien framkommer 

det även att det finns en stor variation gällande nyanlända elevers skolbakgrund och tidigare 

kunskaper. Respondent 8 anger att det kan finnas nyanlända elever som har avslutat sin 

gymnasieutbildning, medan andra har mer begränsad skolbakgrund eller är analfabeter.  

 

Lärarna anger i studien att nyanlända elever som har låg skolbakgrund eller är analfabeter har mycket 

svårare att anpassa sig i skolan. Det anges även att det finns nyanlända elever som har en bra 

skolbakgrund och tidigare kunskaper, som i vissa fall hade även påbörjat universitetsstudier i sitt 

hemland. Enligt Bourdieus kapitalteori kan det ses hur lärarna lyfter fram vikten av vad nyanlända 

eleverna har med sig för slags kapital. Fokus ligger här på utbildningskapital vilket innebär att ju högre 

utbildningskapital de nyanlända eleverna besitter desto snabbare kommer deras anpassningsprocess 

bli till den svenska skolan. 

 

I och med att kartläggningen inte har fungerat har det lett till placeringen av nyanlända elever med 

olika skolbakgrund och tidigare kunskaper i en och samma klass på språkintroduktionsprogrammet. 

Variationen i kunskapsnivåer har varit ett återkommande tema som respondenterna har benämnt som 

problematiskt. Det anges att det blir svårt att undervisa elever som har olika nivåer på 

utbildningskapital och kulturellt kapital. Det noteras dock i resultatet att på de skolorna som hade 

andra resurser i form av studiehandledare på modersmål samt tillgång till flerspråkiga lärare har 

undervisningen kunnat anpassas mer utefter nyanlända elevers individuella förutsättningar. 

Nyanlända elevers tidigare utbildningskapital samt kulturella kapital i form av språkkunskaper kan 

därmed förvaltas i högre grad. På så vis legitimeras samt värdesätts de nyanlända elever som besitter 

adekvat kapital eller potential till att kunna erhålla det kapital som krävs för att kunna bli en del av 

svenska skolan, vilket går i linje med Bourdieus kapitalteori om att en högre ansatt institution 

värdesätter kapital får den ett högre värde.  

 

Loshimis studie i Australien påvisar även att placering av nyanlända elever utefter deras åldersgrupp i 

en klass istället för deras kunskapsnivåer kan förhindra utvecklingsprocessen för nyanlända elever, då 

undervisningen blir för avancerad för dem med lägre skolbakgrund. Loshinis resultat kan kopplas till 

studiens resultat då respondent 9 har anmärkt att placeringen av nyanlända elever med olika tidigare 

kunskaper placeras i samma klass, vilket gör att undervisningen blir för avancerad för vissa och för lätt 

för andra. Organisering av klasser som inte möjliggör kunskapsutveckling utifrån individuella 

förutsättningar kan resultera i att nyanlända elevers olika utbildningskapital som de har med sig inte 

kan tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Med hänvisning till Post migration ecology, som menar på att 

strukturella system kan påverka individers integrationsprocess, kan brist på en fungerande 

organisation kring placering av nyanlända elever hämma deras individuella utvecklingsprocess.  Som 

respondent 4 anger kan nyanlända elever som har tidigare kunskaper bli placerade i en analfabetklass, 

på grund av att de inte kan det svenska språket.  

 

I resultatet lyfter lärarna att kartläggningen av nyanlända elevers tidigare kunskaper är bristfällig. 

Dessutom har det noterats det att systemet som används för att kartlägga elevernas tidigare kunskaper 

inte är nationellt kvalitetsgranskat enligt respondent 4. Den bristande kartläggningen kan resultera i 

att möjligheten att förvalta nyanlända elevers tidigare kunskaper, alltså deras utbildningskapital samt 

kulturellt kapital i form av språkkunskaper, begränsas i den svenska gymnasieskolan. Det som har 

framkommit i resultatet är att tillgången till flerspråkiga lärare, alternativt studiehandledning på 

modersmål har möjliggjort att kunna förvalta de nyanlända elevers tidigare kunskaper. Exempelvis 

har respondent 6, i egenskap av flerspråkig, gett möjligheten för nyanlända elever att utveckla sina 

ämneskunskaper på deras modersmål samtidigt som han stegvis implementerar 
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svenskundervisningen. Respondent 6:s tillvägagångssätt att föra sin undervisning resulterar i att 

nyanlända elevers kulturella kapital legitimeras samt värderas. Detta är i linje med Bourdieus teori då 

läraren till viss mån värdesätter deras tidigare kapital samtidigt som deras utbildningskapital och 

kulturella kapital i form av svenska kunskaper utvecklas.   

