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Syftet med detta examensarbete är att kartlägga olika faktorer som påverkar elevers möjligheter att gå 

vidare inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet, samt vilka förutsättningar dessa 

faktorer tillsammans skapar för studieframgång hos elever.  En kvalitativ forskningsstrategi användes 

där fem lärare och tre studievägledare från olika gymnasieskolor i Sverige intervjuades om sin 

uppfattning kring studiens ämne. Resultatet visar att utifrån de förutsättningar skolorna har idag är det 

svårt för elever att ta sig vidare till fortsatta studier med individuell studieplan som stöd. Mottagande 

och kartläggning av nya elever skiljer sig åt på respondenternas skolor, vilket antyder att en 

likvärdighet kring språkintroduktionsprogrammets organisation saknas. Detta blir även synligt i den 

individuella studieplanen som inte i tillräckligt stor utsträckning används som ett levande dokument 

som kontinuerligt utvärderas och revideras. Slutsatsen tyder på att utifrån programmets utformning 

som det ser ut idag är det svårt att tillgodose varje enskild elevs behov och bedriva en organisation där 

undervisning individanpassas, vilket kan ha en avgörande betydelse för elevens möjligheter att gå 

vidare inom utbildningsväsendet.  

 

Nyckelord: nyanlända elever, språkintroduktionsprogram, individuell studieplan, individualiserad 

utbildning, gymnasieskola 
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1 Inledning 

Det är en utmaning att kunna möta elever som inte har så mycket studiebakgrund och kunna 

möta deras behov för att sedan kunna slussa dem vidare till en lämplig utbildning. Det är 

svårt. (Respondent 6, studie- och yrkesvägledare vid språkintroduktionsprogam) 

 

Ovanstående citat från en av respondenterna i den föreliggande studien som kartlägger vilka 

förutsättningar elever har att gå vidare inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet 

illustrerar några av de utmaningar dagens gymnasieskolor har med att erbjuda nyanlända ungdomar 

en fullvärdig utbildning. Den svenska skolan, men även många av våra grannländer har under senare 

år och då framförallt år 2015 tagit emot ett stort antal elever från andra länder. Detta beror främst på 

kriget i Syrien men även oroligheter i Afganistan, Sydsudan, Maynmar och Somalia, skriver 

Migrationsverket (2019).  

Flertalet av dessa elever i 16- till 19-årsåldern läser vid språkintroduktionsprogrammet som är 

ett introduktionsprogram som vänder sig till nyanlända ungdomar (Skolinspektionen 2017). Syftet 

med programmet är att ge eleven de kunskaper eleven behöver för att kunna ta sig vidare inom det 

svenska utbildningssystemet (Hagström 2018:107). Trots att språkintroduktionsprogammet är det 

femte största programmet i gymnasieskolan visar Skolinspektionens granskning att utbildningen 

många gånger inte ger den utbildning som eleven behöver. Bland annat brister kartläggningen både i 

genomförande och vid dokumentationen av elevens tidigare skolbakgrund, elevens kunskaper och 

erfarenheter när överlämning sker (Skolinspektionen 2017). 

Skolorna har kritiserats för att tillämpa kollektiva lösningar på den heterogena gruppen av 

individer och undervisningen är inte anpassad utifrån elevens behov gällande studietakt, omfång och 

innehåll. Det är enbart en liten grupp av skolor som erbjuder eleverna en bredare utbildning med fler 

grundskoleämnen och använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt i utbildningens ämnen 

(Skolinspektionen 2017). 

Det nya systemet för gymnasieantagningen ses som ett strukturellt hinder för lärande och 

utveckling. För att komma in på ett gymnasieprogram krävs det åtta betyg för ett yrkesprogram och 

tolv betyg för ett nationellt program. För många elever som läser vid språkintroduktionsprogrammet 

är det en stor utmaning att klara av att få de betyg och språkkunskaper som de behöver för att bli 

behöriga till ett nationellt program. Flera pedagoger ser också målet med att dels lära sig svenska och 

dels hinna läsa in antalet betyg för att kunna söka in till ett gymnasieprogram som ett omöjligt 

uppdrag. Antalet betyg och ungdomarnas ålder upplevs som det största hindret för ungdomarna att 

komma vidare inom utbildningsväsendet (Stretmo & Melander 2018:146).  

Trots att det finns en bred överensstämmelse om vad skolans roll är när det gäller mottagande 
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av nya elever så saknas det fortfarande riktlinjer, tydlig mottagningsstandard och resurser för 

nyanlända (Nilsson & Bunar 2016). Bestämmelser på nationell nivå som uppger hur utbildning för 

nyanlända ska organiseras i skolorna har etablerats relativt nyligen (Skolverket 2016), vilket innebär 

att de praktiska tillämpningarna ute i skolorna också varierat och dröjt.   

Hur ska skolan vända trenden med antalet ungdomar som läser vid 

språkintroduktionsprogrammet och i dagens läge inte når de uppsatta målen för utbildningen? Jag 

anser att organisationen kring språkintroduktionsprogrammet och arbetet med den individuella 

studieplanen spelar en viktig roll när det kommer till detta dilemma. Då 

språkintroduktionsprogrammet inte har något examensår blir den individuella studieplanen extra 

viktig (Skolverket 2014). Det finns även skäl att anta att arbetet med mottagande av nya elever, den 

inledande kartläggningen och strukturen av den individuella studieplanen också behöver förtydligas. 

I min yrkesroll som lärare på gymnasieskolan och med erfarenhet av att arbeta med ungdomar på 

språkintroduktionsprogrammet upplever jag att det är få elever som är insatta i sin utbildning och den 

individuella studieplanen eller ens vet om att det finns en individuell studieplan upprättad för dem. 

Enligt mig leder detta till att de är dåligt insatta i sin utbildning och vad de faktiskt behöver lägga 

fokus vid för att klara utbildningens uppsatta mål. Denna bakomliggande problematik gör det därför 

intressant att i denna uppsats kartlägga, från lärares och studie- och yrkesvägledares perspektiv, vilka 

förutsättningar och hinder elever har för att gå vidare inom utbildningsväsendet från 

språkintroduktionsprogrammet. En kvalitativ forskningsstrategi användes där fem lärare och tre 

studievägledare från olika gymnasieskolor belägna i Sverige intervjuades om deras uppfattning kring 

studiens ämne. 

 

 

1.1   Syfte och forskningsfrågor 
 

Undersökningens syfte är att kartlägga olika faktorer som påverkar elevers möjligheter att gå vidare 

inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet, samt vilka förutsättningar dessa 

faktorer tillsammans skapar för studieframgång hos elever. Utifrån syftet ställs följande 

forskningsfrågor:  

 

1. Hur påverkar mottagande och kartläggning av nya elever vid språkintroduktionsprogrammet 

deras förutsättningar för framtida studier? 

2. Hur påverkar framtagande och genomförande av den individuella studieplanen 

undervisningen för varje enskild elev? 
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3. Vilka verktyg och funktioner stöttar eller hindrar elever på deras väg vidare ut i 

utbildningssystemet och hur?  

 

 

2   Teorianknytning  
 
I detta avsnitt beskrivs några teoretiska antaganden kring individualisering och individualiserad 

undervisning som återfinns i litteraturen. De teoretiska antaganden som jag har använt i kapitlet 

styrker och kompletterar studiens resultat.  

 

 

2.1   Individualisering och individualiserad undervisning 
 
I God utbildning i mätningens tidevarv framhåller professorn och utbildningsfilosofen Gert Biesta 

(2011:27-30) att utbildning i sin helhet utgörs av tre olika men relaterade funktioner. De tre 

utbildningsfunktioner som Biesta formulerar är kvalificering, socialisation och subjektifiering som 

tillsammans förstärker varandra och ger eleven verktyg att ta sig vidare inom utbildningssystemet och 

vidare ut i samhället. 

Enligt Biesta (2011:28) innebär kvalificering att kunskaperna elever erhåller sig ska ge dem   

möjligheten att exempelvis kvalificera sig till fortsatta studier som förbereder dem inför arbetslivet. 

Elever ska utrustas med ”kunskap, kompetens och förståelse” och då tillsammans med en ”inställning 

och benägenhet att göra någonting”. Det framhålls även att kvalificering inte enbart innebär 

förberedelse för arbetslivet utan även har en viktig roll när det kommer till att förbereda eleverna för 

medborgarskap i samhället och kulturell förståelse.   

Den socialiserande utbildningsfunktionen menar Biesta (2011:28) utgörs av ”de många sätt på 

vilka vi, via utbildningen blir en del av specifika och sociala, kulturella och politiska ordningar”. 

Socialisering innebär en överföring av de normer och värderingar som majoriteten av samhället står 

bakom men även kulturella och religiösa traditioner. 

Enligt Biesta (2011:29) bidrar inte utbildning enbart till kvalificering och socialisation utan 

även till individualisering, vilket Biesta kallar för subjektifiering. Subjektifiering innebär att eleven 

ska utbildas till att bli en självständig och kritisk individ som kan ifrågasätta samhället.  

Biesta (2011:80) menar dock att skolan idag utgörs mest av kvalificerings- och 

socialisationsidéer, vilket innebär att eleven placeras in i redan befintliga system med redan uppsatta 

mål. Detta innebär att det saknas utrymme för elevens egna tankar och mål. Vidare hävdar Biesta 

(2011:85) att genom att låta individualisering genomsyra undervisningen behöver eleven inte ordnas 
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in i en redan bestämd mall utan här skapas istället utrymme för eleven att forma sin egen mall.  

Vad behövs för att förbättra utbildningskvaliteten för nyanlända elever och ge dem bättre 

möjligheter till att klara målen i den individuella studieplanen utifrån Biestas syn på utbildningens 

funktioner? Utgångspunkten bör vara att behandla eleverna som enskilda personer med olika behov 

och därmed olika resurser. Utifrån detta synsätt i perspektiv med mötet av dessa heterogena behov 

hos nyanlända ger inte bara den enskilda eleven utbildningsmöjligheter utan visar även om den 

svenska skolan kan nå upp till de direktiv som finns för social solidaritet och rättvisa i praktiken 

(Nilsson & Bunar 2016:412). 

Kaya (2016:71) menar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna med att undervisa nyanlända 

är att strukturera och anpassa undervisningen till elevernas erfarenheter och kunskaper. Utöver detta 

ska undervisningen stödja elevens fortsatta utveckling inom språk och kunskap genom att utgå från 

deras tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper för att lyckas med individanpassad undervisning. 

För detta krävs god kännedom om elevernas sociala och kunskapsmässiga intressen (Boo, Forslund 

Frykedal & Thorsten 2017:77). 

Kaya (2016:71) beskriver situationer där individanpassad undervisning innebär att eleven 

arbetar med egna uppgifter i sin egen takt på sin nivå. Kaya tar upp exemplet med att eleverna får sitta 

själva med material för att läraren helt enkelt inte vet hur de ska anpassa undervisningen till alla 

individer i klassrummet. Detta beror främst på att läraren inte tagit reda på elevernas kunskaper och 

erfarenheter i tillräckligt hög grad eller har strategier för att anpassa undervisningen till elevernas 

förutsättningar och behov. Detta är inte tanken med individanpassad undervisning och gynnar inte 

eleven, menar Kaya (2016:70–71).  

