
 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag tänkte på att börja gymnasiet, det var min dröm att göra 
som andra ungdomar och börja gymnasiet.” 

 
 

 
 

En fallstudie om övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett 
nationellt gymnasieprogram. 

 

 
 
 

 
Katarina Lindberg 

 
 
 
 
 
 
Självständigt arbete i specialpedagogik - Specialpedagogprogrammet 

 
Avancerad nivå      Handledare: Tina Hellblom-Thibblin 
15 högskolepoäng      Examinator: Gun-Marie Wetso 

Vårterminen 2019   
  



 
 
 

2

 
Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
SQA111, Självständigt arbete i specialpedagogik – specialpedagogik 15hp 
 
 
 
Författare:  Katarina Lindberg 
Titel:  ”Jag tänkte på att börja gymnasiet, det var min dröm att göra som andra 

ungdomar och börja gymnasiet.” En fallstudie om övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program.  

 
 
Termin och år: Vårterminen 2019   Antal sidor: 39 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av nyanlända elevers skolsituation i 
övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Lyckade 
övergångar kännetecknas av olika former av stöttning utifrån elevers individuella behov. För 
nyanlända elever med kort akademisk och social erfarenhet från det svenska skolsystemet, blir 
omställningen från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program ofta stor. Studien 
genomfördes med avsikt att uppmärksamma nyanlända elevers behov av specialpedagogiskt 
stöd i övergången, för att kunna inkluderas akademiskt och socialt på ett nationellt 
gymnasieprogram. En kvalitativ ansats valdes, för att studera fenomenet utifrån de nyanlända 
elevernas perspektiv. Metoden för insamling av material var semistrukturerade intervjuer, i 
vilka tolv nyanlända elever från tre olika städer, fem olika gymnasieskolor och från åtta olika 
nationella gymnasieprogram berättade om sina erfarenheter och upplevelser av övergången. 
Resultatet i studien presenterades och analyserades utifrån sociokulturell teori om övergångar 
som ett socialt fenomen. Eleverna berättade att de fått ta mycket eget ansvar i övergången och 
att mer eller mindre ingen uppmärksamhet givits deras tidigare akademiska och sociala 
erfarenheter. I studien drogs slutsatsen att de tolv nyanlända eleverna inte fått adekvat stöttning 
i övergången från språkintroduktionsprogrammet till det nationella gymnasieprogrammet. 
Eleverna har därmed heller inte i någon större utsträckning beretts förutsättningar att inkluderas 
akademiskt och socialt utifrån sina specifika förutsättningar i övergången.  
 
  
  
Nyckelord: inkludering, nyanlända elever, specialpedagogiskt stöd, svenska som andraspråk, 
övergång 
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Inledning 
 

Jag tänkte på att börja gymnasiet, det var min dröm att göra som andra ungdomar och börja 

gymnasiet. (Farzad, 20 år) 
  
Farzad beskriver i en av denna studies intervjuer hur han på språkintroduktionsprogrammet 
drömde om att få göra som de andra ungdomarna i Sverige – börja på gymnasiet. Han liksom 
många andra nyanlända elever arbetade hårt för att göra övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Hur fungerar övergången 
för de nyanlända till ett nationellt gymnasieprogram? Skolverket (2018b) framhåller i rapporten 
Uppföljning av språkintroduktion att övergången inom och mellan skolor för elever med 
svenska som andraspråk kräver samverkan för att motivera eleverna att fullfölja sina studier. 
När det gäller övergången mellan språkintroduktionsprogrammet och annan utbildning inom 
det svenska skolväsendet, finns det dock inte några exakta bestämmelser om hur en övergång 
ska genomföras. Språkintroduktionsprogrammet är en relativt oreglerad utbildning, vilket 
lämnar öppet för olika bestämmelser beroende på huvudman. Elever från språkintroduktionen 
omfattas av Skolverkets (2014) generella riktlinjerna vid övergångar, vilka ska täcka de 
nyanlända elevernas behov. Skolverket (2018b) skriver att ju äldre eleverna är, desto större 
ansvar läggs på eleverna i övergången. Frågan blir då om nyanlända elever ges förutsättningar 
att lyckas i övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram?  
 
En mängd parametrar styr nyanlända elevers resultat i gymnasieskolan, en av de viktigaste är 
åldern vid invandring (Cummins, 2017).  De äldre nyanlända eleverna i gymnasieåldern har i 
många fall inte hunnit tillgodogöra sig de sociala och språkliga färdigheter som en övergång 
avkräver eleverna som individer - ändå förväntas de klara övergången precis på samma sätt som 
elever med mångårig erfarenhet från det svenska skolsystemet. Enligt Cummins (2017) är det 
troligt att nyanlända elever i tonåren, inte kan betraktas ha samma sociala och språkliga 
förutsättningar som övriga elever. Naturligtvis är detta något som varierar på individuell nivå, 
men det är rimligt att anta att nyanlända elever på grund av sociala och språkliga förutsättningar 
kan ha behov av extra anpassningar och särskilt stöd. För dessa elever behövs enligt Ekegren 
Johansson (2016) och Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) en tydlig struktur i 
övergången, som gör övergången mer tydlig och därmed mer förutsägbar.   
 
I forskning som rör övergångar inom och mellan olika skolformer framkommer att upplevelser 
och erfarenheter av en övergång har stor betydelse för framtida skolprestationer och skolresultat 
(Turunen, 2014). Chanserna för en framgångsrik övergång ökar, om de som är nya i det sociala 
sammanhanget guidas in i det av exempelvis lärare och mentorer, för att på så sätt kunna lära 
sig hur det nya sociala sammanhanget fungerar (Dockett, Petriwskyj, & Perry, 2014). Hur 
överbryggas övergången för de nyanlända eleverna? Vilka möjligheter får de att guidas in i det 
nya sociala sammanhang som gymnasieutbildningen innebär?  
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Som gymnasielärare i samhälls- och religionskunskap samt svenska som andraspråk, har jag 
erfarenheter av att övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program är 
ett stort steg för många nyanlända elever. I min nuvarande roll som specialpedagog på en 
gymnasieskola ser jag ur ett specialpedagogiskt perspektiv, hur övergången för nyanlända 
elever kan vara en kritisk händelse i elevernas skolgång både akademiskt och socialt. Ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv är det utifrån aktuell forskning intressant att lyfta fram nyanlända 
elevers berättelser om övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt 
program, vilket också är målsättningen med denna studie.  
 

Centrala begrepp 
Under denna rubrik sammanfattas kort studiens centrala begrep, i bakgrundskapitlet utvecklas 
begreppen ytterligare i förhållande till styrdokument och aktuell forskning.  
 
Språkintroduktionsprogrammet är ett av de introduktionsprogram som finns i gymnasieskolan 
för nyanlända elever i Sverige (Skolverket, 2018a). Till nyanlända elever räknas enligt 
Skollagen (SFS 2010:800) elever som bott utomlands, men som nu är bosatta i Sverige. Elever 
som har påbörjat sin skolgång i Sverige efter ordinarie terminsstart i årskurs ett i grundskolan 
eller senare räknas som nyanlända. Efter fyra år i svensk skola räknas inte elever som nyanlända 
längre (SFS 2010:800).  
 
Begreppet övergång kan i forskning om skolans värld förstås och ges olika innebörd. Begreppet 
är komplext och det finns inte en entydig definition av det (Dockett, Petriwskyj, & Perry, 2014). 
I studien används begreppet övergång för att beskriva nyanlända elevers byte från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram, där bytet av 
utbildningsplats ses som en process i ett vidare socialt sammanhang.  
 

Disposition 
Denna studie är indelad i fyra delar: bakgrund, metod, resultat och diskussion. I bakgrunden 
presenteras aktuella styrdokument, anvisningar och råd, aktuell forskning med fokus på 
övergångar mellan olika skolformer och nyanlända elever i den svenska skolan. Studiens 
teoretiska referensram presenteras därefter och sist introduceras och motiveras studiens syfte 
och frågeställningar. I metodavsnittet redogörs för uppsatsen val vad gäller forsknings- och 
metodansats, metodval vid datainsamling och urval. Genomförande av studien presenteras 
under rubrikerna; datainsamling och dataanalys, studiens etiska överväganden och trovärdighet. 
Avslutningsvis presenteras kortfattat studiens deltagare. I resultatdelen skrivs studiens resultat 
fram utifrån studiens tre frågeställningar under tre huvudrubriker. Avsnittet avrundas med en 
resultatsammanfattning. I det avslutande diskussionsavsnittet diskuteras inledningsvis 
resultatet och därefter studiens metodval. Avslutningsvis presenteras de reflektioner som 
studien föranlett och även förslag på vidare forskning. Sist i studien redovisas referenser och 
studiens två bilagor. 
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Bakgrund 
I bakgrundskapitlet finns studiens koppling till styrdokument, anvisningar och råd, aktuell 
forskning samt teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis introduceras studiens syfte och 
frågeställningar. Delar av texten i denna studie har tidigare använts i en uppgift i kursen 
Specialpedagogisk forskning i praktiken SQA116 på Specialpedagogutbildningen vid 
Mälardalens Högskola. Erfarenheterna från den kursen gjorde att aktuell forskning presenteras 
utifrån två forskningsfält; det specialpedagogiska och det forskningsfältet som rör svenska som 
andraspråk. Detta val gjordes för att både inkludera forskning utifrån ett generellt 
specialpedagogiskt perspektiv om övergångar och forskning om nyanlända elever i det svenska 
skolsystemet.  I tidigare kurser på Specialpedagogprogrammet har det visats sig svårt att finna 
forskning som rör övergångar för elever i gymnasieåldern, än mindre för nyanlända elever i den 
situationen. Genom att brett söka relevant forskning inom de båda fälten är därför 
förhoppningen att en sådan sökning kan lyfta studiens syfte och frågeställningar.  
 

Styrdokument, anvisningar och råd 
Elever som läser språkintroduktionsprogrammet har nyligen påbörjat sina studier i Sverige och 
målet är att eleverna ska söka ett nationellt gymnasieprogram eller söka annan likvärdig 
utbildning (Skolverket, 2018a). Det finns inte några examensmål eller någon programstruktur 
på språkintroduktionsprogrammet, eftersom studierna på språkintroduktionsprogrammet ska 
vara individuellt strukturerade efter elevernas individuella studieplaner. Under förberedelserna 
på språkintroduktionsprogrammet studerar eleverna svenska, samt de ämnen och kurser som 
behövs för att eleverna ska kunna söka en framtida utbildning på motsvarande gymnasienivå. I 
en ny formulering i Skollagen (SFS 2010:800) med verkan från och med 1 juli 2019, står det 
att elever kan få studera på språkintroduktionsprogrammet under en kort inledande period, 
baserat på elevens individuella behov. De nyanlända elevernas tidigare skolerfarenheter, språk- 
och ämneskunskaper påverkar hur lång tid de blir kvar på språkintroduktionsprogrammet 
(Skolverket, 2018a). Kritik har framförts mot att nyanlända elever blir kvar för länge på 
språkintroduktionsprogrammet. Skolinspektionen (2017) skriver exempelvis att elever på 
språkintroduktionen sällan får sina individuella behov tillgodosedda och att utbildningen ofta 
tar för lång tid.  
 
För behörighet till nationella gymnasieprogram krävs för yrkesprogram godkända betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. 
För att få behörighet till de högskoleförberedande programmen krävs godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen (SFS 
2010:800; Gymnasieförordningen, SFS 2010:2039). Det finns enligt skollagen och 
gymnasieförordningen möjlighet att få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Det 
gäller för elever som inte har haft möjlighet att under en betydande del av sin tid i grundskolan 
eller motsvarande utbildning studera engelska. Dispens kan endast ges till elever som utöver 
kravet på engelska har de förutsättningar som krävs för att klara studierna på det program som 
sökts. 
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I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), som är en internationell 
överenskommelse, står det att alla elever, oavsett förutsättningar har rätt till en likvärdig 
utbildning. Undervisningen ska enligt deklarationen anpassas till alla elevers förutsättningar 
och behov. I deklarationen anges att alla elever någon gång under sin tid i skolan upplever 
någon form av inlärningssvårighet, som exempelvis har en fysisk, intellektuell, emotionell, 
social eller språkliga grund. Det är skolans uppgift att stötta elever att hitta vägar oavsett 
utbildningsbehov för elever i behov av särskilt stöd. 
 
I skollagen (SFS 2010:800) framgår att alla elever ska ges den ledning och stimulans som 
behövs i förhållande till individuella behov för lärande och personliga utveckling. För att 
tillgodose alla elevers behov krävs att lärare i undervisningen tar reda på så mycket som möjligt 
om elevernas förutsättningar och behov under utbildningens gång (Skolverket, 2014). I det 
svenska skolsystemet har elever vid behov rätt till olika former av stöd. Inom ramen för den 
ordinarie undervisningen kan stöd ges i form av extra anpassningar eller särskilt stöd (SFS 
2010:800). Om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas tillräckligt mot 
kunskapsmålen ska extra anpassningar i undervisningen enligt skollagen skyndsamt tillsättas. 
Skolan behöver inte fatta något formellt beslut för att tillsätta extra anpassningar. Om de extra 
anpassningar som gjorts i undervisningen inte är tillräckligt stöd för eleven, ska rektor enligt 
skollagen skyndsamt tillsätta en utredning om elevs behov av särskilt stöd. I utredningen görs 
en bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd eller ej. För nyanlända elever i den svenska 
skolan finns möjlighet att ansöka om studiehandledning på modersmålet i olika kurser och 
ämnen. Syftet med studiehandledning är att med modersmålet som verktyg främja elevers 
kunskapsutveckling. Studiehandledningens utformning avgör om den är att betrakta som extra 
anpassning eller särskilt stöd (Skolverket, 2015).  
 