 

En annan aspekt som lärarna anmärkt är att det finns olika pedagogiska metoder i det svenska 

utbildningssystemet samt vad nyanlända elever är vana vid i sina ursprungsländers skolsystem. Detta 

går i linje med Bourdieus koncept om fält, där olika skolsystem representerar olika fält som kräver 

olika typer av kapital. Respondent 2 menar att detta kan bli svårt för nyanlända elever att anpassa sig 

till undervisningsmetoder i den svenska skolan, som värderar bland annat ett kritiskt tänkande medan 

nyanlända elever inte är inskolade på det sättet. Detta visar på att lärarna anser att de nyanlända 

eleverna inte besitter det kapital som krävs för att de skall klara av den svenska gymnasieskolan, vilket 

representerar ett nytt socialt fält. Som respondent 2 menar då att det blir lärarnas uppgift att förändra 

elevernas habitus för att det skall passa in i den svenska gymnasieskolans pedagogik. Enligt Bourdieus 

teori indikerar det på att de nyanlända eleverna har ett annat habitus, inlärt från ursprungslandets 

skolsystem, som kolliderar med den svenska gymnasieskolans habitus.  

 

8.2 Avsaknad av kulturellt kapital   

 

I studiens resultat lyfter flertalet respondenter fram språket som ett viktigt kapital för fortsatta studier 

på gymnasieskolan. Detta kan kopplas till Bourdieus tankar kring kulturellt kapital om att tal- och skift 

språk är viktiga faktorer för att uppnå ett högre kulturellt kapital och därmed ett högre symboliskt 

kapital. I McEachron och Bhattis forskningsstudie har det även lyfts fram vikten av att införskaffa 

majoritetsspråket för att underlätta en social och pedagogisk integration av nyanlända elever. Dock 

anger lärarna att de nyanlända eleverna inte hinner införskaffa tillräckligt med kulturellt kapital i form 

av svenska kunskaper samt bekanta sig med den nya pedagogiken i den svenska skolan.  

 

I resultatet har det även framkommit att utöver tidsaspekten som hämmande faktor för utveckling av 

svenska språket, tillkommer även enligt lärarna höga förväntningar på språknivå för nyanlända elever 

som börjar på gymnasieskolan. Respondent 8 menar att det blir en orättvis bedömning för nyanlända 

elevers språkutveckling då de förväntas att inom en 1,5-2 års period på 

språkintroduktionsprogrammet skall ha klarat av samma kursmål som årskurs 3, 6 och 9. Det vill säga 

att det förväntas av de nyanlända elever att de skall uppnå samma kulturella kapital i form av 

språkkunskaper i svenska som eleverna som har svenska som modersmål eller talar det flytande. Den 

rådande strukturen för språkinlärning skulle således kunna kopplas till symboliskt våld enligt 

Bourdieus kapitalteori. Detta är på grund av att de höga språkkraven som ställs på nyanlända elever 

begränsar deras utveckling på gymnasieskolan, vilket resulterar i att de har relativt mindre chanser att 

kvalificera sig till utbildningar på högre nivå.    

 

Samtliga lärare anger att fokus skall läggas på undervisning av det svenska språket för fortsatta studier 

på gymnasial nivå. Dock råder det delade meningar angående utformningen av undervisning på 

språkintroduktionsprogrammet gällande framförallt fokus på språkundervisning i förhållande till hur 

andra ämneskunskaper skall prioriteras i undervisningen. Vissa lärare anser att fokus främst ska ligga 

på inlärning av språket medan bland annat respondent 4 och 6 lyfte fram vikten av nyanlända elever 

ska få möjlighet att utveckla kunskaper i andra ämnen. I linje med det som respondent 4 och 6 

förespråkar framgår det även i tidigare forskning av Dawn att utesluten fokusering på införskaffandet 

av majoritetsspråket kan göra att utvecklingen inom andra kunskapsområden förhindras. Det som kan 

utläsas från resultatet utifrån Bourdieus teori om kulturellt kapital, är att språkundervisningen 

prioriteras på olika sätt av lärare, alltså värderas det kulturella kapitalet i form av språkkunskaper i 

svenska olika, vilket resulterar i att utformningen av undervisningen skiljer sig mellan 

språkintroduktionsprogrammen på gymnasieskolorna.  