I Lgy 11 anges att ”Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2011). 

I enlighet med Lgy11 beskriver Giota (2013) att det är den enskilda individen som ska sättas i 

fokus:  

Individualisering i betydelsen individanpassning förutsätter alltså att elever är olika och att skolan inte ska sträva 

efter att göra dem lika. Därför är det skolans krav och förväntningar på eleverna som ska individualiseras genom 

en mångsidig uppläggning av undervisningen så att undervisningen fungerar optimal för alla elever […] En 

individanpassad undervisning förutsätter vidare att läraren har god kännedom om elevens styrkor och svagheter, 

vilket kräver goda relationer mellan lärare och elev. (Giota 2013:54) 

 

Skolverket (2011:18) skriver att individualisering inte innebär individuellt arbete för eleven. 

Undervisningen ska organiseras och genomföras med elevens individuella förutsättningar och behov. 

Individualiserad undervisning där eleven ska söka information och dra slutsatser är däremot 
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ineffektivt. Utvärderingar har visat att detta sätt att arbeta individuellt gör att eleven blir mindre 

engagerad i sitt skolarbete och uppnår sämre studieresultat. 

 

 

3   Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras undersökningens bakgrund och tidigare forskning. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för de begrepp som används i uppsatsen och därefter följder en presentation av den 

tidigare forskning som ligger till grund för min undersökning.  

 

 

3.1   Begreppsförklaringar 

 

 
3.1.1   Nyanlända elever 

 

Nyanlända elever definieras enligt 7 kap.12 a § någon som har varit hemmavarande utomlands men 

nu är bosatt i Sverige och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start under det 

kalenderår hen fyller sju år. Eleven ses inte som nyanländ efter skolgång under fyra år i landet (SFS 

2010:800). Det är Migrationsverket som är ytterst ansvarig för mottagandet, med det är kommunen 

som är ansvarig för skolgången som ska baseras på samma villkor som gäller för barn med svenskt 

medborgarskap. Kommunen har även ett ansvar att erbjuda en plats i skolan en månad efter det att 

barnen kommit till kommunen (Bunar 2015:11).  

 

 

3.1.2   Ensamkommande 

 

Ensamkommande innebär de asylsökande barn under 18 år som kommit till Sverige utan sina föräldrar 

eller annan vuxen person. De flesta av dessa ungdomar har uppnått gymnasieålder när de kommer till 

Sverige och tillhör därför det organisatoriska mottagandet som gäller för gymnasieskolan, nämligen 

språkintroduktion som är ett av gymnasieskolans introduktionsprogram (Bunar 2015:12). 

 

 

3.2   Språkintroduktionsprogrammet 
 
År 2011 antogs den nya gymnasieformen som innebar att de individuella programmen ersattes med 

fem introduktionsprogram där språkintroduktionsprogrammet ersatte tidigare IVIK som stod för 
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introduktionsutbildning för invandrare, skriver Sharif (2018:18). Den nya formen medförde även att 

undervisningen för nyanlända nu skulle regleras enligt lag. Kraven för att söka till ett nationellt 

program ändrades då den nya reformen sattes i bruk. Från att tidigare enbart erfordrat godkända betyg 

i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik behövdes nu även ytterligare fem 

godkända betyg för ett yrkesprogram och nio betyg för ett högskoleförberedande program (Hagström 

2018:24).  

I sin nuvarande form riktar sig språkintroduktionsprogrammet till nyanlända ungdomar som 

nyligen börjat studera svenska (Skolinspektionen 2017). När eleverna kommer till 

språkintroduktionsprogrammet är de minst 16 år gamla och har då tre år på sig att få de betyg som 

krävs för att kunna söka till ett gymnasieprogram, eftersom det inte går att söka efter det att de fyllt 

19 år (Bomström Aho 2018:13). 

Språkintroduktionsprogrammet ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller 

svenska som andraspråk. Utgångspunkten för undervisning på språkintroduktionsprogrammet är 

elevernas individuella behov, tidigare kunskaper, intressen och förutsättningar, vilket ska utformas i 

den individuella studieplanen (Skolverket 2019a). Det har även skett förändringar i 

gymnasieförordningen som innebär att de elever som undervisas på programmet språkintroduktion 

kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort period (Skolverket 

2019a). 

Utbildningen ska i övrigt vila på den inledande bedömning som genomförs i de kurser och 

ämnen som eleven behöver fortsatt utbildning i, enligt 17 kap. 14 a § (SFS 2010:800). Detta innebär 

att elevens skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska 

kartläggas. Reglerna började gälla den 1 juli 2018 men kommer att tillämpas på utbildning som startas 

från och med 1 juli 2019 (Skolverket 2018a). 

Omfattningen på utbildningen ska motsvara heltidsstudier. Dock kan eleven begära att 

utbildningens omfattning ska minskas om huvudmannen anser att det finns särskilda skäl till detta, 

enlig 17 kap, 6 § (SFS 2010:800). Då det inte finns något examensår eller tydligt upplägg hur 

programmet ska bedrivas blir den individuella studieplanen extra viktig för eleven som läser vid ett 

introduktionsprogram (Skolverket 2018b). Studieplanen ska innehålla uppgifter om det program 

eleven studerar vid och kursinnehåll i programmet. Vid utformningen av den individuella 

studieplanen ska eleven vara delaktig (Skolverket 2014). Efter avslutad utbildning på ett 

introduktionsprogram är det upp till rektor att sammanställa ett gymnasieintyg som innehåller vilken 

utbildning eleven har gått och i intyget ska även de betyg eleven har tilldelats finnas med. Intygen ska 

även innehålla den bedömning som har gjorts gällande elevens språk-och kunskapsutveckling 

(Skolverket 2019a). 
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3.3   Pedagogisk kartläggning av den enskilda eleven  
 
Det är skollagen som bestämmer att varje elevs skolbakgrund och kunskapsutveckling ska kartläggas 

när eleven påbörjar sin utbildning vid språkintroduktionsprogrammet. Skolan ska använda sig av den 

kartläggningsmall som Skolverket har tagit fram. Utifrån informationen från kartläggningsmallen 

bestämmer rektor hur undervisningen ska utformas. Vidare bestämmer även skollagen om att skolan 

ska säkerställa att varje enskild elev ges möjlighet till likvärdig utbildning som svenska elever och 

vidta åtgärder för att uppfylla dessa mål (Otterup & Kästen-Ebeling 2018:14). 

I den inledande bedömningen av eleven ska skolan använda sig av Skolverkets 

kartläggningsmaterial som togs fram 2016 och som återfinns som material att ladda ner i 

bedömningsportalen steg 1 och steg 2. Steg 1 kartlägger elevens språk och erfarenheter och i steg 2 

kartläggs elevens kunskaper inom användningen av skriftspråket i olika syften och sammanhang och 

det matematiska tänkandet (Skolverket 2019b). 

Materialet ska användas för/på elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, men 

elever som går på språkintroduktionsprogrammet kan också kartläggas utifrån materialet. Det tredje 

steget i kartläggningsmaterialet kan användas av ämneslärare för att få syn på elevens kunskaper inom 

ett visst ämne. Detta steg är frivilligt för skolorna att använda men ger ett bra stöd för ämnesläraren 

att planera undervisningens innehåll utifrån var eleven befinner sig rent kunskapsmässigt (Skolverket 

2019b). 

 

 

3.4   Den individuella studieplanen 
 
Det är skollagen, läroplanen för gymnasieskolan och gymnasieförordningen som reglerar den 

individuella studieplanen (Skolverket 2012). Enligt skollagen 17 kap. 7 § (SFS 2010:800) ska det 

upprättas en individuell studieplan för varje enskild elev. Läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 

2011:144) anger att skolan i dialog med eleven ska upprätta en individuell studieplan för varje elev 

och att det är rektorns ansvar att detta blir genomfört.  

 Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) uppger mer i detalj vad den individuella 

studieplanens innehåll ska vara. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om; 

• Vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som har gjorts. 

• Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program. 

• Vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och om eleven har valt ett utökat 

program. 

• Vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet. 
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• Om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har tagits 

bort. 

• Om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning. 

• Om eleven läser mot grundskolans ämnen och andra insatser som är för eleven gynnsamma 

för dess utveckling och som är avsedda att ingå om eleven läser mot ett introduktionsprogram. 

 

 
 

3.4.1   Den individuella studieplanen för elever vid språkintroduktionsprogrammet 

 
Den 1 augusti 2018 beslutade Riksdagen om en lagändring gällande den individuella studieplanen för 

nyanlända. Ändringen i skollagen innebär att eleven ska ges en större möjlighet att uppnå behörighet 

till ett nationellt program inom gymnasieskolan. Den studieplan som upprättas för nyanlända i 

högstadiet, grundskolan eller specialskolan omfattas av de nya bestämmelserna (Prop 2017/18:194). 

Den individuella studieplanen ska planeras utifrån huvudmannens upprättade plan för utbildningen 

på språkintroduktionsprogrammet. Den individuella studieplanen ska utgå från den bedömning som 

görs när eleven börjar på programmet och ska kontinuerligt revideras och utvärderas, utifrån det som 

kommer fram i den fortlöpande bedömningen av elevens kunskaps- och språkutveckling. 

Studieplanen ska innehålla uppgifter om de ämnen och kurser som eleven läser, samt när det blir 

angeläget andra insatser som behövs för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Det är 

studievägledaren som i detta arbete ska stödja eleven med upplägg och metoder för att eleven ska ges 

en större möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål (SFS 2010:800). 

 

 

3.5   Tidigare studier om faktorer som hindrar nyanlända elever att gå 

vidare inom utbildningsväsendet 
 
 

3.5.1   Utmaningar i mottagande av elever 

 
När skolan tar emot nya elever ska en pedagogisk kartläggning dokumentera elevens kunskaper för 

att anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Kartläggningsmaterialet visar dock 

enbart de kunskaper som har format eleven utifrån en västerländsk kunskapssyn, vilket gör att man 

kan förbise kunskaper som eleven redan har (Bouakaz 2018:43). 

Bunar (2015:10) skriver om den problematik det svenska utbildningsväsendet står inför idag 

med att inkludera nyanlända elever och se till att de får en likvärdig utbildning som de dels enligt 
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lagstiftning och dels demokratiskt och moraliskt har rätt till. Trots att det finns en gemensam syn på 

skolans roll vid mottagande av nya elever och att det idag finns ett material framtaget av Skolverket 

(2016) som anger hur utbildningen ska organiseras saknas det fortfarande idag tydlig policy, kunskap 

och riktlinjer kring hur skolorna ska ta emot nyanlända och hur de på ett tydligt sätt ska inkluderas i 

skolan.  