Det finns inte några regleringar i Skollagen (SFS 2010:800) för hur en övergång skall 
genomföras. Skolverket (2014) har dock tagit fram ett stödmaterial med förslag på hur 
välfungerande övergångar kan åstadkommas. I materialet lyfter Skolverket fram ett antal 
faktorer som kan underlätta. Först understryks att ett väl fungerande samarbete mellan skola, 
elev och vårdnadshavare är av stor vikt. Därefter betonas att ett samarbete mellan den 
överlämnande och den mottagande skolan är en faktor som underlättar skolövergångar.  
 

Aktuell forskning 
Under denna rubrik presenteras forskning och rapporter relevant för studien utifrån två olika 
forskningsfält; det specialpedagogiska forskningsfältet och forskningsfältet i svenska som 
andraspråk. Forskningen och rapporterna från dessa två områden presenteras med hjälp av två 
teman; Övergångar inom och mellan olika skolformer samt Nyanlända elever i den svenska 
skolan.  
 

Övergångar inom och mellan olika skolformer  
En övervägande del av den forskning som tagits fram i forskningsöversikten inför denna studie 
berör mer eller mindre uteslutande övergångar för barn i de lägre åldrarna. Forskning som berör 
övergångar på en generell nivå för elever i tonåren är sällsynt. Eftersom övergångar oavsett 
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åldersgrupp, kunskapsnivå och/eller skolform inbegriper en förändring av personers sociala 
status (Peters, 2014), finns det intressanta resultat, implikationer och slutsatser att lyfta fram 
även från forskning som berör lägre åldrar. På samma sätt är även internationell forskning med 
förankring i andra kulturer än den svenska relevant. Fokus i forskningen ligger på övergången 
som en del av en social förändring, vilket kan anpassas till denna studies fokus på övergången 
mellan språkintroduktionsprogrammet och nationella program i gymnasieskolan.  
 
Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) beskriver med utgångspunkt i en 
amerikansk high-skolkontext, vad det är som gör övergångar svåra för elever. Författarna lyfter 
ett antal faktorer, som i jämförelse med tidigare skolerfarenheter innebär en stor omställning 
för många elever i övergången: ökad fysisk storlek på skola, både vad gäller skolans storlek 
och i antal elever; en mer heterogen elevgrupp, hårdare social kontroll elever emellan och 
svagare relationer mellan elever och lärare. Vissa grupper av elever har enligt författarna 
svårare i övergångar än andra, så som flickor och socioekonomiskt svaga elever. Elever med 
socioekonomiskt utsatta förhållanden har exempelvis ofta inte stöd hemifrån i övergången, 
vilket skapar sämre förutsättningar i övergången. En lyckad övergång inbegriper enligt 
Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) olika former av stöttning så som support 
hemifrån, tillgängliga lärare, ett övergångsteam som hjälper elever förstå skolans och 
undervisningens struktur, vänner samt tillgänglig information via olika kanaler i och utanför 
skolan. Författarna skriver att ju mindre en elev är förberedd på övergången desto mer stöd 
behöver de för att övergången ska bli lyckad.  
 
Övergångar inom och mellan olika skolformer kan beskrivas som en del av livets olika 
passageriter (Dockett, Petriwskyj, & Perry, 2014; Peters, 2014; Garpelin, 2014). En passagerit 
innebär på generell nivå att en person genomgår en förändring som markerar dess förändrade 
sociala status (Peters, 2014). Garpelin skriver att den gemensamma nämnaren för alla typer av 
övergångar är att de baseras på åldersgrupp, kunskapsnivå och/eller skolform. Ytterligare en 
gemensam nämnare är den sårbarhet som elever utsätts för i en övergång. Garpelin beskriver 
mer specifikt hur en övergång innebär att en person har en välbekant status och sedan guidas 
över tröskeln in i en passage och där intar en position som är ny. I passagen på gränsen mellan 
de välbekanta och det nya, kan övergången också ses som kollektiv erfarenhet för eleverna. 
Övergången tolkas då utifrån elevernas gemensamma upplevelser. I övergångens inledande 
skede sker en separation från de välbekanta, vid exempelvis skolavslutningen innan 
sommarlovet. Passagen sker under sommarlovet innan skolstarten i augusti. Vid skolstarten 
under höstterminen kan en inkorporering av det nya inledas. Alla upplevelser av en övergång 
tolkas enligt Garpelin utifrån individuella erfarenheter, men samtidigt har människan en 
tendens att tolka världen utifrån tanken om gemensamma kollektiva upplevelser. Förväntningar 
hos lärare på elever i en övergång, riskerar därför att bygga på stereotypa föreställningar om 
gemensamma kollektiva upplevelser. Stereotypa förväntningar på elever i en övergång innebär 
att den individuella upplevelsen och de individuella behoven kan komma i skymundan för 
förväntningarna på kollektivet (Perry, 2014). 
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I två studier som rör övergångar för äldre elever i USA, lyfter Langenkamp (2010; 2011) fram 
hur akademiskt sårbara elever mer frekvent än andra elever hoppar av skolan efter en övergång. 
Akademiskt sårbara elever är i studien elever med låg akademisk erfarenhet och låga 
akademiska skolresultat. I forskningen visar Langenkamp (2010) att sociala relationer ofta är 
avgörande för hur de akademiskt sårbara eleverna klarar övergången. I studien från 2011 
beskriver författaren vilka effekter övergångar kan få för solo-elever. Solo-elever definieras i 
studien som elever utan socialt nätverk vid en övergång, de kommer på egen hand till den nya 
skolan. När det gäller skolresultat menar Langenkamp att inte några generella slutsatser kan 
sättas i samband med solo-elevers bristande sociala nätverk och studieresultat vid en övergång. 
Däremot konstateras att skolans personal är en viktig nyckelfaktor vid övergångar för solo-
elever. Langenkamp skriver att det därför är viktigt att skolans personal engagerar sig i sociala 
aktiviteter med eleverna för att på så sätt skapa goda förutsättningar för solo-elever vid 
övergångar.  
 
En av få som studerat övergången från grundskolan till gymnasiet, är Ekegren Johansson 
(2016), som i sin studie fokuserade på elever med läs- och skrivproblematik. Syftet med studien 
var att få en fördjupad förståelse av vad mötet med skolans krav får för betydelse för ungdomar, 
som i grundskolan bedömts ha en läs- och skrivproblematik. Utifrån elevernas berättelser kom 
Ekegren Johansson i analysen fram till att det behövs en tydlig överbryggande konstruktion för 
övergångar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd, där skolan tar ett större ansvar och samarbetar med eleverna i övergången. I 
studien framkommer att många av eleverna efter övergången till gymnasiet på egen hand fått 
ansvara för att det stöd de hade behov av tillsattes, vilket ställer väldigt höga krav på elevernas 
förmåga att ta ansvar för den egna studiesituationen. Detta ligger även i linje med de slutsatser 
Langenkamp (2010) drar om elevernas eget ansvar i övergången.  
 
Möllås (2009) följer ett antal elever, med fokus på elever i behov av särskilt stöd, under hela 
gymnasietiden med start vid övergångar från högstadiet. Fokus i studien låg på samtal om och 
med elever, som tidigare bedömts vara i behov av särskilt stöd. I avhandlingen skrev författaren 
att alla elever vid övergångar kommer till en ny fysisk och kulturell miljö, i vilka de möter nya 
sätt att lära och skapar nya relationer. I gymnasieskolan menade dock Möllås att inte en lika tät 
kontakt skapades mellan lärare och elever, som i grundskolan. Större ansvar låg i 
gymnasieskolan på den enskilde individen, vilket inte var lätt för någon elev, framförallt inte 
för elever i behov av särskilt stöd. Möllås kommer likt Anderson, Jacobs, Schramm och 
Splittgerber (2000) fram till slutsatsen att organiseringen av undervisningen i gymnasieskolan 
försvårar för lärare att skapa relationstrygga situationer vid just övergången, men också på ett 
mer generellt plan under hela gymnasietiden. I gymnasieskolan undervisar lärarna i olika 
kurser, vilket medför att de träffar många elever under en och samma skoldag i olika 
konstellationer på olika platser och i olika klassrum.  
 

Nyanlända elever i den svenska skolan  
I en rapport för Vetenskapsrådet skrev Bunar (2010) att forskning om nyanlända elever i 
Sverige är kraftigt underutvecklad på i stort sett alla plan. Bunar räknar bland annat upp behovet 
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av forskning som rör samarbete mellan olika aktörer i och omkring skolan, klassrumspraktiker 
för barn och ungdomar med olika skolbakgrund och faktorer som hjälper eleverna till framgång 
i studierna. Rapporten är nu några år gammal och ny forskning har tillkommit. Bunar (personlig 
kommunikation, Nihad Bunar, 2018-09-30) framhåller dock fortfarande behovet av generella 
studier som berör nyanländas skolgång, men också att det finns behov av mer specifika studier 
som rör övergången mellan språkintroduktionsprogrammet och ett nationellt 
gymnasieprogram.  
 
Skowronski (2013) följde i sin avhandling ett antal elever som kommit till Sverige i tonåren. 
Den kvalitativa studien fokuserar på elevernas sociala förutsättningar under framförallt åren i 
förberedande utbildning. Skowronski lyfter fram att elever som gjort en övergång från 
språkintroduktion till ett nationellt program, tenderar att stigmatiseras som nyanlända och att 
det blir ett hinder för social inkludering. Författaren menar att språk både kan skapa gemenskap, 
men också barriärer. En gemensam språkbakgrund i klassrummet medför att det finns flera i 
klassen att be om hjälp och få stöd av under lektionerna. Att kunna prata på ett gemensamt 
språk, utifrån lika förutsättningar, gjorde enligt de nyanlända eleverna i studien att djupare 
samtal kunde föras. Några av eleverna berättade att i språkintroduktionsklassen var de sociala 
och hade gott självförtroende. I den nya gymnasieklassen vågade de inte ta kontakt med de 
andra eleverna, eftersom de upplevde att de inte talade svenska tillräckligt bra. I analysen lyfter 
Skowronski fram skolornas bristande ansvarstagande för de nyanlända eleverna, eleverna 
lämnades att sköta de sociala relationerna på egen hand.  
 
I likhet med Skoronowskis (2013) slutsatser lyfter Nilsson Folkes (2017) i sin avhandling fram 
att undervisningen för nyanlända elever brister både pedagogiskt och socialt i det svenska 
utbildningssystemet. Nilsson Folke skriver att nyanlända elever ofta betraktas ur ett 
bristperspektiv i den svenska skolan, där fokus ligger på vad de nyanlända eleverna saknar, inte 
på vilka erfarenheter och kunskaper de bär med sig. Författaren beskriver även hur elever som 
gjort en övergång till ett nationellt gymnasieprogram riskerade att exkluderas i skolans sociala 
gemenskaper utifrån olika normer och strukturer. 
 
I Hagströms (2018) avhandling beskrivs hur elever på språkintroduktionsprogrammet ser 
utbildningen, som en möjlighet att återgå till den utbildning de en gång startade i de länder de 
tidigare gått i skola. För de nyanlända eleverna i studien är det tydligt att skolan är ett viktigt 
sammanhang i vardagen, kanske till och med den största sociala kontaktytan. Hagström menar 
liksom Skoronowski och Nilsson Folke att just den sociala kontaktytan är väldigt begränsad för 
de nyanlända eleverna, där olika former av sociala gränser inskränker möjligheterna till social 
kontakt med framför allt elever med svenska som modersmål.  
 
Axelsson och Magnusson (2012) beskriver hur nyanlända andraspråkselever beroende på 
utbildningens organisatoriska aspekter, ställs inför olika utmaningar under utbildningstiden. I 
utbildningar där enbart det svenska språket används, hamnar exempelvis nyanlända elever i en 
position där de måste ”simma eller sjunka” språkligt sett (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 
278). I undervisning där svenska språket är norm, förväntas eleverna assimileras, antingen 
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fungerar det – de simmar, eller så fungerar det inte – de sjunker. Axelsson och Magnusson 
skriver att den mest effektiva undervisningen för flerspråkiga elever är tvåspråkig undervisning. 
I den svenska gymnasieskolan erbjuds den form av undervisning, som i forskning enligt 
författarna har visats ha sämst resultat för flerspråkiga elevers skolgång, det vill säga 
undervisning på majoritetsspråket och erbjudande om ett antal timmar 
modersmålsundervisning per vecka – utan koppling till den reguljära undervisningen. 
 