 

8.3 Frånvaron av sociala nätverk  
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I resultatet har det visat sig att majoriteten av de nyanlända eleverna är ensamkommande asylsökande 

elever som inte har sin familj eller släkt i Sverige, och de flesta nyanlända eleverna bor på olika 

boendeformer som HVB hem och hos fosterfamiljer. De sociala nätverken som tas upp av lärarna 

består av gode män samt boendepersonal. I resultatet noterar lärarna att det finns en variation i gode 

mäns samt boendepersonalens engagemang i nyanlända elevers skolgång. Som respondent 8 

benämnde finns det exempelvis olika fosterfamiljer och gode män som engagerar sig mer eller mindre 

i nyanlända elevers skolgång samt vardag. Respondenterna önskar att de olika alternativa sociala 

nätverken skulle göra mer för att kunna bidra till de nyanlända elevernas skolgång, såsom läxläsning 

och hjälpa till med språkinlärning. Det noteras i studien att i de fall där nyanlända elevers sociala 

nätverk har engagerat sig i deras skolgång, har det resulterat i bättre utbildnings- och socialt kapital 

enligt respondent 8.  

 

Dock som respondent 1 och 2 benämner i resultatet har inte gode män eller boendepersonal någon 

skyldighet att agera som vårdnadshavare utöver deras arbetsuppgifter. Respondent 9 anser dock att 

det är många nyanlända elever som är ensamma och inte har kontakt med sin familj trots de andra 

alternativa sociala nätverken. Enligt Bourdieus koncept om socialt kapital spelar familjen en väsentlig 

roll för att den nyanlända eleven skall kunna utvecklas i skolan samt öka sitt utbildningskapital. Det 

sociala kapitalet i form av familjens stöd samt involvering under skolgången är även något som har 

lyfts fram i tidigare forskning av Loshini samt Nilsson och Bunar. Nyanlända elevers sociala nätverk i 

form av gode män och boendepersonal representerar dock svagare sociala nätverk eftersom de inte 

uppfyller familjens funktion i form av stöd och support i nyanlända elevers skolgång enligt 

respondenterna. Enligt Bourdieus teori varierar det sociala kapitalet beroende på individens sociala 

nätverk och vilka tillgångar individen kan dra nytta av från dessa nätverk. Som det framgår i resultatet 

varierar nyanlända elevers sociala nätverk i form av godemän och boende men i de fall som har lyfts 

fram i studien av respondenterna pekar på att nyanlända elevers sociala kapital är av svagare 

karaktär.    

 

Dessutom kan avsaknad av ett socialt nätverk, på grund av segregation i skolan, leda till social 

isolering av nyanlända elever enligt respondent 5. Utöver detta har det framkommit i resultatet att de 

sociala nätverken i skolan med elever på nationella program är begränsade. Enligt respondent 4 

anordnas aktiviteter som främjar integrationen mellan eleverna på skolan, men att detta inte sker 

naturligt. Enligt Bourdieus kapitalteori genereras det sociala kapitalet genom sociala nätverk som har 

byggs upp över tid. Det finns således enligt studien endast ett svagt socialt kapital mellan de nyanlända 

eleverna och eleverna på de andra gymnasieprogrammen då de träffas tillfälligt under arrangerade 

aktiviteter som temadagar.   

 

Respondent 2 anmärker även i resultatet att nyanlända elever som går vidare och börjar studera i 

andra introduktionsprogram efter språkintroduktion inte nödvändigtvis får en bra integration med 

eleverna som redan studerar där. Respondent 2 anger att nyanlända elever, som oftast är 

studiemotiverade, placeras in på introduktionsprogrammen med elever från grundskolan som inte har 

lyckas så bra i skolan. Detta kan, enligt läraren, ha en negativ påverkan på nyanlända elevers beteende 

och motivation i skolan då de försöker anpassa sig till den nya gruppen. Detta indikerar enligt 

Bourdieu på att sociala nätverk även kan generera negativt socialt kapital.   