Skolinspektionens granskning visar att det skiljer sig mellan skolor hur huvudmännen väljer att 

kartlägga elevernas kunskaper och erfarenheter. Det är inte alla skolor som har rutiner och kompetens 

för att genomföra en inledande kartläggning som sedan ska ligga till grund för utformningen av den 

enskilda elevens utbildning på språkintroduktion. Utan en tydlig kartläggning, menar 

Skolinspektionen, är det inte möjligt att individanpassa utbildningen utifrån varje elevs förutsättningar 

och behov (Skolinspektionen 2017). 

Den inledande kartläggningen sker oftast på en central mottagningsenhet eller på skolan vid 

inskrivning på utbildningen. Skolinspektionen (2017) visar att hur själva kartläggningen genomförs 

kan skilja sig åt mellan kommunerna där en del använder sig av Skolverkets kartläggningsmall och 

en del har uppfunnit en egen kartläggning efter det ökande elevantalet 2015. 

Det finns även en variation över hur grundläggande den inledande kartläggningen genomförs 

och hur informationen påverkar antal ämnen, studietakt och andra stödinsatser. Organisatoriska 

begränsningar är inte ovanliga, vilket gör att utbildningen inte kan anpassas till den enskilda elevens 

behov utifrån kartläggningen. Det skiljer sig även åt på skolorna vem som genomför den inledande 

kartläggningen. Ofta är det en samordnare eller en studie- och yrkesvägledare tillsammans med en 

lärare i svenska som andraspråk. På en del skolor deltar kompetenser ur elevhälsan som exempelvis 

specialpedagog, kurator eller skolsköterska (Skolinspektionen 2017). 

Skolinspektionens (2017) granskning visar vidare att när undervisningen har påbörjats så gör 

vissa skolor en fördjupad kartläggning i de ämnen som eleven undervisas i och som ska ligga till 

grund för planeringen av elevens studier och undervisning. Dock finns det skolor där denna 

kartläggning görs i mycket liten skala. 

När det saknas en genomgående kartläggning saknas det även underlag för att organisera 

utbildningen för den enskilda eleven så att denne kan gå vidare inom utbildningsväsendet eller vidare 

ut i arbetslivet så snabbt som möjligt. Det skiljer sig även åt mellan skolorna inom vilka ämnen 

kunskaper prövas. Vissa skolor testar enbart kunskaper i svenska medan andra skolor även testar 

kunskaper inom ämnena matematik och engelska (Skolinspektionen 2017). 
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3.5.2   Utmaningar inom organisation och innehåll av språkintroduktionsprogram 

 
De elever som studerar vid språkintroduktionsprogrammet kommer med olika bakgrunder. De har 

med sig olika språkliga förutsättningar och varierade kunskaper inom det svenska språket. De har 

även ibland upplevt ett skolsystem som skiljer sig mycket från det skolsystem vi har i Sverige (Sharif 

2017). Dock ska alla elever kunna möta skolan och utbildningen trots att eleverna saknar kunskaper 

inom det svenska språket (Skolverket 2016). 

Undervisningen på programmet har fokus på det svenska språket och utbildningen ska erbjuda 

eleverna ämnen som de behöver för att komma vidare inom utbildningsväsendet. Utbildningen ska 

därför vara språk- och kunskapsutvecklande utifrån elevens förutsättningar (Skolverket 2018b). Dock 

finns det indikationer på att det finns brister inom programmet utifrån de låga skolresultat som 

eleverna visar upp (Skolinspektionen 2017). Detta kan även hänga samman med det som Bomström 

Aho (2018) lyfter fram: att utbildningsystemet i Sverige bygger på att eleverna som studerar på 

gymnasiet även har gått i svensk grundskola:  

 

När nyanlända elever med kort skolbakgrund, eller ingen utbildning alls i bagaget börjar på Språkintroduktion 

ställs logiken i utbildningssystemet inför utmaningar eftersom eleverna relativt snabbt ska läsa in språk-och 

ämneskompetens för att bli behöriga att få börja på ett nationellt program där jämnåriga svenska elever går. 

(Bomström Aho 2018:8) 

 

De flesta nyanlända elever har ambitionen att lära sig det nya språket för att kunna kommunicera med 

andra på språket och även förstå hur det nya samhället de lever i fungerar. Processen blir svårare för 

dem som kommer från länder där samhället skiljer sig avsevärt från hur det svenska samhället är 

uppbyggt. Om man dessutom för första gången i livet ska lära sig läsa och skriva då blir det 

naturligtvis extra svårt. I nuläget föreligger det indikationer på att fler och fler av de nyanlända som 

kommer till Sverige saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter, vilket visar på de utmaningar 

skolan står inför idag (Franker 2017:772–773). 

Det existerar flera faktorer som gör att ungdomarna inte når målen inom 

språkintroduktionsprogrammet. Abdulla (2017) har intervjuat ungdomar som studerar på 

språkintroduktionsprogrammet för sin avhandling Readiness or resistance? Newly arrived adult 

migrants’ experiences, meaning making and learning in Sweden. Deltagarna i studien menar att det 

tar lång tid att lära sig svenska, vilken bidrar till att många av dem gör motstånd mot kravet att lära 

sig svenska på den korta tid de har på sig. Dessutom uppger flera av ungdomarna att de redan har en 

karriär i sina hemländer och helt enkelt inte upplever att de har ett tillräckligt starkt motiv till att lära 

sig svenska. De berättar vidare att den tiden det tar att lära sig det svenska språket hindrar kontakten 
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med de som talar svenska som modersmål och under den tiden det tar att lära sig svenska blir det 

tyvärr lättare att fastna med de som talar samma språk som en själv eftersom han eller hon har en 

språklig kommunikationsfrihet inom den typen av grupperingar. 

I avhandlingen ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”. Nyanlända ungdomar 

i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning (Sharif 2017) menar en respondent att 

språkintroduktion inte är ett riktigt program. Det framgår även att respondenten bara pratar sitt eget 

modersmål istället för att prata svenska. Lektionernas innehåll anser respondenten inte håller den nivå 

hen är van vid och det innebär att eleverna inte har möjlighet att läsa mot betyg under det första året. 

Detta leder till, uppger respondenten, att hen tröttnar på skolan (Sharif 2018:130). 

Resultaten i Sharifs (2017) studie vittnar om att eleverna upplever studierna på 

språkintroduktion som onödiga på grund av att de inte erfar en egen kunskapsutveckling eller att få 

tidigare kunskaper och erfarenheter kartlagda, och inte heller omvandlade och rekonstruerade till 

godkända och accepterade kunskaper i den svenska skolan.  

 

 

3.6   Tidigare studier kring framgångsfaktorer för nyanlända elever att 

gå vidare inom utbildningsväsendet 

 
 

3.6.1   Framgångsfaktorer i mottagande av nya elever 

 
Skolinspektionen (2017) har i sin kvalitetsgranskning undersökt utbildningen vid 42 gymnasieskolors 

språkintroduktion. Utifrån granskningen lyfts två exempelskolor fram som får illustrera hur ett 

framgångsrik mottagande av nya elever kan se ut. Vid mottagande på språkintroduktionsprogrammet 

tar skolan reda på viktig dokumentation om eleven och för in detta i en lärplattform så att 

informationen ska finnas tillgänglig för skolpersonal som möter eleven. I samband med det första 

mötet på skolan får eleven reda på vad studierna innebär och hur skolan ser ut rent allmänt. Sedan 

genomförs kartläggning av elevens kunskaper. Elevens språkkunskaper, litteracitet och erfarenheter 

kartläggs först av läraren i svenska som andraspråk. Därefter kartläggs andra ämnen. Sist kartläggs 

elevens tidigare kunskaper i de ämnen hen har studerat i sitt hemland. Det som framkommer i 

kartläggningen ligger sedan till grund för planering av undervisningen vid programmet. 

Vid kartläggning av elevernas kunskaper är det som Kaya (2016) skriver viktigt att definiera 

begreppet kunskap. Kunskap innebär inte enbart det eleven tidigare har lärt sig utan det bör även 

innefatta erfarenheter som skapar elevens läridentitet. Ett exempel på detta är strategier och rutiner 

för inlärning som eleven har utvecklat i sitt hemland. Läridentitet skriver Bunar (2015) innebär: 
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Det sätt på vilket eleven förstår, och de praktiker de följaktligen använder, i relation till lärandevillkor och deras 

styrande mekanismer i en särskild utbildningspolitisk och sociokulturell kontext. En läridentitet består av 

personliga, sociala, kulturella, erfarenhetsbaserade och intellektuella dimensioner av lärande som integreras över 

tid. Bunar (2015:268) 

 

För att kartläggningen ska kunna utgöra en viktig dokumentation för elevens utbildning är det viktigt 

att deras läridentitet ses som värdefull (Bouakaz & Bunar 2015:268). För Kaya (2016:75) är 

kartläggning en väsentlig del i planeringen av undervisningen då hon menar på att det inte går att 

varken planera eller genomföra lektioner utan att känna till elevernas förkunskaper. En väl genomförd 

kartläggning av elevens tidigare kunskaper har betydelse för hela undervisningsverksamheten då det 

är utifrån den som undervisningen ska planeras (Bomström Aho 2018).  

 

 

3.6.2   Framgångsfaktorer inom organisation och innehåll av språkintroduktionsprogram 

 
Hur ska nyanlända elever lyckas med sina studier och uppnå målen i sin individuella studieplan? 

Enligt Cummins (2017:257) behöver eleverna undervisning som bekräftar deras identitet och inte ser 

på dem som avvikande på grund av deras brister i det språk som talas i skolan.  

För att förstå sig själv som lärare och föra vidare kunskap till dagens mångkulturella elever 

behövs interkulturell kompetens. Begreppet innebär att kunna kommunicera på ett tydligt sätt med 

människor från andra kulturer. Interkulturell pedagogik avser förhållningssätt inom 

utbildningsväsendet, det vill säga hur kommunikationen mellan människor med olika förutsättningar 

och kulturell bakgrund sker (Johansson & Sorbing 2018:408–410; Kästen-Ebeling 2018:21). 

Interkulturell pedagogik innebär i praktiken att man utgår från varje enskild elevs kunskaper 

och dess erfarenheter. Det innebär att personalen måste visa intresse för elevernas kultur och språk 

och att de kommunicerar med eleverna om erfarenheter, värderingar och åsikter. En öppenhet för 

elevens olika erfarenheter och kulturella uttryck öppnar möjligheter för lärande och inkludering 

(Johansson & Sorbing 2018:408-410; Kästen-Ebeling 2018:21). En viktig del i det interkulturella 

förhållningssättet till nyanlända elevernas lärande handlar om att som lärare förstå och ta hänsyn till 

de olikheter som finns mellan det svenska skolsystemet och eleverna tidigare skolsystem (Bouakaz 

(2018:42). 
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4   Metod och material 
 
I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt som har använts för att skapa ett empiriskt material som 

sedan ligger till grund för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Metodkapitel inleds 

med att beskriva den avsedda undersökningsgruppen, vilket i detta fall är de respondenter som deltog 

i undersökningen och hur urvalet gjordes. Därefter går jag vidare och beskriver hur de kvalitativa 

intervjuerna utformades för att få svar på studiens frågeställning (Patel och Davidson 2015:131). 