För undervisning av nyanlända elever är två av de mest centrala begreppen vardagsspråk och 
skolspråk. Den vardagsrelaterade delen av språket är det språk som talas i vardagen, skolspråket 
är den kunskapsrelaterade språkkompetensen, som avkrävs elever i exempelvis en skolkontext 
(Axelsson & Magnusson, 2012). Vardagsspråket brukar de flesta nyanlända elever kunna 
inhämta på ungefär två år. För att komma till samma skolspråksnivå som jämnåriga elever med 
svenska som modersmål, är ankomstålder av stor vikt. Små barn lär sig skolspråket snabbare 
än äldre barn. För ungdomar som kommer till Sverige i en ålder mellan 12–15 år, tar det mellan 
5–8 år att inhämta den skolrelaterade språkkompetensen (Cummins, 2017). Utifrån Axelsson 
och Magnussons samt Cummins forskningsresultat, befinner sig nyanlända elever i tonåren i en 
situation där de troligtvis ännu inte tillägnat sig det kunskapsrelaterade språk, som avkrävs 
elever på gymnasienivå. Samtidigt menar Cummins att den fortsatta utbildningen ställer nya 
krav på det kunskapsrelaterade språket som eleverna måste hantera. Axelsson och Magnusson 
(2012) beskriver hur de normspråkiga eleverna blir som rörliga mål för andraspråkseleverna att 
följa. Andraspråkseleverna måste på en och samma gång ta igen och ständigt hålla takten med 
de normspråkiga elevernas kunskapsrelaterade språkliga utveckling.  
 

Sammanfattning aktuell forskning 
Sammanfattningsvis visar forskning och rapporter att övergångar mellan olika skolformer i stor 
utsträckning påverkar elever akademiskt och socialt. Ingen forskning som redovisats i den 
aktuella forskningsgenomgången motsätter sig denna slutsats. Lärare eller annan personal i 
skolan kan underlätta i övergångarna genom att stötta eleverna. Stöttningen behövs inte bara i 
praktiska frågor som rör elevernas studier, utan också i frågor som rör sociala relationer och 
sociala gemenskaper.  
 
Forskning och rapporter om elever med svenska som andraspråk visar att skolgången i Sverige 
är utmanande för nyanlända elever i tonåren, eftersom skolspråket tar lång tid att inhämta. 
Nyanlända elever, som tagit steget från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt 
program, kan enligt presenterad forskning omöjligt ha inhämtat skolspråket på en nivå som är 
jämförbar med övriga elevers. De nyanlända eleverna söker den kognitiva utmaningen som de 
nationella gymnasieprogrammen kan erbjuda, samtidigt som övergången ställer stora krav på 
elevernas förmåga att hantera den stora förändring som den innebär. Mycket ansvar läggs på de 
nyanlända eleverna att på egen hand klara av övergången till ett nationellt program, både på det 
akademiska och på det sociala planet.  
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Teoretisk referensram 
Sociokulturell teori och Göransson och Nilholms (2014) definitioner av inkludering är studiens 
teoretiska referensram. Med hjälp av dessa teorier tolkas, presenteras och analyseras studiens 
resultat. Den teoretiska referensramen möjliggör och stödjer också studien av övergången för 
nyanlända elever från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv.  
 
Övergångar är i ett sociokulturellt perspektiv inte en individuell erfarenhet, eftersom 
övergångar sker i social interaktion med andra individer. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
kan övergångar förstås som en process i mellanmänsklig interaktion, eftersom interaktion med 
människor spelar stor roll för individens möjligheter i övergången (Dockett, Petriwskyj, & 
Perry, 2014). Beslutet att göra en övergång är ett led i en socialiseringsprocess in i ett nytt 
socialt sammanhang, som en övergång startar (Margetts, 2014). Vid en övergång måste elever 
ur ett sociokulturellt perspektiv söka en ny position inom den sociala strukturen, vilket 
föranleder en socialiseringsprocess (Peters, 2014).  
 
Människor som möts i en skolövergång har olika erfarenheter, kunskaper och värden, vilket 
påverkar sättet att tänka och individens syn på omvärlden (Fredriksson & Taube, 2016). 
Fredriksson och Taube (2016) presenterar statistik som visar att elever tillhörande en annan 
etnisk grupp än majoritetens, med svaga kunskaper i majoritetsspråket, riskerar att stöta på 
svårigheter i skolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir riskerna att stöta på svårigheter i 
skolan beroende av den omgivande sociala situationen. Det är inte individen som är ansvarig 
för de potentiella riskerna, riskerna uppstår i interaktion med omgivningen.  
 
Alla elever kan lyckas eller misslyckas i en övergång. En klart avgörande faktor är huruvida en 
individs individuella särdrag är kompatibla med den sociala omgivningen eller inte (Peters, 
2014). I mötet med omgivningen får individuella faktorer därför betydelse, eller i alla fall 
omgivningens uppfattningar om individuella faktorer – sanna eller ej. För att en övergång ska 
lyckas krävs utifrån ett sociokulturellt perspektiv enligt Peters stötting utifrån varje individs 
specifika behov. Stöttningen kan ges av alla med kunskap om det omgivande sociala systemet, 
så som av lärare, elever, vänner eller familjemedlemmar. 
 
Det finns en mängd definitioner av begreppet inkludering, vilket försvårar användningen av det 
(Kovac & Vaala, 2019). Hedegaard Hansen (2012) skriver att det inte är möjligt att undersöka 
inkluderingsprocesser utan att också undersöka exkludering. Kovac och Vaala (2019) menar 
likt Hedegaard Hansen (2012) att för att begreppet inkludering ska vara aktuellt, måste det 
finnas en risk för exkludering. En inkluderande skola för nyanlända elever kräver en 
förändringsbenägen skola med förutsättning att skapa en mångkulturell lärmiljö. Skolan måste 
vara redo för eleverna, eftersom eleverna befinner sig i en förändringsprocess där de inte kan 
förväntas var redo att förutse vilka svårigheter som skulle kunna uppstå i övergången (Peters, 
2014). De nyanlända eleverna måste bemötas inkluderande i skolan utifrån sina specifika 
förutsättningar (Block, Cross, Ribbs, & Gibbs, 2013). Peters skriver att en framgångsrik 
övergång kännetecknas av ett erkännande av individens erfarenheter. I enlighet med Peters 
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resonemang menar Harrison (2014) och Mackenzie (2014) att det också innebär att elevens 
erfarenheter från (skol)tiden innan övergången måste ses som avgörande för utgången av 
övergången. Det är dock inte ovanligt att nyanlända elever i skolan bemöts, som tillhörande en 
homogen grupp, vilket kan var ett bevis för skolans okunskap om de nyanlända elevernas 
bakgrund och behov (Keddie, 2012). 
 
Utifrån ett brett utbud av definitioner av begreppet inkludering, definieras inkludering i denna 
studie utifrån Göransson och Nilholms (2014) modell. Göransson och Nilholms fyra 
definitioner av inkludering:  

1. inkludering som placering i ordinarie klassrum 
2. inkludering som tillgodoseende av inkluderade elevers sociala/akademiska behov 
3. inkludering som tillgodoseende av alla elevers sociala/akademiska behov 
4. inkludering som skapande av en lärande gemenskap 

 
Göransson och Nilholms fyra definitioner har en tydlig struktur och är i sin grund utan 
normativa antaganden om vilken form av inkludering som är den mest eftersträvansvärda. Valet 
av definition har också gjorts med inspiration från Nilsson Folkes (2015) avhandling, där 
Göransson och Nilholms definition av inkludering fungerade väl i analysen. Utifrån Göransson 
och Nilholms lista över olika former av inkludering kräver punkt två till fyra att det generella 
skolsystemet förändras och anpassas till elevernas individuella behov, i enlighet med 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Nilsson Folke skriver att tidigare sätt 
att möta nyanlända elever i undervisningen haft mer drag av integrering än inkludering, vilket 
i praktiken inneburet ett mer assimilerade förhållningssätt.  
 

Syfte och frågeställningar  
De nyanlända eleverna i studien går från att vara språkintroduktionselever till att bli elever på 
ett nationellt gymnasieprogram, övergången ses som en process över längre tid där den 
objektiva benämningen av eleverna som gymnasieelever vid höstterminens start, inte 
nödvändigtvis markerar övergångens slut. Övergången medför en förändring för eleverna i 
social status i skolans värld och som en del av det svenska samhället (Garpelin, 2014). Utifrån 
denna tolkning formuleras nedan studiens syfte och frågeställningar.  
 
Syftet med föreliggande studie var att få en fördjupad förståelse av nyanlända elevers 
skolsituation i övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt 
gymnasieprogram. Förhoppningen var att studien kan bidra till att uppmärksamma en viktig 
koppling mellan specialpedagogiskt arbete och frågor som rör nyanlända elever i det svenska 
skolsystemet. Utifrån tidigare forskning som presenterats i denna studie, har det varit möjligt 
att dra slutsatsen att nyanlända elever kan behöva specialpedagogiskt stöd i övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
var det därför intressant att i studien undersöka nyanlända elevers övergång från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram med hjälp av följande tre 
frågeställningar:  
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1. Vilka erfarenheter och upplevelser har de nyanlända eleverna av övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram? 

2. Hur beskriver eleverna erfarenheterna av akademisk och social inkludering i 
övergången? 

3. Vilka typer av stödinsatser har eleverna haft eller önskat få i övergången?  
 

Metod  
I kapitlet som följer presenteras och diskuteras uppsatsens ansats, metoder för insamling, 
urval och genomförande samt dataanalys. Dessutom diskuteras olika aspekter av de etiska 
ställningstaganden som varit aktuella för studien samt studiens tillförlitlighet.  
 

Forsknings- och metodansats 
I linje med studiens syfte fanns behov av ett detaljerat och djupgående material, snarare än ett 
omfångsrikt generaliserbart sådant, följaktligen valdes en kvalitativ forskningsansats. Creswell 
och Poth (2017) skriver att kvalitativ forskning lämpar sig för studier som rör komplexa frågor, 
som inte låter sig förklaras och redovisas i exempelvis en kvantitativ statistisk studie, där fokus 
ligger på forskarens uppfattningar av ett fenomen än på deltagarnas. Kvalitativa studier används 
i forskning för att skapa en detaljerad förståelse av en situation. Sådan information kan endast 
inhämtas genom kontakt med de personer som är en del av det fenomen som ska studeras, vilket 
kräver en närhet mellan deltagare och forskaren (Bryman, 2018).  

 
Vid val av metodansats är det som Fejes och Thorberg (2017) beskriver viktigt att överväga 
vilka konsekvenser valet får. Utifrån föreliggande studies syfte hämtas inspiration från en 
fenomenologisk metodansats, för att öka förståelsen kring elevers upplevelser av övergången 
från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Forskarens uppgift i en 
fenomenologisk studie är att fånga in människors upplevelser av ett fenomen, analysera dessa 
och att sedan beskriva dem (Cohen, Manion, & Morrison, 2018). Att hämta inspiration från en 
fenomenologisk metodansats ansågs därför sammanfalla väl med föreliggande studies syfte. I 
en mindre omfattande studie är det dock inte möjligt att helt anamma en fenomenologisk 
metodansats. 
 
Det finns sparsamt med empiri och teori från tidigare forskning utifrån den specifika 
utgångspunkt som valts för denna studie. Därför utgick studien från ett empiriskt material, 
istället för en teori, för att utforska och beskriva elevers upplevelser av övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Utifrån detta arbetssätt blir 
förhållningssättet induktivt, eftersom studien inte genomförts utifrån en på förhand ställd 
hypotes (Bryman, 2018).  
 
I intervjuer och i analys i denna studie fanns en medvetenhet om riskerna med subjektiva 
tolkningar i forskningsprocessen. Det är viktigt att så som Kvale och Brinkmann (2017) 
beskriver det, visa en öppenhet inför det studerade fenomenet, istället för att göra tolkningar 
utifrån på förhand bestämda teorier eller hypoteser från tidigare forskning. Denscombe (2016) 
uttrycker samma tankar som Kavle och Brinkmann genom att förespråka ett öppet sinne i 
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forskningsprocessen och på så sätt inta ett perspektiv som ligger utanför egna erfarenheter och 
tidigare forskning.  
 

Datainsamlingsmetod och urval 
Datainsamlingen i studien genomfördes i form av intervjuer. Creswell och Poth (2017) 
förespråkar intervjuer i studier med inspiration av fenomenologiska sådana, för att på så sätt 
kunna undersöka ett fenomen på djupet. Intervjuer valdes därför med tanke på möjligheten att 
låta deltagarna i studien utveckla sina svar och att kunna ställa frågor direkt till mig vid 
intervjun. Deltagarna i studien har svenska som andraspråk och i en intervjusituation fanns bra 
möjligheter för deltagarna att ställa frågor som rörde förståelsen av enstaka ord och begrepp. 
För att ge deltagarna i studien tillfälle att uttrycka sig relativt fritt, genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). Semisstrukturerade 
intervjuer öppnar upp för flexibilitet i intervjuerna, samtidigt som intervjuerna följer en viss 
mall utifrån en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2015). 
 