 

Med de få sociala nätverk som nyanlända elever har enligt resultatet hamnar de i en 

underprivilegierad position med bristande sociala nätverk, vilket enligt Bourdieu leder till ett svagare 

socialt, ekonomiskt men även kulturellt kapital som kan avspeglas i undervisningen men även i 

vardagslivet utanför skolan.  

 

8.4 Brist på samordning och struktur på språkintroduktionsprogrammet 
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Det framkommer i studien att det saknas kommunala riktlinjer som stipulerar vad som ska tillgodoses 

till nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet samt att det är upp till skolhuvudman att 

besluta om vad som ska erbjudas till nyanlända elever. Respondent 7 noterar i resultatet att bristen på 

tydliga riktlinjer gör att det blir huvudmannens ansvar att tolka de rekomendationer som kommer från 

Skolverket, och menar på att det finns många ”bör” men inte ”skall”. I studien uppger vissa lärare att 

språkintroduktionsprogrammet har varit underprioriterat samt att det råder resursbrist för att 

tillhandahålla de nyanlända eleverna med bland annat andra ämneskurser som krävs för att komma in 

på nationella gymnasieprogram. I Bunars och Blobs studier framgår också att det saknas 

styrdokument och övergripande strategier på statlig samt kommunal nivå angående organisation av 

nyanlända elevers utbildning. Ett exempel som framkommer i resultatet är att på gymnasieskolan där 

respondent 1 samt 2 arbetar saknas det studiehandledning, på grund av att det inte finns några 

regleringar på kommunal nivå för att detta skall erbjudas språkintroduktionsprogrammet. Respondent 

3 anger dessutom att skolledarskap är en viktig och avgörande komponent för att kvalitetssäkra samt 

allokera de resurser som behövs på språkintroduktionsprogrammet. McEaron och Bhatti studie lyfter 

också fram rektorernas ledarskap som väsentligt i organisation av språkintroduktionsprogrammet.  

 

I resultatet har det framgått att det saknas en övergripande kursplan för svenska som andra språk på 

språkintroduktionsprogrammet. Respondent 4 anser att det bör finnas en gemensam kursplan samt 

bedömningskriterier för svenska som andra språk på språkintroduktionsprogrammet då de olika 

strukturerna i olika skolor kan leda till att nyanlända elever inte får en jämlik skolgång och att det 

finns risk för subjektiva bedömningar. Bristen på struktur menar respondent 4 kan hindra de 

nyanlända elevernas möjligheter att fortsätta sin gymnasiala utbildning. Det resonemanget går även i 

linje med Loshinis studie som presenteras i tidigare forskning där Loshini efterlyser, liksom 

respondent 4, om en gemensam kursplan för hur strukturen av språkundervisningen skall se ut, för att 

den skall bli effektiv.  

 

 

9. Slutdiskussion  

 

Den svenska gymnasieskolan har utan tvekan den mest avgörande rollen angående den sociala och 

pedagogiska integrationen av nyanlända elever. De nyanlända elevernas framtidsutsikter i Sverige 

beror till en stor del på deras fortsatta skolgång. Trots en polariserad integrationspolitik är det av 

största vikt att se till att inkludera de nyanlända eleverna genom att skapa nödvändiga förutsättningar 

som möjliggör för en snabb och smidig integrationsprocess in i den svenska skolan. Skolan, som blir 

alltmer multikulturell, utgör även en viktig plattform för interkulturella möten mellan elever från olika 

kulturer och länder.  

 

Denna studie har syftat till att ge röst åt den aktörsgrupp, lärarna, som är mest involverade i arbetet 

med nyanlända elever under den första perioden när de möter den svenska gymnasieskolan. Utifrån 

lärarnas egna perspektiv och arbetserfarenheter har författarna studerat samt analyserat de faktorer 

som påverkar nyanlända elevers integrationsprocess på språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasieskolan.  