Vidare beskrivs hur validiteten säkerställdes i undersökningen. Sist i metodkapitlet beskrivs de 

forskningsetiska aspekter studien har tagit hänsyn till. 

 

 

4.1   Kvalitativ forskningsstrategi 
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga olika faktorer som påverkar elevers möjligheter att gå 

vidare inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet, samt vilka förutsättningar dessa 

faktorer tillsammans skapar för studieframgång hos elever.  Jag valde därför att använda en kvalitativ 

forskningsstrategi eftersom jag ville mer ingående förstå lärarnas och studievägledarnas erfarenheter 

och uppfattningar gällande ämnet. Kvalitativ forskning ligger således bra till hands när det handlar 

om att hantera komplexa sociala situationer i en småskalig djupgående studie (Denscombe 2016:416). 

 

 

4.2   Urval 
 
Den kvalitativa undersökningen genomfördes under hösten 2018 fram till våren 2019 på några 

gymnasieskolor runt om i landet. Jag valde att använda mig av bekvämlighetsurval som enligt 

Denscombe (2016:77) innebär att urvalet är baserat på forskarens bekvämlighet då tiden ofta är 

begränsad och innebär att man väljer de respondenter som kan och vill ställa upp på en intervju. 

För att finna kontaktuppgifter till lärare och studievägledare till studien började jag med att 

inringa gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktionsprogrammet för nyanlända elever genom att 

söka via gymnasieskolors hemsidor. Tanken var att välja respondenter som arbetar inom Stockholms 

kommun för att få en jämförelse med skolorna inom kommunen men på grund av tidsbrist och 

svårigheter med att hitta respondenter som ville ställa upp på en intervju inom samma kommun 

utvidgades sökandet efter respondenter till Stockholms kommun, Västerås kommun och Skåne.  

 Jag fick respons från fem lärare och tre studievägledare som kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju. Totalt sett blev det åtta intervjuer. Jag skickade då missivbrevet (se bilaga 1) till de 
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respondenter som ville ställa upp på en intervju. Missivbrevet bör innehålla information om syftet 

med undersökningen och om vem som är ansvarig, vilket konstateras av bl.a. Patel och Davidson 

(2015:75). 

 

 

4.3   Presentation av respondenter 
 
Nedan följer en kort presentation av de respondenter som deltagit i studien. För att bibehålla 

respondenternas anonymitet har jag valt att inte intervjua flera respondenter från samma skola. 

 

Respondent 1: Har arbetat som lärare i åtta år. Utbildad lärare mot grundskolans senare år och 

gymnasiet i svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap. Har arbetat med 

språkintroduktionsprogrammet i åtta år.  

Respondent 2: Har arbetat som lärare i femton år. Utbildad lärare i svenska som andraspråk och 

media. Har arbetat med språkintroduktionsprogrammet i två år. 

Respondent 3: Har arbetat som lärare i tolv år. Utbildad gymnasielärare i engelska, historia, 

samhällskunskap, svenska som andraspråk och snart även geografi. Har arbetat med 

språkintroduktionsprogrammet i fem år. 

Respondent 4: Har arbetat som lärare i ca femton år. Utbildad 4-9 lärare i svenska och svenska som 

andraspråk. Har arbetat med språkintroduktionsprogrammet i tre år. 

Respondent 5: Har arbetat som lärare i fem år. Utbildad lärare inom matematik och NO årskurs 4-9, 

master i sociologi, Svenska som andraspråk upp till år 9. Har arbetat med 

språkintroduktionsprogrammet i två år. 

Respondent 6: Har arbetat som studievägledare i ett år. Har arbetat med 

språkintroduktionsprogrammet sedan respondenten började arbeta inom skolans värld. 

Respondent 7: Har arbetat som studievägledare i två år. Har arbetat med 

språkintroduktionsprogrammet i två år. 

Respondent 8: Har arbetat som studievägledare i 30 år. Har arbetat med 

språkintroduktionsprogrammet i trettio år. 

 

 

4.4   Datainsamlingsmetod 
 
Jag har i studien använt mig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer 

innebär i stort sett alltid att frågorna har liten grad av strukturering, vilket innebär att frågorna ger 
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utrymme för den som blir intervjuad att besvara dem med sina egna ord. Denna form av intervju kan 

ge en bred förståelse av respondentens syn kring ämnet (Patel och Davidson 2015:81–83). 

Intervjuerna genomfördes under fysiska möten och via Skype med intervjupersonerna under perioden 

augusti 2018 till januari 2019. När jag bokade intervjuerna informerade jag respondenterna om att det 

skulle ta mellan 45 till 60 minuter. Då respondenterna arbetar vid olika skolor runt om i landet valde 

jag att genomföra sex av intervjuerna genom Skype, och i två fall var det möjligt att genomföra 

intervjun på respondentens arbetsplats. 

Jag utformade intervjufrågorna (se bilaga 2) utifrån den litteratur och den tidigare forskning 

som jag tagit del av för att täcka in syftet, frågeställningarna och ämnesområdet på ett tydligt sätt. 

Under intervjuerna ställde jag även i vissa fall följdfrågor för att täcka in så mycket information som 

möjligt från respondenterna. 

Intervjufrågorna delade jag in i olika kategorier för att få en tydlig struktur över mitt 

ämnesområde. Jag inledde intervjun med att ställa uppvärmningsfrågor kring respondentens tid inom 

yrket, ämnesinriktningar, utbildning, tid på den nuvarande skolan och undervisningsgrupp. Därefter 

fortsatte jag med frågor kring språkintroduktionsprogrammet för att få en förståelse för hur 

programmet är organiserat på skolan och respondentens erfarenhet av programmet. Den tredje delen 

handlade om hur skolan tar emot nyanlända och hur kartläggningen går till för att få en bild över 

skolornas språkintroduktionsprogram. Den fjärde delen handlade om den individuella studieplanen 

med rutiner vid uppförandet, vad som ligger till grund för studieplanen och hur den individuella 

studieplanen följs upp. Här ville jag även få svar på hur mycket eleven är delaktig i processen. Sist i 

intervjuguiden valde jag att fokusera på vad som sker efter språkintroduktionsprogrammet med 

övergång till fortsatta studier, och om den individuella studieplanen anses vara viktigt i denna 

övergång. 

De genomförda intervjuerna spelades in med ljudupptagare, vilket ger en fullständig och 

varaktig dokumentation av det som sägs under intervjuerna (Denscombe (2016:280). De intervjuer 

som jag genomförde utformades på olika sätt beroende på respondenternas möjlighet att avsätta tid 

för en intervju. I de fall Skype användes vid intervjun användes samma form av ljudupptagning. 

Denna metod gjorde det möjligt att intervjua personer från flera delar av landet utan att som 

Denscombe (2016:281) skriver tillägna tidsåtgång för resa. 

 

 

4.5   Databearbetning och analysmetod 
  
Uppsatsen bygger på en abduktiv metodsats som innebär att man har kombinerat ett deduktivt och ett 

induktivt arbetssätt. ”En forskare som arbetar deduktivt kan man säga följa bevisandets väg. Ett 



20  

deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda företeelser.” (Patel & Davidson 2015:23) 

”En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren kan då studera 

forskningsobjekt, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån 

den insamlade informationen, empirin, formulera en teori.” (Patel & Davidson 2015:23) 

Jag har tillämpat den abduktiva ansatsen då jag utifrån frågeställning av en mer öppen karaktär 

har fört en konversation med dem jag har intervjuat. Syftet med detta arbetssätt var att utifrån de svar 

jag fick från respondenterna tillämpa detta i de teoretiska delarna jag har kommit fram till i 

litteraturen. Jag har sedan växlat mellan att utgå från teori och att utgå från empiri under arbetets gång 

med uppsatsen. Det abduktiva arbetssättet har fördelen att den inte låser forskaren i samma 

utsträckning som den deduktiva eller induktiva metodsatsen (Patel & Davidson 2015).  

Intervjuerna transkriberades ord för ord för att jag sedan skulle kunna bearbeta materialet som 

framkom från intervjuerna. Transkribering underlättar arbetet med att jämföra data i det insamlade 

materialet (Denscombe 2016:384). Jag valde att använda mig av en kod för varje intervju för att 

respondenterna skulle förbli anonyma.  

Efter transkriberingen analyserade jag materialet utifrån intervjuerna. Jag läste igenom 

materialet flera gånger för att analysera vad som var sagt i intervjuerna och lyfte ut det som jag ansåg 

var viktigt för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. De rubriker jag kategoriserade resultatet 

under är följande: Under första huvudrubriken, nyanländas mottagande och organisationen 

språkintroduktion fann jag följande underrubriker: mottagande och kartläggning av nya elever, 

klassplacering och undervisning. Under den andra huvudkategorin, framtagande och genomförande 

av den individuella studieplanen fann jag följande underrubriker: rutiner vid uppförandet av den 

individuella studieplanen, uppföljning av den individuella studieplanen, brister med utformningen av 

den individuella studieplanen och den individuella studieplanen vid övergången till vidare studier. 

Under den sista huvudkategorin, elevernas väg vidare ut i utbildningssystemet fann jag följande 

underrubriker: upplevda svårigheter kring utformningen av språkintroduktionsprogrammet, 

förberedelser inför fortsatta studier och antalet elever som går vidare till fortsatta studier.  

 

 

4.6   Validitet och tillförlitlighet 
 
Validitet innebär i vilken utsträckning kvalitativa och kvantitativa forskare kan påvisa att dess data är 

träffsäkra och exakta (Denscombe 2016:410). För att höja validiteten i arbetet har jag genomfört ett 

gediget förarbete där jag läste in mig på området i god tid och intervjuguiden (se bilaga 2) är baserat 

på litteraturen. Jag har även sett till att forskningsfrågorna besvaras med hjälp av intervjuguiden. Om 
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det har uppstått behov hade jag även kunnat vända mig till respondenterna för att kontrollera att 

intervjumaterialet eller mina anteckningar av det stämmer, vilket gör det möjligt att kontrollera det 

insamlade materialets träffsäkerhet (Denscombe 2016:411). 

Tillförlitlighet handlar om ”att visa om forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra 

forskare kan ”se” och bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga 

beslut.” (Denscombe 2016:411) För att försäkra mig om att undersökningen är tillförlitlig har jag 

spelat in intervjun för att som Patel och Davidson (2015:104) skriver kunna lyssna på inspelningen 

flera gånger för att försäkra mig om att jag uppfattat allt korrekt. För att undvika att frågorna under 

intervjun feltolkades upprepade jag frågan vid behov för att det inte skulle uppstå missuppfattningar. 