I kvalitativa studier är målstyrda urval vanliga, eftersom syftet med studien avgör tänkbara 
urval (Bryman, 2018). Utifrån denna studies syfte och frågeställningar kunde enbart en specifik 
kategori deltagare väljas ut. Deltagare till studien söktes upp med hjälp av lärare i svenska som 
andraspråk vid ett antal gymnasieskolor i tre städer i Mellansverige. Urvalsmetoden var utifrån 
detta faktum stratifierat och målstyrt, efter som det enbart gjordes bland den kategori elever 
som var intressanta för studien. Av en slump har i studien enbart intervjuer gjorts med elever 
som kategoriserar sig själva som män. I urvalet till studien har inte medveten hänsyn tagits till 
elevernas biologiska kön, ursprungsländer eller ålder tagits. Inga slutsatser kommer i analysen 
att dras där biologiskt kön, ursprungsland eller ålder har relevans. Av det skälet lades inte någon 
vikt vid att få en spridning bland deltagarna vid urvalsförfarandet.  
 
Den föreliggande studiens forsknings- och metodansats, tidsramar och datainsamlingsmetod 
medförde att tolv deltagare valdes ut i studien. Intervjuer är tidskrävande på det sätt att 
transkribering och analys upptar mycket tid i en kvalitativ studie, något som också påverkar 
urvalsstorleken (Kvale & Brinkmann, 2015). Kvale och Brinkmann skriver att i kvalitativa 
studier med få deltagare kan fokus läggas på fördjupad analys, vilket sammanfaller väl med 
denna studies syfte.  
 

Genomförande och dataanalys 
Intervjuerna genomfördes i ett mindre rum på de skolor där eleverna studerade. Eleverna i 
studien intervjuades utan tolk. Dels fanns inte möjlighet att i mindre studier likt denna att anlita 
tolkar, dels sa min erfarenhet mig som lärare till nyanlända elever att frågorna i studien skulle 
vara möjliga för eleverna att med eventuellt stöttning besvara på svenska. Att intervjua 
nyanlända elever utan tolk medför både risker och möjligheter, något som diskuteras vidare i 
studien under rubriken Metoddiskussion. I urvalet av eleverna fick jag hjälp av lärare på de 
olika skolorna att komma i kontakt med elever, som kommit tillräckligt långt i sin 
språkutveckling för att det skulle vara möjligt att genomföra en intervju. Lärarna fick tillgång 
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till intervjuguiden (se bilaga 1) för att på så sätt kunna bedöma vilka elever som kunde vara av 

intresse för studien.  
 
Innan intervjuerna inleddes informerades deltagarna om syftet med studien, om skälen till att 
intervjuerna spelades in, om deltagarnas avidentifiering och sedan fick deltagarna möjlighet att 
ställa eventuella frågor. I slutet av varje intervju gavs varje deltagare möjlighet att lägga till 
något de tyckte saknades i intervjun och de fick också möjlighet att åter ställa frågor till mig. 
När deltagarna lämnat rummet vid intervjuns slut, gjorde jag korta anteckningar utifrån mina 
reflektioner kring intervjun, för att sedan kunna titta igenom dessa vid transkribering och 
analys. Kvale och Brinkmann (2015) skriver att reflektioner som uppstår i direkt anslutning till 
en intervju är viktiga att skriva ned för att användas senare i forskningsprocessen. 
 
Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide utifrån Kvale och Brinkmanns modell med 
inledande frågor, uppföljningsfrågor och tolkande frågor. I de inledande frågorna berättade 
deltagarna om sina upplevelser. Vid behov ställdes uppföljningsfrågor för att leda deltagarna 
att utveckla sina svar. Tolkande frågor användes vid de tillfällen behov fanns att kontrollera att 
jag i min roll som intervjuare förstått deltagarnas berättelse på avsett sätt.  

 
De tolv inspelade intervjuerna transkriberades i delar som var relevanta och användbara för 
studien. Vid en transkribering kan de delar som är användbara för studien väljas ut och 
transkriberas, för att på så sätt effektivisera processen (Bryman, 2018; Creswell & Poth, 2017). 
I de transkriberade intervjuerna utelämnades därför kommentarer och sådant som inte var direkt 
kopplat till studien samt i förekommande fall intervjuguidens grundfrågor ställda av mig som 
intervjuare. Intervjuerna är inte ordagrant återgivna i transkriberingen, eftersom emotionella 
uttryck, ”hm:anden” och tystnader valdes att inte transkriberas om de inte hade direkt relevans 
för studien. För att vara säker på att inte något relevant missats vid transkriberingen lyssnades 
intervjuerna igenom när transkriberingen var slutförd och eventuella tillägg gjordes då (Kvale 
& Brinkmann, 2014). 
 
I bearbetningen av de transkriberade intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys för att 
kvantifiera innehållet i studiens intervjuer. Innehållsanalys är i grunden att betrakta som en 
kvantitativ analysmetod, men används även frekvent inom den kvalitativa forskningen 
(Bryman, 2018). De transkriberade intervjuerna analyserade och ett antal teman 
utkristalliserades utifrån studiens tre frågeställningar. Resultatet presenterades utifrån studiens 
tre frågeställningar, med ett antal underteman. I resultatpresentationen lyftes generella drag och 
avvikelser från dessa fram med hjälp av citat från de 12 transkriberade intervjuerna.  
 

Etiska överväganden och trovärdighet 
I intervjustudier krävs ett flertal etiska överväganden. För att skapa en god etisk grund i studien 
följdes Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om intervjuer. Alla deltagare i studien var över 18 år 
vid intervjutillfället. Deltagarna informerades muntligt i ett så kallat informerat samtycke inför 
intervjun via Messenger och också innan intervjun inleddes om hur intervjuerna skulle 
användas i studien och om hur de skulle publiceras. Deltagarna fick också information om att 
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de när de ville skulle kunna avbryta sitt deltagande i studien (Cohen, Manion, & Morrison 2018; 
Kvale & Brinkmann, 2015). Studiens syfte föranledde inte något behov av riskanalys för 
elevernas säkerhet. Eftersom studien omfattade få deltagare fanns en risk att deltagarna, eller 
personer som nämndes i intervjuerna skulle kunna identifieras. För att minimera riskerna till 
identifiering avidentifierades alla deltagare och även eventuella personer som nämndes i 
intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna spelades in digitalt för att kunna lyssnas på 
vid upprepade tillfällen. Det inspelade materialet samt övrigt material behandlades enligt 
Vetenskapsrådets riktlinjer konfidentiellt genom hela studien. 
 
Intervjuerna mellan mig och deltagarna föranledde liksom i alla intervjusituationer en 
maktasymmetri. Kvale & Brinkman (2014) skriver att maktutövandet i intervjusituationer inte 
behöver vara avsiktligt. Det asymmetriska maktförhållandet finns i de strukturella positioner 
som forskaren och deltagaren har, liksom i en lärares och elevers positioner. För att minska 
deltagarnas upplevelse av att bli bedömda, valdes deltagare ut på skolor där jag inte arbetar. 
Eleverna var bekanta med miljön där intervjuerna genomfördes, jag var gäst på skolan.  
 
I en kvalitativ intervjustudie är det trovärdigheten i det resultat som presenteras, som ska 
bedömas. För att resultatet ska anses vara trovärdigt är det då viktigt att säkerställa att studien 
utförts i enlighet med vetenskaplig tradition och att följa de etiska regler som finns på området 
(Bryman, 2018). För att uppnå en hög reliabilitet och validitet har en öppenhet och tydlighet 
eftersträvats i arbetsprocessen. Med en öppenhet och tydlighet skriver Bryman att en 
granskning av en studie kan göras för att bedöma kvaliteten på de val som gjorts under 
forskningsprocessen. Studien har utgått från ett antal kvalitetskriterier (Larsson, 2005). I 
studien presenterades mina erfarenheter och utgångspunkt i en sammanfattad förförståelse även 
en teoretisk utgångspunkt presenterades i studiens inledande kapitel. Med inspiration från 
fenomenologin genomfördes studien med ett kritiskt perspektiv och en öppenhet gentemot det 
studerade fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens, metod- och forskningsansats, 
empiriska data samt antaganden redovisades öppet för att tydliggöra studiens resultat (Larsson, 
2005). Studien följde en intern logik och studiens resultat förankrades väl i det empiriska 
materialet. Forskningsfrågorna styrde i stor utsträckning studiens datainsamlingsmetoder och 
analyser samt studiens tidsram.  
 
I min yrkesutövning har jag vid många tillfällen nyttjat lärdomar från kvalitativa och relativt 
sett begränsade studier, genom att anpassa studiens lärdomar på min undervisning. Mina 
erfarenheter ligger i linje med Fejes och Thornberg (2015) åsikt att kvalitativ forskning måste 
generera andra former av generaliserbarhet än utifrån det kvantitativa måttet. Författarna 
föreslår exempelvis en form av analytisk generalisering, vilket innebär att resultatet från en 
studie kan ge vägledning i andra situationer – vilket är just det jag som lärare i praktiken gjort 
många gånger. I denna studie förankrades resultatet väl i data för att studiens resultat skulle bli 
övertygande, utan att för den skull resultatet övergeneraliserades utifrån studiens urval 
(Göransson & Nilholm, 2009). På så sätt planerades resultatet i denna studie att bli användbart 
och relevant med hjälp av en analytisk generalisering.  
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Resultat 
Inledningsvis presenteras deltagarna i studien kortfattat. Studiens resultat presenteras därefter 
under tre rubriker, en rubrik vardera för studiens tre frågeställningar, under dessa presenteras 
de teman som utkristalliserades i innehållsanalysen i form av underrubriker. Under varje rubrik 
presenteras de nyanlända elevernas svar på intervjufrågorna, dels i sammanfattad form och dels 
som citat. 
 

Presentation av deltagarna i studien 
I studien genomfördes 12 intervjuer. De intervjuade kom från tre olika städer i Mellansverige 
och eleverna kom från fem olika gymnasieskolor. Eleverna gick på både högskole- och 
yrkesförberedande program. Eleverna har som tidigare nämnts anonymiserats, vilket inneburit 
att de i studien har fått nytt namn. Nedan följer en förteckning av de deltagande eleverna i 
studien:  
 
Asim 21 år, åk 1     Farzad 20 år, åk 1 
Fawad 19 år, åk 1    Daniel 18 år, åk 2 
Mehran 18 år, åk 1    Hamid 18 år, åk 2 
Dalmar 21 år, åk1    Tesfay 21 år, åk 2 
Fadi 19 år, åk 1    Musa, 19 år, åk 1 
Mukhtar 18 år, åk 2   Abdul 19 år, åk 2  
  

Elevernas erfarenheter och upplevelser av övergången 
Under denna rubrik presenteras resultatet i två teman, som framkom i elevernas svar kopplade 
till frågeställning 1: Vilka erfarenheter och upplevelser har de nyanlända eleverna av 
övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram?  
 

Separation från det välbekanta 
De flesta eleverna hade gått ett och ett halvt till två år på språkintroduktionsprogrammet vid 
övergången till ett nationellt gymnasieprogram. Språkintroduktionsprogrammet var deras första 
möte med det svenska skolsystemet och även deras språkliga och sociala trygghet. Flera av 
eleverna berättar om hur lärarna på språkintroduktionsprogrammet förberett eleverna på att 
gymnasiet är svårt och att det krävs hårt arbete för att klara av skolan på ett nationellt 
gymnasieprogram. Oron eleverna beskriver att de hade inför övergången förändrades efter en 
tid på gymnasiet, erfarenheten från det nationella programmet gav en tryggare bas för eleverna 
och oron minskades. 
 
De nyanlända eleverna i studien berättar alla om olika former av oro inför bytet mellan 
språkintroduktionsprogrammet och det nationella program de valt i gymnasieskolan. Att känna 
oro i en övergång är en naturlig del av processen, men icke desto mindre verklig för eleverna i 
studien. Oron hos eleverna bestod av olika delar. För många var bristen på information något 
som väckte oro. En del elever bytte skola, vilket medförde en stress och oro kring lokaler och 
upplägget av utbildningen. Andra elever berättade i intervjuerna att de inte hade haft möjlighet 
att sätta sig in i de olika utbildningarnas innehåll eller till och med inte riktigt förstått 
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gymnasieskolans struktur. Två elever visste inte alls innan de börjat sina respektive program 
vad de hade att förvänta sig. Flera av eleverna som valt naturprogrammet hade förstått att det 
var ett svårt program de valt, även för elever med svenska som modersmål och/eller för elever 
som gått en längre tid svensk grundskola.  
 

Ja, men jag hade inte så mycket information, vilka ämnen jag behöver läsa, så i början ville 
jag läsa något annat, jag kunde inte så mycket om den svenska skolan, så det blev svårt. 
Alltså i början var jag lite nervös för att jag är inte så bra på svenska och nu kommer det att 
bli ännu svårare liksom. Det här programmet är svårt även för svenska elever, det är inte alla 
som väljer natur, det är ett svårare program för alla, inte bara för oss nya. (Fawad, 19 år) 

 

De allra flesta eleverna återkommer till hur deras position på språkintroduktionen var en 
trygghet och några nämner att de inte känner sig säkra i den nya positionen på det program de 
valt, men att omständigheterna inte gett dem något annat val än att göra övergången till just det 
programmet vid just den tidpunkten. Några av eleverna är direkt påverkade av åldersfaktorn, 
de kan inte vänta längre på att söka ett nationellt gymnasieprogram. Andra var påverkade av att 
de inte hade mer än ett tillfälligt uppehållstillstånd när de sökte. I något fall är det kommunen 
som valt program åt eleven utifrån var det fanns plats. Att inte själv kunna välja utbildning 
skapar hos några av eleverna en oro och stress inför framtiden. Mehran berättar exempelvis hur 
omständigheter kring uppehållstillstånd och bostadsort fått honom att söka fordons- och 
transportprogrammet i stället för att utbilda sig till frisör på annan ort. Studie- och 
yrkesvägledaren har informerat Mehran om att han utifrån de yttre omständigheterna inte får 
söka en gymnasieutbildning i en annan stad.  
 