 

Det intressanta som framkommit under studien är vidden av olika faktorer som respondenterna har 

valt att lyfta fram som faktorer som de anser påverkar de nyanlända elevernas integration på 

gymnasieskolan. Respondenterna som alla jobbar på språkintroduktionsprogrammet på olika 

gymnasieskolor, har valt att belysa olika utmaningar som finns i arbetet med att skapa en god 

skolintroduktion för de nyanlända eleverna. Utifrån det som framkommit i studien finns det ett antal 

faktorer som påverkar nyanlända elevers integrationsprocess in i den svenska skolan. Olika 

kunskapsnivåer i en och samma klass, brist på en gemensam struktur för utformning av nyanlända 

elevers utbildning samt bristande sociala nätverk anges av lärarna som avgörande faktorer som 

påverkar nyanlända elevernas integration i den svenska gymnasieskolan.  
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Språkintroduktionsprogrammet har inrättats på gymnasieskolan med syfte att nyanlända elever skall 

införskaffa kunskaper i det svenska språket som skall möjliggöra fortsatta studier på gymnasiet eller 

en annan utbildning. Strukturen och organisationen av språkintroduktionsprogrammet bygger på 

premissen om att nyanlända elever har gemensamma behov, bland annat avsaknad av det svenska 

språket samt att nyanlända elever skall bekanta sig med den svenska skolkulturen innan de kan 

fortsätta sina studier på gymnasieskolan. Enligt lärarna tar den nuvarande utformningen av 

verksamheten inte hänsyn till de olikheter som finns inom den mycket heterogena gruppen av 

nyanlända elever. Som det framgår i studien har nyanlända elever olika förutsättningar att utvecklas i 

skolan beroende på framförallt deras eventuella tidigare skolbakgrund. Brist på kartläggning av 

tidigare kunskaper samt placeringen av nyanlända elever med olika kunskapsnivåer i samma klass gör 

att det hämmar utvecklingen för samtliga elever. Osynliggörandet av olikheter inom gruppen 

nyanlända elever resulterar i att deras tidigare kunskaper inte kan tas tillvara och förvaltas i tillräcklig 

utsträckning, vilket följaktligen kan förhindra utvecklingsprocessen utifrån deras individuella 

förutsättningar. Detta kan resultera i att nyanlända elever mister sina tidigare kunskaper om de inte 

ges möjlighet att utvecklas i andra ämneskunskaper. Följaktligen kan detta leda till att det tar längre 

tid för nyanlända elever att läsa upp de ämnen som krävs för att bli behörig till fortsatta studier. För de 

nyanlända eleverna med mindre skolbakgrund kan en klass med blandade tidigare kunskaper hämma 

deras utveckling eftersom de inte kan följa resonemangen i undervisningen på grund av att den är för 

avancerad. Analfabeter kräver dessutom mycket enskild undervisning, vilket de inte kan tillgå i klasser 

med elever med olika tidigare bakgrund. Som det framgår i studien blir det även en pedagogisk 

utmaning för lärarna att följa upp elevernas individuella utveckling om de har olika kunskapsnivåer.  

 

Det har konstaterats att majoriteten av de nyanlända eleverna på språkintroduktionsprogrammet är 

ensamkommande, vilket indikerar på att de har lågt socialt kapital. De sociala nätverken i form av 

familjen, är en viktig faktor för nyanlända elevers skolgång enligt Bourdieus kapitalteori. De 

förmyndare, vårdnadshavare samt olika boendeformer som tilldelas nyanlända elever skall agera som 

ett alternativt socialt nätverk. Dock fyller inte de familjens funktion att stödja och ge support åt de 

nyanlända eleverna. Som det framgår i studien har varken gode män, HVB-hem eller fosterhem någon 

skyldighet att bistå med stöd och support, utöver deras arbetsuppgifter. Det är upp till dem själva hur 

mycket de vill engagera sig. Enligt studien finns det gode män samt olika boendeformer som engagerar 

sig i de nyanlända elevernas skolgång samt vardagsliv. Men författarna ställer sig då frågan om ett 

engagemang från förmyndare, vårdnadshavare samt boenden uteblir, vem skall då bistå med stöd och 

support? Vilken aktör skall fylla den kvoten? Som det har konstaterats i studien samt som ingår i 

Bourdieus kapital teori är det viktigt att ha ett fungerande socialt nätverk då det visat vara till fördel 

för de nyanlända elevernas inlärning. Bristen av stöd och support kan göra att de nyanlända eleverna 

hamnar i en social utsatt position även i det mest vardagliga situationer vilket kan påverka deras 

skolgång.   