 

 

4.7   Etiska ställningstaganden 
 
Vid genomförandet av undersökningen har jag tagit hänsyn till de fyra övergripande etikreglerna som 

är formulerade av Vetenskapsrådet (Patel och Davidson 2015:62–64) vilket är den svenska myndighet 

som har ett övergripande ansvar för frågor gällande krav på forskning. Det första huvudkravet är 

informationskravet som innebär att jag som forskare har informerat dem jag intervjuat om deras roll 

i projektet och den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt om deltagandets frivillighet. Det andra 

huvudkravet är samtyckeskravet, som innebär att en intervjuade fått möjlighet att bestämma själv över 

sin medverkan i projektet. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla 

personer som deltar i undersökningen givits största möjliga konfidentialitet och alla uppgifter om de 

intervjuade förvaras så att enbart jag som forskare har tillgång till dem. Det sista huvudkravet är 

nyttjandekravet som innebär att uppgifterna om de intervjuade enbart används i min forskning. 

 

 

5   Resultat och analys 
 
I detta avsnitt av uppsatsen presenterar jag resultatet från intervjuerna genom tolkningar av centralt 

innehåll ur intervjumaterialet. Resultatet kommer att presenteras i förhållande till studiens 

frågeställningar med fokus på de identifierade utmaningar som är resultatet av lärarnas reflektioner 

kring elevers förutsättningar att gå vidare inom utbildningsväsendet med individuell studieplan som 

stöd. De citat som återges i resultatkapitlet är citat som sticker ut i mängden av information som 

respondenterna delgivit mig under intervjuerna.  
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5.1   Nyanländas mottagande och organisationen språkintroduktion 
 

 
 

5.1.1   Mottagande och kartläggning av nya elever 

 
Arbetet med mottagande och kartläggning av nya elever skiljer sig åt på respondenternas skolor. Vid 

mottagande av eleverna inför terminsstart uppgav tre av lärarna att de utifrån ett eget framtaget 

material genomför ett enskilt samtal eller intervju med eleverna för att ta reda på utbildningsbakgrund 

och vad de har för tankar och mål med utbildningen på språkintroduktionsprogrammet i framtiden.  

Vid mottagande av elever mitt i terminen är det studievägledarna som ansvarar för mottagandet. 

Respondenterna som är studievägledare uppgav att de utifrån ett eget framtaget material genomför ett 

enskilt samtal eller intervju med eleverna för att ta reda på vilka ämnen de läst, utbildningsbakgrund 

och vilket land de kommer ifrån.   

Kartläggning av elevernas kunskaper och hur respondenterna väljer att använda kartläggningen 

skiljer även den sig åt på respondenternas skolor. I intervjuerna framkom det att alla skolor förutom 

vid respondent 5:s skola genomförs tester i svenska för att ta reda på elevernas språkkunskaper. Fem 

av respondenterna uppgav att de ger eleverna skrivuppgifter, läsförståelseuppgifter och muntliga 

uppgifter. Fyra av respondenterna uppgav att de genomför tester i matematik och engelska. 

Om det har skett en tidigare kartläggning av elevernas kunskaper på en central 

mottagningsenhet framkom det att endast respondent 8 använder materialet för att se vilken klass 

eleven ska placeras i.  

 

 

5.1.2   Klassplacering och undervisning 

 
Respondenterna uppgav att de utifrån elevernas kunskaper i det svenska språket nivågrupperar och 

placerar eleverna i de respektive klasserna på språkintroduktionsprogrammet. Undantaget är skolan 

där respondent 4 arbetar. Där de har valt att placera eleverna utifrån om de ska läsa mot ett 

yrkesförberedande program eller ett studieförberedande program. Respondent 4 berättar att de inte 

har valt att dela in grupperna utifrån nivå i ämnet svenska och menar att:  

 

Det kan vara så att en del har kommit väldigt långt i sin språkutveckling och de som är helt nyanlända och det är 

naturligtvis en utmaning att möta dem elever som har helt olika styrkor. En del har kommit långt i det muntliga 

men långt i det skriftliga och tvärtom. Då är det inte självklart vilken grupp de ska gå i och dessutom så anser vi 

att de tillför varandra olika saker om man har dem i blandade grupper. (Respondent 4) 
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Utmärkande för flertalet av respondenternas undervisningsgrupper är att de som har kommit längst i 

det svenska språket läser flest ämnen mot betyg.  

Hur organiseras undervisningen på respondenternas skolor utifrån kartläggning av nya elever 

och den individuella studieplanen? Som nämnts tidigare utgår man från elevernas kunskaper i det 

svenska språket när man väljer att placera eleverna i de respektive klasserna på respondenternas skolor 

med undantaget för respondent 4:s skola. Det framgick i intervjuerna att skolorna väljer att organisera 

undervisningen beroende på hur många ämnen eleverna ska läsa men även utifrån de förutsättningar 

skolan har. Flertalet lärare uppgav att i de klasser där eleverna har en låg nivå i det svenska språket 

läser de mot färre ämnen med fokus på det svenska språket. Om skolan har fler klasser på 

språkintroduktionsprogrammet läser eleverna mot fler ämnen när de har nått en högre nivå i ämnet 

svenska.  

 

 

5.2   Framtagande och genomförande av den individuella studieplanen 
 
 

5.2.1   Rutiner vid uppförandet av den individuella studieplanen 

 
I studiens resultat framkom det att alla skolor har en mall som de utgår ifrån vid upprättandet av den 

individuella studieplanen. Hur arbetsgången med att sammanställa den individuella studieplanen 

skiljer sig åt på respondenternas skolor. Tre av lärarna berättade att planen upprättas automatiskt av 

skolan och enbart en lärare uppgav att planen upprättas av studievägledaren efter de inledande samtal 

som genomförts med eleven vid skolstart. Av de respondenter som är studievägledare uppgav två att 

de sammanställer den individuella studieplanen medan en av studievägledarna berättade att den 

upprättas av expeditionen. Antalet ämnen avgörs beroende på huruvida eleven ska läsa mot ett 

högskoleförberedande program eller yrkesförberedande program och i vissa fall vad skolan kan 

erbjuda för ämnen. 

Det skiljer sig även åt är när de gäller att lägga till eller plocka bort ämnen i den individuella 

studieplanen. Flera av respondenterna uppgav att om eleven behöver plocka bort ett ämne i sin 

individuella studieplan ska de gå och diskutera anledningen till detta med studievägledaren. Vid några 

av respondenternas skolor får eleverna inte välja bort ämnen av olika orsaker. Respondent 1 uppgav 

att de har de en hälsoprofil och där får eleverna inte välja bort idrotten. Även respondent 4 berättar att 

eleverna inte får välja bort samhällskunskap, historia eller matematik trots att de har betyg. Detta 

beror på att de arbetar projekt fokuserat i deras klasser och då behöver eleverna vara med på alla 

lektioner för att kunna delta i projekten. På de skolor där eleverna deltar i undervisningen trots att de 
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har betyg i ämnet menade respondenterna att det bidrar till att eleverna utvecklar sina kunskaper inom 

det svenska språket.  

 

 

5.2.2   Uppföljning av den individuella studieplanen 

 
Hur uppföljning av den individuella studieplanen går till finns det olika rutiner för vid 

respondenternas respektive skolor. Enbart en av lärarna uppgav att eleven är delaktig i sin individuella 

studieplan redan från början medan de respondenter som är studievägledare uppgav att eleverna är 

delaktiga i sin studieplan vid skolstart och respondent 7 påpekade att eleven enligt lag måste vara med 

och godkänna sin individuella studieplan. De respondenter som är lärare berättade att de tar upp och 

diskuterar den individuella studieplanen vid utvecklingssamtalet. 

Respondent 1 menar dock att de inte pratar om den formella studieplanen utan att de har en mer 

informell studieplan som hen har upprättat för sina mentorselever. Vid utvecklingssamtalet sker ett 

mer ingående samtal kring elevernas ämnen och betyg uppgav respondent 3 och respondent 4. Den 

individuella studieplanen berättade respondent 4 kan behöva justeras utifrån vad som kommer fram 

vid samtalet. De respondenter som är studievägledare berättar att de i sina studiesamtal med eleverna 

pratar mer om de långsiktiga målen jämfört med de samtal eleverna har med sina mentorer. 

Respondent 7 förklarar detta med orden: ”När jag har mina vägledande samtal inför gymnasiet eller 

andra studier då handlar det väldigt mycket om studieplanen kopplat till behörighet och 

vidarestudier”. 

 

 

5.2.3   Brister med utformningen av den individuella studieplanen    

  
Flertalet av respondenterna uppgav i intervjuerna att de anser att den individuella studieplanen har 

brister i dels hur den utformas idag och dels hur skolorna arbetar med planen. Respondent 1 berättar 

att på den skola hen arbetar finns det frågetecken kring vem som är ytterst ansvarig för själva 

dokumentet och vem som ska göra förändringar i studieplanen. Respondenten anser att 

studievägledaren behöver sätta sig in mer i arbetet med studieplanerna och ta mer ansvar i arbetet med 

dokumentationen.  

Respondent 3 anser att den individuella studieplanen behöver bli mer individuell utifrån 

elevernas intressen och behov. Respondenten menade att eleverna borde ha möjlighet att läsa upp 

betyg som de i nuläget inte får göra. På hens skola har de valt att även om eleven har betyg i ett ämne 

går de på lektionerna för att öva svenska, vilket även förekommer på andra skolor som finns 
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representerade i resultatet.  

Flertalet av respondenterna uppgav att den individuella studieplanen behöver bli mer levande 

som dokument. Respondent 5 tar upp problematiken kring detta med att beskriva hur 

dokumentationen går till där de i början av terminen tillsammans med eleven skriver in vad de ska 

läsa mot för ämnen och sedan händer det inte så mycket mer med planen resterande del av terminen. 

Det handlar om att bli mer flexibel i arbetet med de individuella studieplanerna, menar respondent 5. 

Respondent 4 berättar om den problematik hen upplever att skolan har idag med utformningen av den 

individuella studieplanen med följande ord:  

 

Den individuella studieplanen som den utformas idag är för formaliserad och det är inte så att vi skriver in allt i 

den vad gäller elevens utveckling i de olika ämnena. Det sker i ett annat dokument. Det kanske man kunde 

sammanföra. Jag vet inte… t.ex. vid utvecklingssamtalet när man går igenom ämne för ämne då ha något slags 

system där man arbetar i enighet mot målen har en progression efter målen eller om de saknas mycket eller mycket 

frånvaro. Jag vet inte om man skulle kunna jobba med studieplanen på det sättet så att det blir mer levande. 

(Respondent 4) 

 

 

5.2.4   Den individuella studieplanen vid övergången till vidare studier  

 
Den individuella studieplanen ska följa elevens studier vid språkintroduktionsprogrammet men frågan 

är: Vad den har för roll i övergången till vidare studier? 