Jag har pratat med min familj och jag känner mig inte 100 % säker på den här utbildningen, 
jag vet inte om jag vill göra det här. Men jag hoppas att det blir bra. … Jo, alla människor är 
stressade för framtiden, tänker på framtiden, men inte som mig som kom till Sverige ensam. 
Vi tänker på att vi måste klara utbildningen, tjäna pengar för att kunna betala skatt och för 
att få ett permanent uppehållstillstånd. Därför är jag mycket stressad. (Mehran, 18 år) 

 

Social stöttning i övergången 
Framgångsrika övergångar kännetecknas av social stöttning. Stöttningen kan komma från 
familjen, skolans personal, vänner eller andra i elevens närhet som har kännedom om det nya 
sociala sammanhang som övergången leder till. De flesta av de nyanlända eleverna i studien är 
ensamkommande unga vuxna med komplicerade sociala förhållanden. Några bor ensamma i 
lägenhet, andra delar lägenhet med ungdomar i samma situation och en av ungdomarna bor i 
familjehem. Mahdi som bor i familjehem berättar vilket stort stöd den familjen varit för honom 
under hela skolgången i Sverige från språkintroduktionsprogrammet till gymnasiet. Språket och 
kultur i form av sociala koder, har betydelse för hur eleverna interagerar socialt. Några av 
eleverna har konkreta upplevelser av hur de kunnat få stöttning av de nya klasskompisarna i 
övergången, de flesta har dock inte upplevelser av den formen av social stöttning av de 
jämnåriga eleverna med svenska som modersmål. Fadi är en av få i studien, som bor med sin 
biologiska familj i Sverige, möjligheterna till stöttning hemifrån fanns dock inte i övergången 
till gymnasieskolan. Fadi berättar om hur han stöttas socialt av kompisar i klassen.  
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På sprint var det sociala koder som alla kunde, man kunde skämta och prata om nästan allt, 
men här var det lite striktare. Jag gillar det, då får jag anpassa mig till det också. Jag har 
försatt mig i många situationer när jag inte vet vad det är jag har gjort fel. Mina vänner, jag 
har sagt till dom, jag är invandrare, du får säga när jag går över gränsen, jag har inga 
gränser. Lyckligtvis har jag bästa vännerna som är jättebra människor som förstår och som 
förstår min situation så de hjälper mig. De hjälper mig socialt så här, saker som skiljer sig 
från min kultur. De säger det inte rakt ut, men de förklarar det på ett snällt sätt. (Fadi, 19 år) 

 
Fadis berättelse om social stöttning från elever med längre erfarenhet i det svenska 
skolsystemet, är inte återkommande bland de andra eleverna. I intervjuerna framkommer att 
eleverna får stöttning i klassrummet av andra i elever i frågor som framförallt rör studierna. Det 
är dock få berättelser om generell social stöttning från klasskompisar med lång erfarenhet från 
det svenska skolsystemet.   
 

Det är mycket grupperingar, de vill inte umgås utanför sina grupper. Det är på grund av att 
de gick i samma klass i grundskolan. De kände varandra sedan tidigare. (Asim, 21 år) 

 
Några av eleverna berättar om stöttning från vuxna i skolan i övergången, de berättelserna 
avslöjar dock att det är eleverna på egen hand som sökt stöttning, den har inte kommit per 
automatik från de vuxnas håll. 
 

Inkluderande undervisning efter övergången till gymnasiet 
Resultatet som rör studiens andra frågeställning: Hur beskriver eleverna erfarenheterna av 
språklig och social inkludering i övergången? presenteras nedan i två rubriker utifrån de två 
teman, som utkristalliserades i innehållsanalysen. 
 
Intresse för elevernas tidigare erfarenheter 
Frågan om inkludering i undervisningen, både socialt och akademiskt, berör alla elever som 
gör övergången till gymnasiet. En inkluderande undervisning anpassas efter elevernas 
individuella behov, vilket kräver kommunikation med eleverna om sociala och akademiska 
erfarenheter. De nyanlända eleverna från språkintroduktionsprogrammet befinner sig i en 
situation där de för första gången i undervisning möter elever som gått svensk grundskola. Det 
är också första gången de nyanlända eleverna möter lärare som eventuellt inte har några 
erfarenheter alls av elever, som kommer direkt från språkintroduktionsprogrammet. De flesta 
eleverna i studien berättar att lärarna på gymnasiet inte frågat om deras bakgrund, varken den 
sociala eller den akademiska. Några av eleverna funderar länge och väl innan de svarar, men 
ändå kan de inte komma på att lärarna ställt några frågor om deras bakgrund, möjligtvis att 
mentorerna ställt frågor av mer praktisk karaktär. 
 

Aldrig, eller jo, det kommer ju så klart några frågor ibland, men inte så att de har satt sig 
ned och frågat hur det har varit, eller hur livet var innan jag kom till Sverige har ingen 
frågat. Några lärare har frågat mig vad jag gjort i skolan, det var bara kanske lärare X, jag 
hade läraren i samhällskunskap och historia. (Dalmar, 21 år) 
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Ingen har frågat om tidigare erfarenheter, men under en praktikperiod fick jag många frågor. 
Det var på ett äldreboende. (Mukhtar, 18 år) 
 

En övervägande majoritet av de nyanlända eleverna i studien har tidigare skolerfarenheter i nivå 
med svensk grundskola, dessutom har de gått minst ett år på språkintroduktionsprogrammet. 
Fyra av eleverna i studien hade erfarenhet av att de undervisande lärarna ställt frågor om deras 
akademiska bakgrund. För två av eleverna har det rör sig om generell information. För de två 
andra eleverna har lärarnas frågor rört ämnesspecifika frågor i ämnena matematik samt 
samhällskunskap och historia. Ytterligare en elev har frivilligt berättat om sin bakgrund i en 
redovisning i historieundervisningen om sitt livs historia.  
 
En viktig faktor i inkludering är den sociala gemenskapen i gruppen. Undervisningsgrupperna 
på gymnasiet kan variera från kurs till kurs, men alla de nyanlända eleverna i studien befinner 
sig i en gruppkonstellation, som inte förändras något nämnvärt i undervisningen. De nyanlända 
eleverna möter alltså samma elever i undervisningen flera gånger per dag. Även om fler anger 
att klasskompisar frågat om deras bakgrund, än lärare som gjort detsamma, så är det ändå inte 
en majoritet som kan uppge att klasskompisar frågat och visat intresse för deras sociala och 
akademiska bakgrund. Här ligger så klart också ansvaret på undervisande lärare att skapa en 
lärande gemenskap i klassrummet, för att få eleverna att interagera med varandra.  
 

Språklig och social gemenskap efter övergången 
Att komma från en annan kultur och att inte känna sig trygg i det svenska språket, är ett 
återkommande tema bland flera av eleverna, när de beskriver sina erfarenheter och upplevelser 
från övergången.  
 

Alltså, det kändes jättejobbigt tycker jag, som sagt jag är från ett helt annat land och jag är 
uppväxt där. Alltså dagarna i början i ettan, det kändes jättejobbigt att vara med nya 
klasskamrater som kan inte känner, särskilt när man kommer från ett annat land och hamnar 
mellan en grupp eller många som har svenska som modersmål, så känns det jättejobbigt 
tycker jag, de pratar flytande, men jag kan inte prata det jag vill. (Abdul, 19 år) 

 

Abdul ger i citatet utryck för svårigheten att inte känna sig hemma i det svenska skolsystemet, 
men också för de språkliga svårigheterna. Flera av eleverna lyfter den jobbiga känslan av att 
inte kunna uttrycka det de vill på svenska, det språk som en majoritet i klassen pratar. De känner 
sig utanför och upplever att de inte kan delta i den språkliga och därmed sociala gemenskapen 
på lika villkor.  
 
De nyanlända elevernas erfarenheter och upplevelser av den sociala gemenskapen i skolan 
skiljer sig åt i intervjuerna. När det gäller klasskompisar uttrycker de flesta att det fungerar bra 
socialt efter övergången, men en majoritet av deltagarna i studien utgår ändå från ett perspektiv 
där det finns ett vi och ett dom. Vi beskriver elever som nyligen kommit till Sverige eller 
generellt sett elever med svenska som andraspråk. Dom syftar på elever som oavsett modersmål 
bott i Sverige en längre tid eller till och med är födda här. I intervjuerna använder eleverna 
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också ordet svenskar, för att beskriva de elever som har svenska som modersmål och som gått 
i den svenska grundskolan.  
 

Det var nya elever. I klassrummet, innan, i språkintro, man känner nån från sitt hemland, 
eller jag kände de som kunde arabiska, jag kan arabiska, Då har man någon som pratar 
språket från sitt hemland. Man förstår allt, hur de beter sig och allt det där. Sen börjar man i 
en klass där det bara är typ svenskar. Det blir lite... Men jag fick iallafall komma in, och 
hänga med de andra, i klassen och sånt. (Dalmar, 21 år) 

 
De flesta eleverna i intervjun umgås med elever som har svenska som andraspråk och som 
är relativt nya i det svenska skolsystemet. En av eleverna berättar att han i årskurs två 
fortfarande inte har några svenska vänner i klassen. De han umgås med är också invandrade 
elever, med samma modersmål som han själv. Med de svenska eleverna i klassen berättar 
han att det är svårt att umgås, han upplever att de inte är intresserade av att lära känna 
honom, trots upprepade försök till kontakt. 
 

Olika former av stöd i undervisningen efter övergången till gymnasiet 
Utifrån studiens tredje frågeställning: Vilka typer av stödinsatser har eleverna haft eller önskat 
få i övergången? framkom i studiens resultat tre teman, vilka presenteras med hjälp av tre 
rubriker nedan.  
 

Anpassad undervisning? 
Eftersom de nyanlända eleverna kommer direkt från språkintroduktionsprogrammet, ställs 
också indirekta krav på att undervisningen måste anpassas för att inkludera de nyanlända 
eleverna efter deras behov. Även om undervisningen i alla fall inte uppenbarligen anpassats 
med tanke på de nyanlända elevernas behov, berättar en del av eleverna att undervisningen varit 
anpassad utifrån det faktum att alla elever är nya på gymnasiet, oavsett modersmål. Det är 
självklart också möjligt att eleverna inte har uppmärksammat att undervisningen har anpassats 
genom exempelvis språkutvecklande och språkstärkande arbetssätt, vilket diskuteras vidare 
under rubriken Resultatdiskussion. De två elever som läser naturprogrammet, om än på två 
olika skolor i olika städer, berättar ungefär samma sak om bristen på inkludering i 
undervisningen när det gäller språket. Lärarna pratar enligt de två eleverna på naturprogrammet 
fort och det är många nya ord. En av eleverna uppmärksammar att det inte bara är han som har 
svårigheter med det kunskapsrelaterade språket i undervisningen, utan att det är komplicerat 
även för elever med svenska som modersmål. Ett undantag gällande språket, som ett flertal 
elever berättar om, är att lärarna inte brukar vara lika hårda mot de nyanlända eleverna när det 
gäller stavning och grammatik i de texter de lämnar in.  
 
En elev berättar om inkluderande undervisning i bygghallen, som utgår från elevens 
individuella behov.  
 

De hjälper oss mycket, även ute i hallen (i karaktärsämnen, min kommentar), ibland får vi 
hjälp på modersmål så det blir lite enklare och vi kan lära oss fortare. Ibland använder vi 
internet så vi kan slå upp ord.  Vi har en ordlista. Så det funkar bra. Det är bara att man 
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fokuserar själv. Ibland är det lite svårt bara med bygg, eller det finns så många nya ord som 
vi inte förstår eller namnet vi inte kan och så där.  (Musa, 19 år) 

 

De flesta elever svarar dock att inte något speciellt har gjorts för att inkludera dem i 
undervisningen.  
 

Alltså lärarna, de har gjort det vanliga, som de ska göra med alla andra. Ibland om vi inte 
förstår vad de säger, om vi brukar fråga om efter genomgången, då kommer de till oss och 
förklarar igen, ibland använder de kanske lite svåra ord och då brukar vi säga till dom om de 
kan ta det, fast på lite lättare svenska och det har de gjort. (Abdul, 19 år) 

 

Studiehandledning, läxhjälp och dispens för engelska 
Stödinsatser kan se olika ut beroende på elevernas individuella behov och de kan dessutom 
vara mer eller mindre explicita. I intervjuerna användes varken extra anpassningar eller 
särskilt stöd som begrepp, eftersom jag av erfarenhet inte förväntade mig att de nyanlända 
eleverna skulle känna till de två begreppens innebörd. De allra flesta eleverna kände till 
vad studiehandledning är och alla elever hade någon gång under tiden på 
språkintroduktionsprogrammet fått studiehandledning, om än utanför undervisningen i 
klassrummet. De allra flesta formerna av stöd efter övergången, som de nyanlända eleverna 
lyfter fram i intervjuerna, är också den avskild från undervisningen.  
 