 

Enligt respondenterna ligger det en utmaning i att få till samverkan mellan olika aktörer som verkar 

runtomkring den nyanlända eleven. I och med den sociala situationen de nyanlända eleverna befinner 

sig i, med hänvisning till avsaknad av familjen, krävs det samordning av de aktörer som är involverade 

i den nyanlända elevens skolgång enligt respondenterna.  

 

Resultatet för denna studie visar på att ojämn och olik struktur i organisationen av 

språkintroduktionsprogrammet resulterar i olika förutsättningar i utbildning för nyanlända elever. I 

och med att det saknas en gemensam struktur gör det att det finns ett stort tolkningsutrymme för 

skolhuvudmannen samt rektorerna angående planering och genomförande av undervisning för 

språkintroduktionsprogrammet.  Som det framgår i studien saknas det riktlinjer som reglerar vad som 

ska tillhandahållas för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Det finns alltså 

tolkningsutrymme för huvudmän samt skolledning att bestämma det som skall erbjudas i 

verksamheten utifrån Skolverkets rekommendationer. Detta gör att varje gymnasieskola har möjlighet 

att anpassa sin egen verksamhet efter specifika utmaningar, samtidigt som det resulterat i att de 

nyanlända eleverna inte erbjuds likvärdiga utbildningsmöjligheter. I och med att det inte finns en 
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gemensam kursplan till språkintroduktionsprogrammet har det lett till att bedömningskriterier kan 

skilja sig mellan gymnasieskolorna. Som exempelvis respondent 4 har nämnt i studien kan detta 

förhindra de nyanlända eleverna att studera vidare till andra introduktionsprogram på grund av högre 

språkkrav. Dessutom finns det risk för subjektiva bedömningar angående övergångsprocessen till 

fortsatta studier då det är lärarnas uppgift att bedöma när de nyanlända eleverna har uppnått 

språknivån för att fortsätta sin utbildning.    

 

Slutsatsen av denna studie enligt författarna är att kombinationen av nyanlända elevers sociala 

förhållanden i Sverige samt de strukturella förutsättningarna på språkintroduktionsprogrammet 

påverkar deras integrationsprocess på gymnasieskolan. Avsaknad av familjen samt brist på ett 

välfungerande socialt nätverk kan påverka nyanlända elevers fortsatta skolgång i Sverige. Samtidigt 

som det även noteras i studien att det förekommer ett antal strukturella utmaningar i organisation av 

utbildning för nyanlända elever. De nyanlända eleverna med god skolbakgrund har relativt bättre 

förutsättningar att anpassa sig till den svenska gymnasieskolan än de eleverna med mindre tidigare 

kunskaper med sig. Dock framkommer det i studien att nyanlända elevers tidigare utbildnings- samt 

kulturella kapital inte förvaltas i tillräcklig utsträckning i den svenska gymnasieskolan.   

 

Det ökade antalet nyanlända elever till den svenska gymnasieskolan utgör en stor utmaning gällande 

den sociala och pedagogiska integrationen i samhället samtidigt som det är en bra framtidsinvestering 

för den socioekonomiska utvecklingen i Sverige. Som det framgår i studien behövs ett gemensamt 

ansvarstagande av aktörer på beslutsfattande positioner, för att kunna genomföra genomgående 

strukturella reformer på språkintroduktionsprogrammet samt utveckla och implementera 

gemensamma strategier för utveckling av språk- och ämneskunskaper. En bra och aktiv samverkan 

bland alla aktörer som finns i den nyanlända elevens sociala nätverk är en förutsättning för att möta 

deras individuella behov samt ge adekvat stöd och support. En god utbildning för nyanlända elever är 

en nödvändig förutsättning för att ge dem en likvärdig chans att förverkliga sina framtidsdrömmar i 

Sverige. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide lärare på språkintroduktion 

 

 

Introduktionsfrågor 

1. Vad har du för utbildnings- och arbetslivsbakgrund, hur länge har du jobbat med 
språkintroduktion? 

2. När började du jobba på den här skolan?  
3. Har du jobbat med förberedelseklasser eller integrationsfrågor tidigare?  

 