Flerparten av respondenterna uppgav att den individuella studieplanen inte spelar någon roll 

alls vid övergången till andra studier. Respondent 3 berättar att det är enbart betygen som spelar någon 

roll. Respondent 3 menar att de har för dåligt dokumentationsverktyg för att kunna dokumentera det 

som skulle kunna vara av intresse. Citatet som återges nedan visar respondentens syn kring de 

upplevda svårigheter som berör arbetet med den individuella studieplanen idag:  

 

Fanns det något sätt för skolorna att organisera den individuella studieplanen exempelvis att kunna föra in rena 

arbetsmarknadskunskaper då skulle det bli mer intressant med individuella studieplanen. Hade vi mer tid kunde 

man åka iväg och göra studiebesök på arbetsplatser men då går mycket undervisning bort och möjligheten att sätta 

betyg. Det är en avvägning. Vi skulle kunna göra så mycket mer med övrig dokumentation. De som inte når betyg 

skulle man kunna hjälpa att på något sätt komma in på arbetsmarknaden men problemet är att vi saknar resurser 

för att kunna ta fram något tydligt material. Man skulle kunna göra så mycket bra för de här eleverna med 

studiebesök och hjälpa dem att skriva CV. Det skulle behövas någon form av verksamhet någonstans för de eleven 

som inte riktigt har chansen att komma vidare men vi trollar med knäna så gott vi kan. (Respondent 3) 

 

De respondenter som uppgav att den individuella studieplanen har en betydande roll vid övergången 
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till fortsatta studier pekade på flera viktiga aspekter som den individuella studieplanen har. 

Respondent 6 berättade att: 

 

Den är en viktig del i processen eftersom den individuella studieplanen blir ett hjul under tiden eleverna går på 

gymnasieskolan eller individuella programmet. Det blir en utgångspunkt som håller samman de nuvarande 

studierna och planeringen framåt. Det blir ett kontrakt med eleven kopplat till undervisningen. Den har en viktig 

funktion fast det inte märks lika mycket för eleven. (Respondent 6) 

 

Dock menade respondenten att de elever som har ett färdigt upplägg av kurser reflekterar inte över 

sin studieplan nämnvärt. 

 

 

5.3   Elevernas väg vidare ut i utbildningssystemet 
 
 

5.3.1   Upplevda svårigheter kring utformningen av språkintroduktionsprogrammet  

 
Flertalet respondenter påtalade att en av de största svårigheterna med hur programmet ser ut idag är 

att skapa ett program som öppnar upp för individualiserad undervisning där varje elevs behov tas i 

beaktande. Respondent 4 tar upp detta problem och menar på att det är ett individuellt program men 

det blir svårt att tillgodose kravet på individualisering när man samtidigt vill jobba med 

ämnesövergripande områden och klassernas sammanhållning. Det blir svårt att tillgodose elevernas 

önskemål utifrån deras behov, menar hen. Det finns idag ett fritt utrymme att organisera 

undervisningen på programmet, vilket enligt respondent 4 leder till att utbildningen ser väldigt olika 

ut på skolorna och målet med en likvärdig utbildning blir svår att realisera. Även respondent 5 anser 

att det är svårt att lyckas med klassundervisning samtidigt som man ska individualisera 

undervisningen för eleverna och menar på att:  

 

Vissa elever tar lång tid på sig att klara vissa ämnen samtidigt som du kan ha elever i klassrummet som redan är 

klara med ämnet. Vi försöker då att anpassa innehållet i undervisningen så att de får sitta med i klassrummet 

iallafall för att det ger mer än om de skulle sitta helt själva och försöka arbeta. (Respondent 5) 

 

Flertalet av respondenterna nämner också att gruppsammansättningen vållar problem utifrån den 

aspekten att eleverna har en mycket blandad utbildningsbakgrund. Respondent 8 menar att det är svårt 

utifrån deras bakgrund att lyckas utforma ett tydligt program med klasser där elevernas 

studiebakgrund är någotsånär lika. Respondent 1 sätter ord på detta med uttrycket: ”Vi lärare måste 

slå knut på oss själva för att lyckas med undervisningen”. 
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Två av respondenterna påpekade även att det är svårt att individualisera utbildningen när 

eleverna inte får möjligheten att läsa upp betyg.  Respondent 1 menar att: ”Det skapar problem med 

att vi ska bygga upp ett flexibelt program med kurser som vissa elever inte får läsa om med kravet att 

de ska ha minst 23 timmars undervisning.”  

Ytterligare en svårighet med hur programmet ser ut idag menar respondent 4 är att de arbetar 

mot kursplanen för årskurs 9 i svenska som andraspråk, men målen är inte skrivna utifrån nyanländas 

perspektiv. Dessa mål blir då för många elever mycket avlägsna. Det har tagits fram bedömningsstöd 

i arbetet med att bedöma eleverna vid språkintroduktionsprogrammet men detta räcker inte utan det 

behöver göras en utformning för att tydliggöra målen för att visa för eleverna vilken nivå som krävs 

för att klara målen, menar respondenten. 

 

 
5.3.2   Förberedelser inför fortsatta studier 

 
Flerparten av respondenterna berättade att det är studievägledaren som har det största ansvaret när det 

gäller att hjälpa eleverna att söka sig vidare till andra studier. Studievägledaren har enskilda samtal 

med eleverna.  

Respondent 6 som är studievägledare berättar att det ligger ett stort ansvar på dem att ha en 

överblick över elevernas studier, deras ålder så att de inte uppnår för hög ålder inför gymnasievalet 

etc., hur länge de har gått på skolan och i vilken språkintroduktionsgrupp eleven läser. På 

respondentens skola har studievägledaren två avstämningar varje läsår, en gång på hösten och en på 

våren. Samtalet uppger respondenten baseras på de samtal hen har med lärarna hur det går i respektive 

ämne och när eleven kan förväntas få betyg i svenska. Nedan beskriver respondent 6 sitt arbete med 

att strukturera upp vilka elever som ska söka sig vidare till framtida studier.  

 

Det är som ett pussel där jag försöker strukturera upp vilka som ska till gymnasiet, vilka som ska till Komvux eller 

folkhögskola. Man får även kolla när de är födda, om de är asylsökande. Genom den dialog vi har med lärarna 

försöker vi få eleverna vidare så fort som möjligt. (Respondent 6) 

 

Studievägledarna uppgav att valet till gymnasiet går till på samma sätt på alla skolor. Det sker genom 

gymnasieantagning. Om eleven ska vidare till Komvux gäller lite andra regler. Studievägledaren 

erbjuder eleven att göra ett besök på Komvux för att som respondent 7 uppger: ”Eleverna ska kunna 

ställa frågor och boka enskilda samtal.” 

Skolorna organiserar även andra aktiviteter för att förbereda eleverna för vidare studier. Två av 

respondenterna berättade att de låter eleverna vara med på lektioner på nationella program. Syftet med 

att eleverna får vara med på lektionerna är att de ska på en inblick i hur studierna går till på 
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gymnasieskolan och integreras på ett naturligt sätt där de får möjligheten att prata med svenska elever. 

Flera av respondenterna uppmuntrar även eleverna att gå på öppna hus inför valet till gymnasieskolan.  

 

 

5.3.3   Antalet elever som går vidare till fortsatta studier   

 
I intervjuerna uppgav fyra av respondenterna att det är ett fåtal elever som blir behöriga att söka sig 

till ett teoretiskt program inom gymnasieskolan. Det framkom att det är några fler elever som tar sig 

vidare till yrkesprogram. Varför det är så få elever som tar sig vidare till gymnasiala studier uppgav 

respondenterna flera orsaker till. Respondent 1, respondent 4 och respondent 5 upplevde att eleverna 

som påbörjar sina studier idag vid språkintroduktionsprogrammet har sämre skolbakgrund än tidigare 

år. Det finns även andra orsaker som respondenterna lyfte fram som exempelvis att eleverna har hög 

frånvaro, byter skolkommun eller går direkt ut i arbetslivet.  

Flera av respondenterna uppgav att det är svårt för eleverna att uppnå det antalet betyg som krävs för 

gymnasiala studier. Av de elever som går vidare till fortsatta studier och inte blir behöriga till 

gymnasiet eller uppnått för hög ålder söker sig till antingen studier på Komvux eller Folkhögskola.  

De elever som inte söker sig vidare går kvar på programmet ytterligare minst ett år till, uppgav 

flera av respondenterna.  

Respondent 3 berättade att några av de elever som har gått ut på praktik går direkt ut i arbetslivet 

istället för att söka sig vidare till vidare studier.  

 

 

6 Diskussion 
 
I detta kapitel presenteras först en diskussion av resultatet utifrån de frågeställningar som väglett 

studien. Därefter presenteras en metoddiskussion och avslutningsvis några slutsatser och 

framåtblickar. 

 
 

6.1   Resultatdiskussion 
 
I den här uppsatsen har jag kartlagt olika faktorer som påverkar elevers möjligheter att gå vidare inom 

utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet, samt vilka förutsättningar dessa faktorer 

tillsammans skapar för studieframgång hos elever. För att skapa en förståelse för studiens ämne har 

jag intervjuat lärare och studievägledare. Utifrån de resultat som presenteras med koppling till den 

teoretiska referensram gällande individualisering och individualiserad undervisning och tidigare 
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forskning som beskrivits, följer i detta kapitel en diskussion utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

6.1.1  Hur påverkar mottagande av nya elever vid språkintroduktionsprogrammet deras 

förutsättningar för framtida studier?  

 
I studiens resultat framkom det att skolorna som representeras i min studie organiserar mottagande 

och kartläggning av nya elever på olika sätt. Detta indikerar en brist på en samsyn utifrån de rutiner 

som rekommenderas av Skolverket (2016) kring mottagande av nyanlända elever och som återfinns i 

bedömningsportalen. Problematiken som kan uppstå när skolor som exempelvis de som representeras 

i min studie tillämpar egna lösningar när de tar emot elever är att man missar kunskaper som eleven 

redan har samt att eleverna riskerar att inte få en likvärdig utbildning då kunskap kring rutiner och 

kompetens kring mottagande och kartläggning av nya elever saknas, vilket går i linje med tidigare 

studier och granskning (Bouakaz 2018:43; Bunar 2015:10; Skolinspektionen 2017).  

Studiens resultat visar att alla skolor förutom den skola där respondent 5 arbetar vid använder 

sig av ett kartläggningsmaterial för att kartlägga elevernas kunskaper i det svenska språket och utifrån 

detta organiserar eleverna i de respektive klasserna men hur omfattande och likvärdigt materialet är 

gentemot andra skolor framkommer inte av studien. Vid fyra av skolorna som representeras i studien 

kartläggs elevens kunskaper i matematik och engelska. Kartläggningen bör sedan ligga till grund för 

planering av elevens studier och undervisning. Genomgående kartläggning som ligger till grund för 

organisationen av undervisningen har även en viktig betydelse för elevens möjligheter att ta sig vidare 

inom utbildningsväsendet, som Skolinspektionen (2017) betonar.   