Jag har fått lite nu, jag har en lektion på tisdagar. Med läraren i arabiska. Han hjälper mig 
med allt jag gör. Till exempel om jag har en text i biologi eller kemi, så översätter vi till 
arabiska noggrant, han förklarar och så diskuterar vi, sen översätter vi det tillbaka till 
svenska och kör det på svenska liksom. Det hjälper mig mycket, ibland när det till exempel 
är nya ord, så kan man förstå av hela meningen. (Daniel, 18 år) 

 
Jag får all hjälp som jag behöver. Studiestöd (studiehandledning, min kommentar) en gång 
varje vecka. Vi gör olika saker varje lektion, vi tar med det vi behöver hjälp med. 
Studiestödet (studiehandledning, min kommentar) ger mycket hjälp. (Farzad, 20 år) 
 

Inställningen till studiehandledning bland de nyanlända eleverna i studien varierar. Några 
har studiehandledning och är nöjda, andra har inte men vill ha och ytterligare några vill 
inte ha den formen av stöd alls. Några väljer en annan typ av stöd i form av läxhjälp, som 
är ett generellt stöd för alla elever oavsett modersmål.  
 

Ja, det (studiehandledning, min kommentar) finns i skolan, men jag vill inte ha det. Alltså 
först och främst var det ingen som rekommenderade det till mig, det var en av mina 
klasskamrater som går på den lektionen, men han sa att det inte är så stor skillnad, så det är 
bättre att gå på vanliga lektionerna. (Abdul, 19 år) 
 
Jag får be lärarna om hjälp och då förklarar de lite lättare. Det finns studiehjälp också. Jag 
skulle vilja ha mer stöd, men det funkar inte med schemat. (Hamid, 18 år) 

 

Alla nyanlända elever i studien hade dispens för engelska vid övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till gymnasieskolan. Alla tolv elever berättar att de får 
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kämpa hårt med engelskan. Två av eleverna hade klarat engelskan på grundskolenivå vid 
tiden för intervjuerna och en av dessa hade även läst klart kursen Engelska 5.  
 

Elevernas egna strategier och ytterligare behov av stöd 
I intervjuerna berättade de nyanlända eleverna att de hade arbetat fram egna former och 
strategier för stöd i undervisningen. Många frågade sina lärare och klasskompisar om hjälp 
eller berättade att de googlade/översatte till andra språk.  
 

Jag frågar kompisar eller lärare om jag inte förstår. Det går bra ibland, de flesta kommer 
från Iran och det är lite skillnad på dari och persiska. Vi pratar dari och persiska på 
lektionerna. (Musa, 19 år) 
 
Jamen, om man tar till exempel biologi, det är bara text, en massa att sitta och lista ut vad 
orden betyder och sen så försökte jag koppla på något vis. Så gjorde jag om jag inte förstod. 
Det kändes som om att det gick bra. (Asim, 21 år) 

 

Att googla/översätta är inte alltid det lättaste för eleverna. En elev beskriver att han i 
modersmålet och tillika vardagsspråket hemma, inte kan översätta orden eftersom han i 
språket ännu inte har tillräckligt komplex nivå. Här springer ämneskunskaperna i det 
svenska språket om elevens kunskaper i modersmålet och på det tidigare skolspråket, som 
var arabiska. Eleverna som går fordon och bygg berättar att just facktermer är 
komplicerade att översätta, eftersom de kanske inte vet hur de ska använda orden på 
modersmålet, eller egentligen inte är säkra på att översättningen stämmer. På så sätt får de 
flera nya ord att lära in samtidigt, dels ordet på svenska, dels ett för dem okänt ord på 
modersmålet.  
 
Eleverna berättar att de i olika utsträckning lägger ned väldigt mycket tid på skolan. Ett 
flertal av eleverna pluggade flera timmar per dag efter skolan. Antingen på egen hand eller 
tillsammans med vänner. Få av eleverna lyfter i intervjuerna fram att de skulle ha velat ha 
mer stöd, än det stöd de har eller har fått i ett tidigare skede. Ändå uttrycker många elever 
ett indirekt stort behov av stöttning i skolan, eftersom de ofta saknar rätt nivå i det svenska 
språket, är tempot i undervisningen utmanande på flera olika sätt.  
 

Resultatsammanfattning utifrån studiens teoretiska referensram 
Utifrån studiens teoretiska referensram förstås elevernas berättelser om övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program som en social process. Dockett, 
Petriwskyj och Perry (2014) skriver att interaktion mellan människor i övergången mellan 
olika skolformer spelar stor roll för hur övergången upplevs. I elevernas upplevelser och 
erfarenheter återkommer hela tiden berättelser om (bristen på) social interaktion i 
övergången. De tolv nyanlända elevernas berättelser om övergången är på många punkter 
väldigt lika. Eleverna berättar om oron inför övergången, de lämnade en trygg känd social 
position på språkintroduktionsprogrammet och behövde söka en ny social position i en för 
dem väldigt okänd tillvaro på ett nationellt gymnasieprogram. Övergången föranleder 
precis så som Margets (2014) beskriver en socialiseringsprocess in i det nya sociala 
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sammanhang som platsen på det nationella gymnasieprogrammet innebär. Omgivningens 
syn på de nyanlända eleverna, med annan etnisk bakgrund än majoritetens, påverkar de 
nyanlända elevernas möjlighet i det nya sociala sammanhanget (Fredriksson & Taube, 
2016). En av eleverna i studien berättar om vänner med svensk bakgrund, ett flertal av 
elever berättar dock om svårigheterna att bli en del av det sociala sammanhanget.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv krävs stöttning utifrån varje individs specifika behov i en 
övergång (Keddie, 2012; Peters, 2014). I resultatet framkommer att de flesta eleverna 
aldrig fått frågor om sin bakgrund, varken den sociala eller den akademiska, de nyanlända 
elevernas erfarenheter hade inte lyfts fram. Några av eleverna hade fått frågor av 
klasskompisar om exempelvis skillnader i skolan i Sverige respektive det land de hade 
skolerfarenheter från. De nyanlända eleverna bemöts utifrån dessa resultat inte 
inkluderande ur ett socialt eller akademiskt perspektiv (Block, Cross, Ribbs, & Gibbs, 
2013). Få av eleverna berättade om möjligheter till social stöttning hemifrån inför och 
under övergången, några av eleverna hade delvis fått stöttning av de nya klasskompisarna, 
i frågor som framförallt rörde studierna. Även om eleverna generellt sett inte explicit 
uttrycker att de är exkluderade akademiskt och socialt efter övergången, lyser risken för 
exkludering igenom i elevernas berättelser. Risken för exkludering gör det enligt 
Hedegaard Hansen (2012), Kovac och Vaala (2019) möjligt att diskutera huruvida de 
nyanlända eleverna är inkluderade eller ej. Finns det exkludering så finns det inkludering 
och tvärtom.  
 
När det gäller elevernas möjligheter till stöd i undervisningen skiljer sig berättelserna 
delvis åt. Några elever berättar om anpassad undervisning, de flesta berättar dock att 
undervisningen generellt sett inte är anpassad för deras förutsättningar. Några elever i 
studien har eller har haft studiehandledning, de flesta eleverna löser 
undervisningsrelaterade svårigheter som uppstår, med hjälp av egna strategier. Elevernas 
upplevelser av stöd i undervisningen innebär utifrån Göransson och Nilholms (2014) 
definition av inkludering, att de är placerade i ordinarie klassrum, med enstaka inslag av 
att elevernas akademiska och sociala behov tillgodoses. Egentligen är det dock tveksamt 
att påstå att någon av elevernas akademiska och sociala behov tillgodoses, även om 
eleverna själva delvis upplever det så. Slutsatsen om inkludering dras utifrån elevernas 
berättelser och beaktar inte de former av inkludering som eleverna inte upplevt eller är 
medvetna om, men som de facto exempelvis en av de nyanlända elevernas lärare skulle 
vittna om. Å andra sidan kan också frågan ställas om eleverna verkligen är inkluderade om 
de inte upplever att de sociala och akademiska behoven tillgodoses, även om försök gjorts 
i undervisningen? 
 

Diskussion  
I detta kapitel presenteras under två rubriker en diskussion om studiens resultat respektive 
metod kopplat till den forskning som tidigare presenterats. Därefter följer två rubriker som rör 
avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning. Syftet med denna studie är att ur ett 



 
 
 

27

specialpedagogiskt perspektiv få en fördjupad förståelse av nyanlända elevers skolsituation i 
övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Studien är 
en kvalitativ intervjustudie där 12 nyanlända elever har intervjuats, som gjort en övergång från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program. De intervjuade eleverna kom från tre 
olika städer, fem olika gymnasieskolor och de hade tillsammans gjort en övergång till åtta olika 
nationella program. Även om de nyanlända eleverna generellt sett inte bör kategoriseras som 
tillhörande en grupp med gemensamma egenskaper, är elevernas erfarenheter och upplevelser 
av övergången förvånansvärt lika. Det erfarenheter och upplevelser, som de nyanlända eleverna 
i studien berättar om, visar framförallt på att de nyanlända eleverna i övergången till ett 
nationellt gymnasieprogram inte blir socialt och akademiskt inkluderade.  
 

Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen presenteras diskussionen under tre rubriker utifrån studiens tre 
frågeställningar; De nyanlända elevernas erfarenheter och upplevelser av övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program, Elevernas erfarenhet av akademisk 
och social inkludering samt Stödinsatser i övergången. De tre frågeställningarna besvaras 
därmed fortlöpande i resultatdiskussionen.  
 
De nyanlända elevernas erfarenheter och upplevelser av övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program 
Övergångar beskriv i forskning av bland andra av Garpelin (2014) och Peters (2014), som en 
passagerit med en separation från det välkända, en passage mellan det välbekanta och det 
okända samt en inkorporering av det nya. Alla de nyanlända eleverna i studien beskriver tydligt 
hur de i övergångens inledande skede separerade från den välkända situationen på 
språkintroduktionsprogrammet. Ett flertal elever återkommer i intervjuerna vid flera tillfällen 
till språkintroduktionsprogrammet, som den välkände och bekanta tillvaron. Det framgår också 
att de ännu inte helt inkorporerat det nya. I passagen mellan det välbekanta och det nya finns 
ett behov av guidning (Garpelin, 2014). Dockett, Petriwskiyj och Perry (2014) menar likt 
Garpelin att elever behöver guidas in i ett socialt sammanhang för att lära sig hur det fungerar. 
De nyanlända eleverna beskriver hur de på egen hand befunnit sig i passagen under 
sommarlovet innan och därefter under skolstarten vid höstterminen. Eleverna kommer på så 
sätt solo till skolstarten, precis så som Langenkamp (2011) beskriver elever, som gör en 
övergång utan socialt stöd. Att komma solo till en skolstart ställer extremt stora krav på eleverna 
att ta ansvar för den egna studiesituationen, vilket både Ekegren Johansson (2016) och Peters 
(2014) menar inte ger de rätta förutsättningarna i en övergång. De nyanlända eleverna har inte 
så stor erfarenhet av det svenska skolsystemet och de har i de flesta fall omöjligtvis hunnit 
inhämta det skolspråk som de förväntas behärska (Axelsson & Magnusson, 2012; Cummins, 
2017). Att då dessutom ta ansvar för den egna studiesituationen för att inkorporera det nya vid 
övergången är väldigt mycket begärt.  
 
För att en övergång ska lyckas krävs stöttning utifrån varje individs specifika behov (2014).  
Utifrån de nyanlända elevernas erfarenheter och upplevelser är min bedömning att deras 
individuella behov inte tillgodosetts i övergången. De har lämnats att på egen hand klara dels 
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passagen innan höstterminens start, dels starten på det nationella program de valt då det nya 
kan börja inkorporeras. Även om möjligheten fortfarande finns för de elever, som ännu inte 
inkorporerat det nya, att göra det, finns en risk för att de nyanlända solo-eleverna kommer 
uppleva tiden på det nationella gymnasieprogrammet som extra utmanande eller omotiverande.  
Det riskerar i sin tur påverka de nyanlända elevernas studieresultat eller helt enkelt få dem att 
hoppa av gymnasiet (Skolverket, 2018b). De nyanlända eleverna i studien tillhör en grupp 
elever som enligt Anderson, Jacobs, Schramm och Splittberger (2000) har sämre förutsättningar 
i övergångar. Eleverna i studien har inte support hemifrån. De beskriver inte i någon större 
utsträckning att de fått stöd i övergången att förstå skolan och undervisningens struktur och de 
har oftast inte möjlighet att via andra kanaler få information från utanför skolans värld. De 
nyanlända eleverna är generellt sett inte förberedda på övergången, vilket medför att de behöver 
mycket stöd för att den ska lyckas (Anderson, Jacobs, Schramm, & Splittberger, 2000). Frågan 
om varför de nyanlända eleverna i studien inte stöttas på ett tydligare sätt i övergången kan inte 
besvaras med hjälp av resultatet i denna studie. Utifrån tidigare forskning finns dock möjlighet 
att konstatera att elever i övergångar ofta förväntas ha liknande sociala och akademiska 
förutsättningar (Perry, 2014). De individuella behoven, som de nyanlända eleverna har, riskerar 
då att komma i skymundan för förväntningarna på kollektivet. Keddie (2012) skriver att det 
inte är ovanligt att nyanlända elever bemöts som homogen grupp. Utifrån de nyanlända 
elevernas erfarenheter och upplevelser i studien av övergången verkar det dock mer som om att 
elevernas behov inte har uppmärksammats alls – varken som tillhörande gruppen ”nyanlända 
elever” eller som individer. Att elevernas behov inte uppmärksammats beror troligtvis mer på 
en stor okunskap än någon form av ointresse att hjälpa eleverna. 
 