Mottagning/Placering/Kartläggning  

4. Hur många nyanlända elever har ni på skolan?  
5. Hur många klasser? 
6. Hur många lärare jobbar på språkintroduktionen här? 
7. När började skolan med språkintroduktion? – Vad var bakgrunden till detta?  
8. Hur ser mottagningen av nyanlända elever ut på er skola?  
9. Hur kartlägger ni elevernas tidigare kunskaper? 
10. Hur placeras elever vidare till skolklasser? Tas det hänsyn till deras tidigare kunskaper? 
Vad finns det för utmaningar/ och vad fungerar bra med:  
a. mottagandet 
b. kartläggningen av tidigare kunskaper 
c. placeringen 
 
11. Hur påverkar det (identifierade svårigheter) elevernas skolgång enligt dina erfarenheter?  
 

Undervisningen 

12. Hur organiseras undervisningen på språkintroduktionsprogram?  
Hur kan en vanlig dag på språkintroduktionen se ut? 
13. Vad anser du är de viktiga momenten i undervisningen?  
Varför är just dessa moment viktiga? (modersmålslärare, föräldrarnas involvering, kurator)   
14. Vad finns det för strukturella utmaningar för undervisning i språkintroduktion? (kulturella, 
resursbrist etc)?  
15. Hur borde föräldrarna/vårdnadshavare involveras i elevernas skolgång enligt dina 
erfarenheten? 
 

Övergångsprocessen till ordinarieklasser 

16. Hur organiseras övergångsprocessen till ordinarieklasser?  

 studievägledning 

 tidspann, hur lång tid tar det?  

 samarbetet med lärare på ordinarieprogrammen 
 
17. Vad finns det, utifrån dina erfarenheter, för utmaningar angående övergångsprocessen?  
 
(Vilka faktorer försvårar eller förhindrar en snabbare övergångsprocess till ordinarieklasser?) 
 
18. Hur ser integrationen ut med elever i ordinarieklasser? hur ser interaktionen och samspelet med 
elever i andra klasser ut?  
 
19. Hur anser du, utifrån dina erfarenheter, att integration med elever i ordinarieklasser bör 
faciliteras?  
 

Övriga frågor 

20. Vad tycker ni om att svenska gymnasieskolor har olika strategier att organisera språkintroduktion? 
(Hur skapar man en “lika skola för alla”)  
21. Har du någonting tillägga?  
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Bilaga 2  

Brev till deltagande respondenter  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Ort och datum  

 

 

Hej (namn),  

 

Trevligt att talas vid på telefon, vi hoppas verkligen att ni vill vara med och delta i vår studie! Här 

kommer en beskrivning vilka vi är som skall skriva kandidatuppsatsen samt vad vi ämnar till att 

undersöka i studien.  

 

Vi som skall skriva kandidatsuppsatsen är Cecilia Östman och Rodrigue Kakunze, vi är studenter på 

Högskolan i Jönköping och läser just nu sista terminen på kandidatprogrammet Internationellt Arbete 

inriktning Globala Studier. Under vår utbildning har vi bland annat läst kurser inom migration och 

integration, vilket har gjort att vi skapat ett intresserade för integrations processer och social 

hållbarhet. Med det stigande antalet flyktingar i Sverige blev vi intresserade av hur integrationen för 

nyanlända elever i den svenska gymnasieskolan ser ut och valde detta som ämne för 

kandidatuppsatsen.   

 

Syftet med kandidatuppsatsen är att utifrån lärarnas perspektiv, undersöka samt identifiera olika 

organisations metoder samt utmaningar som framkommer i språkintroduktionsprogrammen i olika 

gymnasieskolor.  

 

På (gymnasieskolans namn) vill vi utföra semi strukturerade intervjuer med lärare som jobbar med 

språkintroduktionsklasserna. Utifrån deras kunskap och erfarenheter vill vi undersöka hur 

verksamheten för språkintroduktionen ser ut och vad för utmaningar det finns. Genom en utarbetat 

intervjuguide skulle vi vilja genomföra intervjuer på ca 1 timme med lärare på 

språkintroduktionsklasserna. 

 

Vi hoppas att ni kan tänka er att delta i vår studie.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Cecilia Östman & Rodrigue Kakunze 

 

 

 
 