Vid några av de skolor som representeras i studien genomförs enbart en kartläggning av det 

svenska språket. Detta innebär att kartläggningen vid dessa skolor då inte tar hänsyn till hela elevens 

läridentitet, som innebär att kartläggning ska ta hänsyn till de strategier och rutiner för inlärning som 

eleven har med sig från sitt hemland, vilken tidigare forskning poängterar vikten av (Kaya 2016; 

Bunar 2015:268; Bouazak & Bunar 2015; Cummins 2017:257). Detta kan i sin tur leda till att dessa 

elever inte ser på undervisningen som nödvändig då elevens tidigare kunskaper inte har kartlagts. 

Trots att Sverige har en lång tradition när det kommer till att ta emot nyanlända barn och att det på 

senare år har gjorts försök till att skapa en tydlighet på nationell nivå utifrån det material som uppger 

hur utbildningen ska organiseras för nyanlända (Skolverket 2016) framkommer det i studien att 

skolorna fortfarande saknar en tydlighet kring detta, vilket naturligtvis ökar svårigheten med att 

bedriva en likvärdig utbildning som ska leda till fortsatta studier inom utbildningsväsendet (Nilsson 

& Bunar 2016; Hagström 2018:107).  
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6.1.2 Hur påverkar framtagandet och genomförandet av den individuella studieplanen 

undervisningen för varje enskild elev?   

 
Det framkom i studiens resultat att alla skolor upprättar en individuell studieplan för varje enskild 

elev och gör detta utifrån skolans mall, vilket i enighet med Skolverket (2019a) ska utföras när eleven 

påbörjar sina studier vid språkintroduktionsprogrammet. Själva upprättandet av den individuella 

studieplanen ser olika ut på respondenternas skolor. Enbart en av lärarna uppgav att planen upprättas 

av studievägledaren efter de inledande samtal som genomförts med eleven. Vid flertalet av 

respondenternas skolor upprättas planen automatiskt av skolan och det framkom inte vem som 

ansvarar för upprättandet. Två av de respondenter som är studievägledare uppgav att de ansvarar för 

upprättandet av den individuella studieplanen. Den individuella studieplanen är extra viktig för 

eleverna som läser vid språkintroduktionsprogrammet då det inte finns något examensår eller tydligt 

upplägg över programmet (Skolverket 2014; Skolverket 2018b), vilket utifrån studiens resultat visar 

på brister gällande en tydlighet och samsyn kring upprättandet av den individuella studieplanen. 

Antalet ämnen som skrivs in i den individuella studieplanen vid respondenternas skolor styrs av om 

eleven ska läsa vid ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program och i vissa fall vad 

skolan har att erbjuda.   

När den individuella studieplanen är upprättad för varje enskild elev på respondenternas skolor 

ser det fortsatta arbetet med revidering av antal ämnen lika ut. Om ett eller flera ämnen ska plockas 

bort så sker det i samråd med studievägledaren som även har i uppdrag att stödja eleven med upplägg 

och metoder för att nå utbildningens mål, vilket i enighet med SFS (2010:800) bör ske kontinuerligt.  

Vad gäller uppföljning av den individuella studieplanen så framkom det i studiens resultat att 

det finns olika rutiner för detta. Vid några skolor sker det samtal om den individuella studieplanen vid 

exempelvis utvecklingssamtalet men att det även förekom en mer informell studieplan som 

respondenten har upprättat för sina respektive mentorselever. Skolinspektionen (2017) har i sin 

granskning av språkintroduktionsprogrammet granskat skolornas arbete med kartläggning och 

upprättande av den individuella studieplanen och kritiserat skolorna för att tillämpa kollektiva 

lösningar vad gäller kartläggning och planering av undervisning.  När skolor som exempelvis de som 

representeras i studien inte lyfter fram den individuella studieplanen och arbetar aktivt med att 

utvärdera och revidera innehållet finns risken att utbildningen inte blir individanpassad, vilket enligt 

tidigare forskning är viktigt för elevens förmåga att bli en självständig och kritisk individ som kan 

ifrågasätta samhällets normer och värderingar (Biesta 2011:29).  

Det som blir synligt i studiens resultat gällande de brister respondenterna upplever med den 

individuella studieplanen är dels kring hur den ska utformas och göras mer levande som dokument 

och dels vem som faktiskt ska vara ansvarig för upprättandet av planen. Det framkom i studiens 
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resultat att det inte alltid är studievägledarna som är ytterst ansvariga för upprättandet och revidering 

av den individuella studieplanen. Detta indikerar en brist gentemot de bestämmelser som står skrivna 

i Skollagen (SFS 2010:800) som anger att det är studievägledaren som ska stödja eleven med upplägg 

och metoder för att eleven ska kunna nå utbildningens uppsatta mål, vilket inte alltid är fallet vid 

respondenternas skolor då det lika gärna kunde vara lärarna som tog fram den individuella 

studieplanen.  

En viktig del i detta arbete med den individuella studieplanen som står skrivet i Skollagen (SFS 

2010:800) är att planen kontinuerligt revideras och utvärderas. När det inte finns tydliga riktlinjer 

kring vem som är ansvarig för upprättandet och revidering av den individuella studieplanen leder det 

till att skolorna arbetar på olika sätt, vilket enligt Otterup & Kästen-Ebeling 2018:4 går emot skollagen 

som anger att eleverna ska få samma möjligheter till en likvärdig utbildning som svenska elever. Som 

tidigare beskrivits i 6.1.1 arbetar skolorna som representeras i studien med mottagande av nya elever 

och kartläggning på olika sätt och framtagandet och revidering av den individuella studieplanen. 

 För att skolorna som representeras i studien ska lyckas med uppdraget att eleverna som läser 

vid språkintroduktionsprogrammet ska ges en större möjlighet att uppnå behörighet till ett nationellt 

program vid gymnasieskolan enligt Prop (2017/18:194) bör skolorna arbeta med ett gemensamt 

framtaget material vid mottagande och kartläggning för att arbetet med den individuella studieplanen 

ska bli mer jämlikt vid skolorna. 

 

 

6.1.3   Vilka verktyg och funktioner stöttar eller hindrar elever på deras väg ut i       

utbildningssystemet och hur? 

 

Flera av respondenterna lyfte fram att den största svårigheten de upplever med programmets 

organisation idag är att lyckas skapa ett program som öppnar upp för en individualiserad undervisning. 

Detta beror främst på att eleverna som läser vid språkintroduktionsprogrammet kommer med en 

blandad utbildningsbakgrund och därmed med olika förutsättningar för inlärning av det svenska 

språket. Detta i sin tur leder till svårigheten som påtalades av flertalet respondenter i studiens resultat 

att bygga upp ett flexibelt program som ska anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar 

och behov, vilket går i linje med det Lgy 11 och Giota (2013) skriver kring individualiserad 

undervisning. Studiens resultat visar att utifrån de förutsättningar skolorna har idag är det svårt att 

möta detta krav och individanpassa undervisningen och flera respondenter menar på att många gånger 

möter de klasser med elever som kommit en bit i sin språkutveckling, eller som Franker (2017:772–

773) lyfter fram helt saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter. Denna problematik med att möta 

kravet på individualisering blir framförallt synligt när skolorna ska dela in eleverna i de olika 
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klasserna. Trots att eleverna vid flertalet skolor delas in i de respektive klasserna efter deras språkliga 

förmåga i det svenska språket så är det svårt för skolorna att få jämlika klasser då kunskapsnivåerna 

kan skilja sig mycket i de respektive klasserna. Problematiken med elevernas varierade 

kunskapsnivåer innebär att eleverna även har olika förutsättningar för inlärning av det svenska 

språket.  Skolan har dock en skyldighet att kunna möta dessa elever utifrån deras förutsättningar och 

erbjuda dem ämnen och kunskap för att de ska kunna kvalificera sig till fortsatta studier som 

förbereder dem inför arbetslivet (Skolverket 2016, 2018b; Biesta 2011:28), vilket utifrån dagens 

situation är svårt att uppnå utifrån studiens resultat.  

För att eleverna ska kunna etablera sig i samhället behöver skolan individualisera 

undervisningen men även som Biesta (2011: 28) lyfter fram ge dem förutsättningar att socialiseras in 

i samhället. Detta innebär att eleverna behöver förberedas på de sociala, kulturella och politiska 

ordningar som samhället är uppbyggda av. Om skolorna vid mottagande och kartläggning skulle ta 

vara på den variation i kunskap eleverna har med sig och lyfta fram det interkulturella samhället som 

vi lever i idag och exempelvis i undervisningens planering visa intresse för elevernas kultur, språk, 

sociala och kunskapsmässiga intressen skulle detta vara en möjlighet att öppna upp för lärande och 

inkludering, vilket i sin tur öppnar upp för individualisering (Johansson & Sorbing 2018:408–410; 

Kästen-Ebeling 2018:21; Boo, Forslund Frykedal & Thorsten 2017:77; Kaya 2016:71). Ytterligare en 

svårighet med att lyckas med en individualiserad undervisning är att eleverna idag inte får läsa upp 

betyg, vilket framkom i studiens resultat. Detta kan då leda till att eleverna får arbeta med uppgifter 

på egen hand i klassrummet, vilket i enighet med tidigare forskning inte är ett framgångsrikt arbetssätt 

(Skolverket 2011:18; Kaya 2016:71).  

Studievägledarna har ett viktigt uppdrag när det kommer till att hjälpa eleverna vidare till 

fortsatta studier. I studiens resultat framkom det att studievägledarna genomför enskilda samtal med 

eleverna och inför detta samtal sker det vid några av skolorna som representeras i studien en dialog 

med mentor hur elevernas studier fortgår.  

Studien visar att det är ett fåtal elever som går vidare till gymnasiala studier från 

språkintroduktionsprogrammet. Respondenterna lyfte fram flera orsaker till detta som exempelvis att 

eleverna som läser vid programmet idag har sämre skolbakgrund än tidigare och hög frånvaro. 

Problematiken med den höga frånvaro som respondenterna lyfte fram kan kopplas till den aspekten 

att eleverna helt enkelt inte ser poängen med att lära sig svenska då det är en långdragen process att 

lära sig språket och att ungdomarna ser undervisningen som onödig då deras tidigare kunskaper inte 

kartlagts på ett utförligt sätt, vilken tidigare forskning indikerar som orsaker till att elever inte går 

vidare till fortsatta studier (Abdulla 2017; Sharif 2017). Detta kan även kopplas till den aspekten som 

flera respondenter lyfter fram att den individuella studieplanen i nuläget inte ses som ett levande 
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dokument som eleven är delaktig i och att planen i de flesta fall inte har betydelse för övergången till 

fortsatta studier, vilket framkom i studiens resultat. För att på ett bättre sätt lyckas få elever vidare till 

fortsatta studier poängterade respondent 6 hur viktigt det är att den individuella studieplanen ses som 

ett levande dokument som utgör själva grundstommen under tiden eleven studerar vid 

språkintroduktionsprogrammet. Utifrån den aspekten att kartläggning, mottagande och upprättande 

och revidering av den individuella studieplanen görs på liknande sätt på landets alla 

språkintroduktionsprogram skulle möjligheten att upptäcka eventuella insatser för att stötta elevens 

fortsatta kunskapsutveckling kunna ske, vilket i enighet med SFS (2010:800) är avgörande för elevens 

möjlighet att klara sina studier.  