De nyanlända elevernas erfarenheter och upplevelser av övergången är inte direkt negativa, 
snarare tvärtom, men det är uppenbart att de nyanlända eleverna upplevt och genomfört 
övergången som solo-elever. De har hamnat i svårigheter vid inkorporeringen av det nya i 
övergången. I motsats till vad Peters (2014) skriver, så är det eleverna som fått ta ansvar för 
och försökt inkorporera det nya, när det egentligen borde varit skolan som gjort det, med tanke 
på att de nyanlända eleverna omöjligt kan förutse vilka svårigheter som kan uppstå i 
övergången.  
 

Elevernas erfarenhet av akademisk och social inkludering 
Akademisk och social inkludering innebär att elever inkluderas i undervisningen utifrån 
individuella behov och att de har en social kontaktyta som liknar andra elevers (Göransson & 
Nilholm, 2014). I de nyanlända elevernas fall innebär akademisk inkludering att elevernas 
deltar och mottas i undervisningen utifrån tidigare skolerfarenheter. Att inkluderas socialt 
innebär att kunna delta på lika villkor i den sociala gemenskapen. För att kunna inkludera de 
nyanlända eleverna akademiskt och socialt krävs att de nyanlända elevernas bakgrund 
undersöks. Några elever berättar i intervjuerna om enstaka lärare, som ställt frågor om elevernas 
tidigare akademiska erfarenheter. Trots att de nyanlända elevernas akademiska erfarenheter 
måste ges uppmärksamhet, både innan ankomsten till Sverige och därefter, för att de ska kunna 
inkluderas utifrån sina förutsättningar. Detta är något som både Harrison (2014) och Mackenzie 
(2014) lyfter fram som en grundläggande faktor i övergången. Återigen lyser skolans okunskap 
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om nyanlända elevers behov igenom. Utifrån Göranssons och Nilholms fyra definitioner av 
inkludering innebär det att eleverna i egentlig mening inte inkluderas akademiskt i någon större 
utsträckning. Eleverna är oftast placerade i ordinarie klassrum, med eventuell stöttning utanför 
det i form av exempelvis studiehandledning. I de nyanlända elevernas berättelser finns inslag 
av stöttning i undervisningen, som kan relateras till akademisk inkludering, men de är mer 
undantag än regel och är oftast av mer språklig karaktär än med fokus på elevernas tidigare 
erfarenheter.  
 
De nyanlända eleverna i studien kan betecknas som akademiskt sårbara, vilket enligt 
Langenkamp (2010) innebär att eleverna har låg akademisk erfarenhet och låga skolresultat i 
Sverige. Eleverna har kort erfarenhet av det svenska skolsystemet och svårt att förhålla sig till 
de akademiska förväntningar som finns på dem. De låga skolresultaten gäller inte nödvändigtvis 
betygen i sig, utan snarare nivån på skolspråket. Eleverna i studien berättar alla hur språket i 
skolan har försvårat inkluderingen i undervisningen. Alla de nyanlända eleverna i studien lyfter 
språket som en barriär, dels i undervisningen, dels i sociala sammanhang, vilket ligger i linje 
med Skoronowskis (2013) och Nilsson Folkes (2017) forskningsresultat. I intervjuerna med 
eleverna framgår att de förväntas assimileras i undervisningen, men stödet för att klara av det 
är sporadiskt enligt elevernas berättelser om inkludering i undervisningen. De nyanlända 
eleverna berättar i intervjuerna att de i övergången haft stora svårigheter med språket, eftersom 
de förväntats hålla samma takt som de andra eleverna akademiskt. I likhet med Axelssons och 
Magnussons (2012) uttryck har eleverna näst intill sjunkit under bördan av att inte behärska 
skolspråket, men på egen hand lyckats lära sig simma och behärska skolspråket på en nivå som 
gör att undervisningen i skolan oftast fungerar – om än hjälpligt.  
 
Liksom den akademiska inkluderingens bristfällighet, finns det en hel del övrigt att önska vad 
gäller den sociala inkluderingen för de nyanlända eleverna i studien. Hagström (2018), 
Skoronowski (2013) och Nilsson Folke (2017) lyfter alla fram det faktum att den sociala 
kontaktytan är väldigt begränsad för nyanlända elever. Utifrån denna studies resultat, kan inte 
något annan slutsats dras än att elevernas sociala kontaktytor med framförallt elever med 
svenska som modersmål är väldigt inskränkta. Att ha sociala kontakter med elever med svenska 
som modersmål är i sig inte något nödvändigtvis något eftersträvansvärt. Men, eleverna i 
studien berättar och kategoriserar klasskompisar och andra elever i skolan på ett sätt som gör 
det möjligt att konstatera att de nyanlända eleverna är intresserade av kontakt med alla elever, 
även med de som har svenska som modersmål. Några av dem uttrycker det också explicit. 
Anderson, Jacobs, Schramm och Splittberger (2000) och Langenkamp (2011) skriver fram 
vikten av att personal i skolan engagerar sig i sociala frågor för att stötta utsatta elever i 
övergångar. Ingen av eleverna i studien berättar om den typen av engagemang från skolans sida. 
Liksom i Skoronowskis (2013) studie vittnar eleverna snarare om skolans bristande 
engagemang. Flera av eleverna i studien beskriver hur de på språkintroduktionen haft en bred 
social kontaktyta i skolan, men att de efter övergången känt sig osäkra socialt eftersom språket 
är en barriär. Den sociala kontaktytan är efter övergången till ett nationellt program för en 
majoritet av eleverna begränsad till elever med liknande förutsättningar som de egna, trots att 
det finns önskemål om en utökad kontaktyta. Därför går det inte att dra någon annan slutsats än 
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att de nyanlända elevernas erfarenheter i studien generellt sett inte kan klassas som socialt 
inkluderande.  
 

Stödinsatser i övergången 
De nyanlända eleverna i studien har gått mellan ett till två år på språkintroduktionsprogrammet 
innan de gjort övergången till ett nationellt program. Som tidigare nämnts är det enligt 
Cummins (2017) och Axelsson och Magnusson (2012) inte troligt att eleverna i studien hade 
nått den nivå i skolspråket, som förväntas av elever på nationella gymnasieprogram vid 
övergången. Inga språkliga tester har gjorts på eleverna i studien för att bedöma den språkliga 
nivån, det var heller inte studiens syfte, men eleverna berättar på egen hand om behov av stöd 
när det gäller framförallt de otillräckliga kunskaperna i det svenska språket. I enlighet med 
Skollagen (SFS, 2010:800) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) ska alla 
elever oavsett förutsättningar ges möjlighet till en likvärdig utbildning. Respektive 
gymnasieskola och ytterst de nyanlända elevernas lärare är ansvariga för att stötta eleverna i 
förhållande till individuella behov. I denna studie har inte några undersökningar gjorts huruvida 
de nyanlända eleverna de facto har fått exempelvis extra anpassningar i undervisningen. Några 
elever berättar om stöd i undervisningen, som absolut skulle klassas som extra anpassningar 
och kanske till och med som särskilt stöd. Frågan är bara om de extra anpassningarna och det 
särskilda stödet matchar elevernas behov? Utifrån elevernas upplevelser är det tveksamt om 
den slutsatsen kan dras.  
 
Eleverna i studien tillhör som tidigare skrivits fram en riskgrupp vid övergångar. Möllås (2009) 
beskriver liksom Anderson, Jacobs, Schramm och Splittberger (2000) hur skolan för elever i 
övre tonåren oftast är strukturerad på ett sätt som ger svaga relationer mellan lärare och elever. 
Anderson, Jacobs, Schramm och Splittberger rekommenderar till och med ett speciellt 
övergångsteam, för elever som är mindre förberedda på en övergång än andra elever, för att 
överbrygga övergången. Gymnasieskolor bör utifrån det perspektivet strukturera övergångar på 
ett sätt som gör det möjligt att fånga upp elevers individuella behov. När det gäller de nyanlända 
elevernas behövs tydligt strukturerad stöttning på flera plan än genom exempelvis 
studiehandledning på modersmål. Utifrån elevernas berättelser är det också tydligt att 
strukturen på språkintroduktionsprogrammet varit mer stöttande än på det nationella 
programmet, vilket ytterligare komplicerar övergången. De nyanlända eleverna är vana vid 
stabil och strukturerad akademisk och social stöttning från språkintroduktionsprogrammet, när 
de kommer till det nationella programmet på gymnasiet.  
 
I övergången till ett nationellt gymnasieprogram har eleverna i studien fått ta mer eller mindre 
allt ansvar akademiskt och socialt, de har inte haft några andra alternativ. Peters (2014) skriver 
att det är skolan som ska vara redo för eleverna, inte tvärtom. Så har det dock inte fungerat för 
de nyanlända eleverna i studien. Det finns inget i elevernas berättelser som gör att jag har 
anledning att oro mig för deras situation akademiskt eller socialt, de flesta eleverna kommer 
säkerligen klara gymnasietiden på en godtagbar nivå utifrån sina förutsättningar. Eleverna i 
studien vill så mycket mer än att bara klara sig. En hel del av den oro som eleverna haft och har 
kring studiesituationen i övergången hade säkerligen också kunnat mildras med rätt form av 
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stöd, vilket Turunen (2014) menar är viktigt vid en övergång för att inte elevernas studieresultat 
ska bli lidande.  
 
Den mest effektiva undervisningen för flerspråkiga elever är enligt Axelsson och Magnusson 
(2012) och Cummins (2017) tvåspråkig undervisning. I framförallt mindre kommuner, är den 
typen av undervisning inte möjlig i dagsläget. Det betyder dock inte att eleverna inte kan 
inkluderas, men ingen av de tolv eleverna i studien har eller har haft den form av stöd i 
undervisningen, som medför att det är möjligt att påstå att de är inkluderande akademiskt och 
socialt. Eleverna i studien är inkluderade i den mening att de är placerade i ordinarie klassrum, 
med några undantag då de faktiskt till och med lämnar klassrummet för exempelvis 
studiehandledningsundervisning och lektioner i svenska som andraspråk. På så sätt stämmer 
denna studies resultat överens med Nilsson Folkes (2015) slutsats att nyanlända elever oftast 
bemöts med ett assimilerande förhållningssätt i det svenska skolsystemet. För att öka de 
nyanlända elevernas inkludering borde alla undervisande lärare och mentorer, samt skolan i 
stort, uppmärksamma de nyanlända elevernas enorma prestation att göra en övergång från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program. Eleverna måste stöttas i övergången 
för att på så sätt inkludera dem mer akademiskt och socialt. Eftersom alla nyanlända elever har 
individuella behov, är det inte möjligt att skapa en mall för hur en sådan form av stöttning skulle 
se ut. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv finns det dock all anledning att följa nyanlända 
elever i övergången till ett nationellt gymnasieprogram, eftersom de klassas som i högre risk än 
andra elever att stöta på svårigheter i övergången. För att en sådan uppföljning ska bli 
framgångsrik måste den göras utifrån kunskap om andraspråkselevers kunskapsrelaterade och 
språkliga utveckling. Med en sådan kompetens kan de nyanlända eleverna i övergången stöttas 
på ett adekvat sätt, vilket kan göra eleverna till en resurs i det som Göransson och Nilholm 
(2014) kallar för en inkluderande lärande gemenskap i undervisningen. 
 

Metoddiskussion 
I en kvalitativ studie är det enligt Larsson (2005) grundläggande att redovisa sin förförståelse 
genom vad han kallar perspektivmedvetenhet. För att redogöra för denna studies perspektiv har 
därför mina professionella erfarenheter, tidigare och aktuell forskning samt studiens teoretiska 
referensram redovisats genomgående i studien. En svårighet i denna studie har varit att finna 
forskning med motsättande perspektiv på övergångar, forskning kring övergångar är på ett 
generellt plan relativt samstämmig. Det har därför inte varit möjligt att redovisa forskning som 
exempelvis motsäger teorier om framgångsrika övergångar. Forskningen, som denna studie 
vilar på, är som det förefaller i sig inte särskilt omstridd. Att inte redovisa forskning som 
motsäger och kritiserar de teorier om övergångar som studien bygger på, är därmed inte ett 
medvetet val, utan en effekt av hur forskningsläget ser ut.  
 