 

 

6.2   Metoddiskussion 
 
Jag anser att den valda metoden var väl anpassad för undersökningens syfte. Jag hade dock kunnat 

komplettera med fler intervjuer för att få ett mer utförligt material. Före genomförandet av 

intervjuerna hade jag även kunnat genomföra en pilotstudie av intervjufrågorna som möjligtvis hade 

lett till att jag lagt till eller tagit bort vissa frågor som i slutändan hade kunnat påverka studiens resultat. 

Även om jag var förberedd inför intervjuerna och upprepade frågor och lade till följdfrågor vid behov 

känner jag i efterhand att jag kunde ställt ännu fler följdfrågor till respondenterna.  

För att belysa fenomenet som studien fokuserar på från flera vinklar hade jag kunnat 

komplettera undersökningen med observationer på de olika språkintroduktionsprogrammen men 

eftersom arbetet var tidsbegränsat valde jag att prioritera intervjuer.  

Jag utgick från en abduktiv analysmetod, vilket innebar att utifrån de svar jag fick från 

respondenterna tillämpade jag detta i de teoretiska delarna jag har kommit fram till i litteraturen. 

Abduktion innebär att jag har i uppsatsen pendlat mellan teori och empiri under studiens gång, vilket 

kan ha påverkat studiens innehåll då jag som författare kan färgats av teorier och tidigare forskning.  

Först transkriberade jag intervjuerna i sin helhet. Därefter skapade jag en sammanställning och 

till sist kategoriserade jag svaren utifrån uppsatsens frågeställning, vilket jag ansåg var den bästa 

metoden för att få fram ett resultat. Dock var arbetet med att transkribera mycket tidskrävande. Det 

tog även tid att komma fram till lämpliga rubriker i resultatdelen. Dock hjälpte min organisering av 

intervjuerna då jag färglade varje enskild respondent under respektive fråga, vilket gav mig en tydlig 

överblick över resultatet.  

Det som försvårade arbetet med min undersökning var avsaknaden av tidigare forskning inom 

det specifika ämnet och då framförallt forskning kring den individuella studieplanen. Det var svårt att 

i början hitta lämplig litteratur, vilket försvårade formuleringen av intervjufrågor. 
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6.3   Slutsatser och fortsatt forskning 
 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga olika faktorer som påverkar elevers möjligheter att gå vidare 

inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet, samt vilka förutsättningar dessa 

faktorer tillsammans skapar för studieframgång hos elever. Som blivit synligt genom analys av de 

resultat som studien frambringat, vilket stärks av tidigare forskning är det tydligt att förutsättningarna 

för elever att komma vidare inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet i dagsläget 

är problematiskt. Det som framgår i resultatet är att de skolor som representeras i studien arbetar med 

mottagande och kartläggning av nya elever på olika sätt. Detta leder till att en likvärdighet kring 

språkintroduktionsprogrammet saknas. Även arbetet med att upprätta och revidera den individuella 

studieplanen skiljer sig åt på respondenternas skolor och det visade sig i studiens resultat att det inte 

alltid var givet att studievägledaren var ytterst ansvarig för upprättande och revidering samt 

uppföljning av den individuella studieplanen, vilket visar på bristen av en tydlighet gentemot de 

bestämmelser som står skrivna i läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144). 

Sammanfattningsvis kan bristen på en likvärdighet i mottagande och kartläggning och upprättande 

och revidering samt uppföljning av den individuella studieplanen leda till att undervisningen på 

språkintroduktionsprogrammet inte blir individanpassad utifrån varje enskild individ. Denna 

problematik lyfte respondenterna fram som den största svårigheten de upplever med programmets 

organisation idag. För att lyckas med en individualiserad utbildning på 

språkintroduktionsprogrammet bör utbildningen utgå från individen och här kan Biestas (2011) syn 

på vad utbildning bör vara fungera som stöd. Genom att utgå från begreppen kvalificering, 

socialisation och subjektifiering behöver vi ge eleverna förutsättningar för lärande både här och nu 

och genom livet.  Genom en individualiserad undervisning kan eleverna kvalificera sig inför fortsatta 

studier, socialiseras genom att de får kunskaper om de normer och värderingar som samhället är 

uppbyggt av och subjektifieras genom att skola eleverna till självständiga individer som kan 

ifrågasätta den samhällsordning de socialiseras in i.  

Jag anser att fortsatt forskning kring varför elever inte går vidare till fortsatta studier kan vara 

av stort intresse och för att bedriva vidare forskning inom detta område skulle det vara intressant att 

dels genomföra observationer och dels intervjua elever som läser vid språkintroduktionsprogrammet 

för att undersöka deras uppfattning kring ämnet. En vinkel vore att jämföra flera kommuner mot 

varandra för att se på likheter och skillnader kring organisationen språkintroduktionsprogrammet på 

ett större plan. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Informationsbrev till respondenter. 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; Elevers vägar från 

språkintroduktionsprogram till vidare studier med indviduell studieplan som stöd. En kvalitativ 

studie med lärare och studievägledare.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Hej! Jag heter Katarina Gustafsson och arbetar som gymnasielärare på S:t Eriksgymnasium i 

Stockholm. Jag skriver nu en C-uppsats inom ämnet svenska som andraspråk. 

 

Undersökningens syfte är att kartlägga olika faktorer som påverkar elevers möjligheter att gå vidare 

inom utbildningsväsendet från språkintroduktionsprogrammet, samt vilka förutsättningar dessa 

faktorer tillsammans skapar för studieframgång hos elever. Ytterligare fråga jag vill undersöka är om 

det skiljer sig mellan skolor hur den individuella studieplanen utformas och vad dessa skillnader i så 

fall innebär för eleven. 

 

Deltagandet i denna studie som innefattar ca 8-10 personer med ett urval från skolor där 

språkintroduktionsprogrammet finns innebär en intervju som kommer att genomföras under ca 45- 60 

minuter. Intervjun kommer att genomföras på Skype eller på en plats som passar dig som informant 

exempelvis din arbetsplats. Jag har valt att tillfråga personer som arbetar med att dels ta fram den 

individuella studieplanen och dels personer som följer upp och utvärderar den individuella 

studieplanen för att få en bild över hur skolor arbetar med den studieplanen på 

språkintroduktionsprogrammet. Jag har tänkt att intervjuerna ska genomföras mellan november till 

januari. 

 

Hela intervjun kommer att spelas in på en telefon. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att enbart jag som 

undersökningsledare har åtkomst. I rapporteringen av resultatet kommer respondenterna 

avidentifieras så att det ej går att koppla resultat till enskild individ eller enskilda skolor. Din 

medverkan i studien är givetvis frivillig och du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut i databasen Diva. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien vänligen kontakta mig Katarina på följande uppgifter. 

 

 

 

Katarina Gustafsson Annaliina Gynne 

kgn17004@student.mdh.se annaliina.gynne@mdh.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

LÄRARE: 

 

Uppvärmningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? Vad har du för utbildning? 

Vilka/vilket ämne är dina/ditt huvudämne? Vilka/vilket ämne undervisar du målgruppen?  

Hur många elever har du i din grupp? 

 

Frågor kring Språkintroduktionsprogrammet: 

Hur länge har du arbetat med språkintroduktionsprogrammet? 

Har du jobbat med förberedelseklasser, SFI eller dylikt tidigare? Mottagning/ 

Placering/Kartläggning? 

Hur många nyanlända elever har ni på skolan? 

Hur många klasser på Språkintroduktionsprogrammet har ni? Hur många lärare är knutna till 

programmet? 

Hur organiseras undervisningen på programmet? 

Vilka svårigheter finns det med programmet utifrån hur det utformas idag? 

 

Mottagning av nya elever: 

Hur arbetar ni vid mottagning av nya elever? Hur går kartläggningen till av nya elever? 

Hur placerar ni eleverna i klasser utifrån deras kartläggning/studieplan? 

 

Den individuella studieplanen: 

Vilka rutiner har skolan när det gäller den individuella studieplanen? Vem är ytterst ansvarig för att 

den individuella studieplanen upprättas? Vad ligger till grund för att ta fram den individuella 

studieplanen? 

Har ni någon mall ni arbetar utifrån när det gäller den individuella studieplanen? Finns det möjlighet 

att ta del av den mallen? 

På vilket sätt är eleven delaktig i sin studieplan? 

Hur följer ni upp den individuella studieplanen? Hur ofta? 

Kan du se några brister med den individuella studieplanen som den ser ut idag? På vilket sätt är 

eleverna delaktiga i sin IUP/individuella studieplan? 
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Anser du att eleverna är intresserade av sin individuella studieplan? 

Efter Språkintroduktionsprogrammet: 

Hur organiseras övergången till vidarestudier? 

Hur många elever uppskattar du går vidare till andra studier? Vilken roll spelar den individuella 

studieplanen i övergången? 

Har du något övrigt att tillägga
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STUDIEVÄGLEDARE 

 

Uppvärmningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som studievägledare? Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Vad har du för utbildning? 

 

Frågor kring Språkintroduktionsprogrammet: 

Hur länge har du arbetat mot språkintroduktionsprogrammet? 

Har du jobbat med förberedelseklasser, SFI eller dylikt tidigare? Mottagning/ Placering/Kartläggning? 

Hur många nyanlända elever har ni på skolan? 

Hur många klasser på Språkintroduktionsprogrammet har ni? Hur många lärare är knutna till 

programmet? 

Vilka svårigheter finns det med programmet utifrån hur det utformas idag? 

 

Mottagning av nya elever: 

 

Hur arbetar ni vid mottagning av nya elever? Hur går kartläggningen till av nya elever? Hur placerar 

ni eleverna i klasser utifrån deras kartläggning/studieplan? 

 

Den individuella studieplanen: 

 

Vilka rutiner har skolan när det gäller den individuella studieplanen? Vem är ytterst ansvarig för att 

den individuella studieplanen upprättas? Vad ligger till grund för att ta fram den individuella 

studieplanen? 

Har ni någon mall ni arbetar utifrån när det gäller den individuella studieplanen? Finns det möjlighet 

att ta del av den mallen? 

Hur insatt är eleven i sin studieplan? 

Hur följer ni upp den individuella studieplanen? 

Kan du se några brister med den individuella studieplanen som den ser ut idag? På vilket sätt är 

eleverna delaktiga i sin IUP/individuella studieplan? 

Anser du att eleverna är intresserade av sin individuella studieplan? 
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Efter Språkintroduktionsprogrammet: 

 

Hur organiseras övergången till vidarestudier? 

Hur många elever uppskattar du går vidare till andra studier? Vilken roll spelar den individuella 

studieplanen i övergången? 

 

Har du något övrigt att tillägga? 