Efter avslutad studie är min analys att det kvalitativa metodvalet var ett logiskt och angeläget 
val för att arbeta med och besvara studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp av en kvalitativ 
fördjupande intervjustudie har svaren på studiens frågeställningar sökts hos de personer, i detta 
fall hos nyanlända elever, som är en del av studiens fenomen (Bryman, 2018; Creswell & Poth, 
2017). Inför studien fanns en oro för att det skulle ta lång tid att hitta deltagare. Detta gick dock 
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smidigare än förväntat och antalet intervjuer blev fler än vad som initialt planerats. Ett större 
antal deltagare i studien än förväntat ökat studiens trovärdighet – framförallt med tanke på att 
de tolv elevernas erfarenheter och upplevelser visade sig vara så lika. Hade eleverna kommit 
från samma stad och skola hade kanske detta faktum kunnat tillskrivas mer strukturella faktorer 
kopplade till en specifik skola. Eftersom de tolv eleverna kommer från tre olika städer, fem 
olika gymnasieskolor och åtta olika nationella program, ökar studiens analytiska 
generaliserbarhet. Naturligtvis kan fortfarande dock inte generella slutsatser dras om nyanlända 
elever i övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program på 
exempelvis nationell basis. Delvis för att studien enbart består av deltagare som kategoriserar 
sig som män, delvis för att studien är begränsad i sitt omfång. Alltför generella slutsatser skulle 
kunna föranleda vad Göransson och Nilholm (2009) kallar smygrepresentativitet, då resultatet 
från ett fåtal informanter skulle presenteras som representativt. Däremot kan gemensamma och 
återkommande drag i elevernas utsagor ge indikationer på en analytisk generaliserbarhet (Fejes 
& Thornberg, 2015).  
 
För att öka studiens transparens presenterades studiens deltagare med anonymiserade namn, 
därmed avslöjades också att deltagarna i studien enbart bestod av unga män. Då jag fick hjälp 
att söka deltagare till studien var det faktum att studien enbart fick unga manliga deltagare inte 
något jag kunde styra. Om jag hade haft tid och möjlighet hade jag kunnat söka deltagare med 
andra metoder och därmed även kunnat komma i kontakt med deltagare, som kategoriserar sig 
som kvinnor, för att skapa en balans utifrån biologiskt kön. Intentionen var alltså inte att göra 
en studie med enbart manliga elever, men samtidigt har unga manliga elever som gått 
språkintroduktion och gjort en övergång till ett nationellt program varit i majoritet bland unga 
nyanlända de senaste åren i Sverige. 
 
Intervjuerna genomfördes utan tolk vilket skulle kunna medföra en del risker. Risken för 
missförstånd och feltolkningar var något som övervägdes i val av undersökningsmetod. Valet 
föll då på semistrukturerade intervjuer med intervjuguide för att på så sätt möjliggöra 
klargörande frågor – både från min och från deltagarnas sida (Kvale & Brinkmann, 2015).  
Valet att inte använda tolk gjordes dels utifrån mina tidigare erfarenheter av att undervisa 
nyanlända elever, jag trodde inte att tolk skulle vara nödvändigt. Dels eftersom studiens 
omfattning inte möjliggjorde användandet av tolk. Eleverna intervjuades i tre städer, på fem 
olika skolor och intervjuerna skulle ha inbegripit fler än fem olika språk totalt sett. Under 
intervjuerna uppstod vid några tillfällen frågor, som jag besvarade och därefter kunde 
intervjuerna fortlöpa. Vid enstaka tillfällen svarade eleverna på ett sätt, som gjorde att jag 
misstänkte att de inte förstått frågan, oftast rörde det sig då om små missförstånd. Frågan 
ställdes då om och eleven fick en ny möjlighet att svara.  Liknande ”tolkningsfel” skulle lika 
gärna kunna ha inträffat vid en intervju med en elev, som hade svenska som modersmål. 
Eleverna hade i intervjuerna svårt med vissa ord, exempelvis ordet studiehandledning, som för 
alla inte var ett generellt begrepp. Vid de tillfällen oklarheter uppstod förklarade jag begreppet, 
vilket ofta föranledde svar av typen jaha, du menar… jaså, på skola X kallar vi det… osv. Att 
inte använda tolk i denna studie innebär också att jag som intervjuare skulle kunna missförstå 



 
 
 

33

deltagarnas svar. I de fall jag kände mig tveksam ställde jag därför direkt klargörande frågor 
till de intervjuade deltagarna.  
 
De etiska aspekterna har genomgående i studien följts nogsamt efter Vetenskapsrådets (2017) 
riktlinjer. De nyanlända eleverna anonymiserades genom att de fick nya namn. Stad samt skola 
finns inte angivet i studien. Deltagarna i studien fick nya namn, för att kunna användas i citat i 
resultatpresentationen. I presentationen av resultatet blir det då tydligt att det är olika elevers 
citat som redovisas, vilket ökar studiens trovärdighet. De som intervjuades skulle kunna känna 
igen sina egna citat, men i övrigt finns inte möjlighet att spåra elevernas identitet. I studien finns 
inte angivet vilket gymnasieprogram de respektive deltagarna går på. I några av citaten skulle 
det kunna vara möjligt att spåra deltagarnas programtillhörighet, men eftersom ingen direkt 
koppling finns har identifiering av deltagarna försvårats. 
 
Fejes och Thornberg (2015) skriver att kvalitativa studiers resultat bör var överförbar och 
användbara i andra sammanhang, för att på så sätt öka studiens reliabilitet. Resultat blir enligt 
författarna överförbara och användbara om de kan leda till ökad förståelse hos läsaren eller om 
läsaren kan tillämpa resultatet i den vardagliga praktiken. Denna studies resultat är överförbart 
och användbart, eftersom det analytiskt generaliserbara resultatet är samstämmigt och det ger 
olika professioner i skolan möjlighet att införliva resultatet i den dagliga praktiken där de möter 
nyanlända elever, som gjort en övergång från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt 
program. För mig som specialpedagog har studien föranlett många tankar och idéer för hur 
nyanlända elever bör bemötas i övergången till ett nationellt gymnasieprogram. Min 
förhoppning är att studiens resultat också kommer att vara överförbara och användbara för dig 
som läsare.  
 

Avslutande reflektioner 
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av nyanlända elevers situation i 
övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program. Eter att studien nu 
är avslutad känner jag mer än någonsin hur tragiskt det är att de nyanlända eleverna i studien 
inte kan sägas vara väl inkluderade i undervisningen. Vilket resursslöseri! Med en högre grad 
av inkludering och stöttning skulle eleverna kunna nå sina fulla potential, inte halva. Många av 
de nyanlända eleverna i studien har högt uppsatta mål i livet. Bristen på inkludering riskerar 
dock att äventyra deras målsättningar. För att utbildningen ska kännas meningsfull för de 
nyanlända eleverna måste de kunna känna sig delaktiga både akademiskt och socialt. Till viss 
del kan situationen för de nyanlända eleverna i studien vara en fråga om resursbrist. I vissa 
städer är det av egen erfarenhet svårt att exempelvis hitta tillräckligt med personer som kan 
arbeta med studiehandledning och med modersmålsundervisning. Men, till slut handlar ändå 
frågan om de nyanlända elevernas situation i övergången om att se till var enskild individ – att 
lägga tid på att ta reda på vilka behov just den här eleven har utifrån det faktum att eleven är 
nyanländ i det svenska skolsystemet.  
 
Under studiens inledande faser var jag nervös inför det resultat jag skulle få. Jag visste inte alls 
vad eleverna skulle kunna tänkas berätta. Efter att ha genomfört ungefär hälften av intervjuerna 
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förändrades min nervositet i karaktär. Nu blev jag istället nervös för att de nyanlända elevernas 
erfarenheter och berättelser var så lika. Nervositeten över detta faktum släppte något när jag 
genomfört alla intervjuer. Då kunde jag konstatera att resultatet var lika, men att jag hade 
intervjuat elever i tre olika städer, från fem olika gymnasieskolor och från åtta olika nationella 
gymnasieprogram, vilket talade för att resultatet inte i så stor utsträckning kunde var påverkat 
av yttre faktorer. 
 

Förslag på vidare forskning 
Utifrån det faktum att de tolv nyanlända eleverna i studien mer än något annat enbart är 
inkluderade i form av placering i ordinarie klassrum, finns det all anledning att i vidare 
forskning undersöka om det är möjligt att dra generella slutsatser om nyanlända elevers 
övergångar från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt program - med fokus på olika 
former av inkludering. Syftet med sådan forskning bör vara att öka kunskaperna om de 
nyanlända elevernas upplevelser av inkludering i övergången, för att på så viss generera nya 
teorier och skapa möjlighet för att öka nyanlända elevers måluppfyllelse. Ännu ett intressant 
område att undersöka i sammanhanget skulle vara att studera hur de nyanlända elevernas 
motivation påverkas av bristen på akademisk och social inkludering. Eftersom denna studie 
enbart byggt på intervjuer gjorda med unga män är det i framtida studier också angeläget att 
lyfta nyanlända unga kvinnors situation i gymnasieskolan.   
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Mälardalens Högskola 
Specialpedagogprogrammet 
 

Övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram 
 
Till lärare i Svenska som andraspråk 
Mitt namn är Katarina Lindberg och jag läser Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens Högskola. 
Under vårterminen 2019 skriver jag ett självständigt arbete (15hp), som avslutar denna utbildning.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka elevers erfarenheter och upplevelser av övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Det finns inte mycket forskning 
om denna övergång, men många elever som gjort den. Samtidigt presenterar exempelvis 
Skolinspektionen siffror som visar att många elever, som gjort övergången från 
språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram, inte avslutar sina studier med en 
gymnasieexamen. Det känns därför angeläget att undersöka och lyfta fram exempel från elevernas 
erfarenheter och upplevelser av övergången.  
 
Insamlingsmetoden av data kommer ske med hjälp av intervjuer. Totalt 9 elever på ett nationellt 
gymnasieprogram önskar jag intervjua. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt med hjälp av en 
diktafon. Själva intervjun beräknas ta 40 minuter.  
 
Vid undersökningen eftersträvas konfidentialitet enligt Vetenskapsrådets riktlinjer. Det inspelade 
materialet kommer enbart vara tillgängligt för mig och min handledare. I rapporten kommer eleverna 
att avidentifieras så att resultatet inte går att koppla till studiens enskilda individer.  
 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Vänligen, 
 
Katarina Lindberg 
 
Om ytterligare information önskas om studien:  
 
student: Katarina Lindberg 
e-mail: klg15001@mdh.se 
telefon: 0702678127 
 
handledare: Tina Hellblom-Thibblin, docent i specialpedagogik 
e-mail: tina.hellblom-thibblin@mdh.se 
 
 
Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Introduktionsfrågor 
namn, ålder, bostadsland innan ankomst till Sverige, väntetid i Sverige innan plats på 
språkintroduktionsprogrammet, antal terminer på språkintroduktionsprogrammet 
 
Intervjufrågor till frågeställning 1 – erfarenheter och upplevelser av övergången 

1. Beskriv hur det var att börja på XX-programmet.  
2. Hur blev du mottagen på skolan/programmet/i klassen? 
3. Hur förberedde du dig innan du började på XX-programmet?  
4. Vad har fungerat bra i skolan när du bytte från språkintroduktionsprogrammet till XX-

programmet? 
5. Vad har fungerat mindre bra när du bytte från språkintroduktionsprogrammet till XX-

programmet? 
6. Hur trivs du i skolan på XX-programmet?  
7. Har din känsla av att trivas med din utbildning förändrats från att du gjorde 

övergången från språkintroduktionsprogrammet till XX-programmet? 

 
Intervjufrågor till frågeställning 2 – erfarenheter av inkludering efter övergången. 

1. På vilket sätt har lärarna uppmärksammat vilka tidigare skolerfarenheter du har? 
2. Vad vet lärarna om dina tidigare skolerfarenheter från det land du bodde i innan du 

kom till Sverige?  
3. Vad vet lärarna om dina skolerfarenheter från språkintroduktionsprogrammet? 
4. Vad vet dina klasskompisar om dina tidigare skolerfarenheter?  
5. Hur uppmärksammas dina erfarenheter och kunskaper i undervisningen? 
6. Hur upplever du att undervisningen är anpassad efter dina förutsättningar som elev 

med svenska som andraspråk? 
7. Hur trivs du i klassen? 
8. På vilket sätt är du en del av den sociala gemenskapen i din klass? 
9. Har du någon gång känt dig utanför/exkluderad i skolan sedan du började på XX-

programmet? Berätta. 
 

Intervjufrågor till frågeställning 3 – stödinsatser efter övergången 
1. Vilka strategier/stöd använder du dig av i undervisningen när du inte förstår? 
2. På vilket sätt har du fått stöd i undervisningen på XX-programmet? 

a. Hur skiljer sig stödet åt mellan olika lektioner/lärare?  
b. Hur fungerar det stöd du fått?  

3. Berätta – finns det någon form av stöd du bett om att få, som du inte fått? ex. 
studiehandledning på modersmål.  

 
 


