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Syftet med denna studie är att utreda hur inkludering, socialt och pedagogiskt, upplevs av nyanlända 

elever efter övergången från Språkintroduktionsprogrammet (Sprint) till ett nationellt 

gymnasieprogram samt vilka framgångsfaktorer för inkludering som lyfts av lärare inom en 

gymnasieskolas verksamhet. En kvalitativ undersökningsmetod har använts genom semistrukturerade 

intervjuer där tre elever och tre lärare har intervjuats. Resultaten visar att eleverna, två och tre år efter 

övergången till sitt gymnasieprogram, i huvudsak fortfarande umgås med elever med liknande 

bakgrund och samma modersmål, trots att de gärna vill ha mer kontakt med svenskfödda elever. 

Studiens resultat visar även att eleverna upplever sig ha svårigheter med svenska språket och särskilt 

med ämnestypiska ord och begrepp, vilket leder till att eleverna upplever stress i skolarbetet. Lärarna 

arbetar aktivt för att främja de nyanlända elevernas inkludering, vilket uppskattas av eleverna. Både 

lärare och elever uttrycker önskemål om fler insatser från skolledningens sida, bl.a. i form av 

flerspråkigt studiestöd och språkstugor. Slutsatsen som kan härledas utifrån studien är att de nyanlända 

eleverna önskar bli mer inkluderade i den svenska elevgruppen, att svenska språket utgör en utmaning 

för den pedagogiska inkluderingen samt att eleverna uttrycker behov av fler åtgärder och stöd från 

skolledningens sida. 
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1. Inledning 
Under det senaste decenniet har ett överväldigande antal vuxna, barn och ungdomar sökt sig 

till Sverige på grund av krig och oroligheter i sina hemländer. Detta har under 2016 medfört 

att antalet elever på gymnasiets Språkintroduktionsprogram (hädanefter Sprint) har 

fördubblats sedan året innan till följd av mottagandet av nyanlända.
1
 Denna kraftiga 

elevökning har medfört en stor utmaning för skolorna, visar Skolverkets rapport "Uppföljning 

av Språkintroduktion" från 2018. Kommuner står inför den gemensamma utmaningen att 

anordna en utbildning som så långt som möjligt tillgodoser elevernas individuella 

målsättningar, förutsättningar och behov. Det råder dock enligt rapporten, i varierande 

utsträckning, "brist på lokaler samt behöriga och kompetenta lärare, studiehandledare och 

annan flerspråkig personal" (Skolverket 2017). Trots att antal elever på Sprint enligt 

Skolverkets statistik har minskat något på senare tid, är verksamheten på de mottagande 

enheterna fortfarande i akut behov av utveckling (Skolverket 2018). 

   Inom Sprint koncentreras de nyanländas undervisning främst på språkundervisning, dvs. 

svenska som andraspråk. Eleverna tillbringar ett till tre år på Sprint innan de går vidare, 

beroende på hur snabbt de klarar att nå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Enligt 

Skolverket får eleven påbörja ett nationellt yrkes- eller studieförberedande gymnasieprogram 

om godkänt betyg erhålls i minst åtta för ett yrkesförberedande program respektive tolv 

ämnen
2
, för ett studieförberedande program, under kalenderåret då eleven fyller 19 år. 

Eleverna har med tanke på dessa krav mycket varierande förutsättningar för sina studier, inte 

minst beroende på vid vilken ålder de påbörjar programmet och vilken skolbakgrund de har 

(Skolverket 2017). Medan några elever går vidare till Komvux är det stora hägrande målet för 

flertalet av dessa ungdomar ändå att en dag få börja på ett ordinarie nationellt 

gymnasieprogram. När eleverna emellertid äntligen lämnar Språkintroduktionens i många fall 

trygga tillvaro, och börjar det nationella programmet, hur upplevs då situationen efter 

övergången, socialt och pedagogiskt? Känner eleverna sig inkluderade? Eller hamnar de mer 

likt en liten ensam ö som flyter runt i ett stort och oroligt hav? Nilsson Folke formulerar detta 

                                                 
1
 "Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är  

bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning  

här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev 

ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet" (Skolverket, 2016a:8). 
2
 Av dessa åtta respektive tolv godkända betyg är godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, 

matematik och engelska ett krav.  
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med det engelska uttrycket "an island in the mainstream", i "Inkluderande exkludering eller 

exkluderande inkludering?" (2015). 

Med avstamp i bland andra Nilsson Folkes forskning (2015, 2016) kommer denna studie att 

behandla hur övergången från den introducerande studiesituationen till den ordinarie 

skolverksamheten upplevs av nyanlända elever två och tre år efter övergången: huruvida 

elever känner sig inkluderade socialt såväl som pedagogiskt och vilka framgångsfaktorer som 

är framträdande vid denna övergång ur elevers och lärares perspektiv. 

2. Problemformulering, syfte och 

frågeställningar 
Vid tidpunkten för Nilsson Folkes studie från år 2015, om hur nyanländas övergång från 

introducerande undervisningssituation till ordinarie undervisning upplevs, var detta ett 

förhållandevis outforskat område, både inom den svenska såväl som den internationella 

forskningen, enligt Nilsson Folke (2015). Sedan Nilsson Folkes forskning från 2015 har dock 

en mängd studier genomförts i frågan bl.a. i Lahdenperä och Sundgrens antologier Skolans 

möte med nyanlända (red. 2016) och Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i 

klassrummet (2017). Även Ojalas Mötet med nyanlända (2016) ett verk i utbildande syfte, 

tänkt som läromedel för pedagoger som arbetar med nyanlända elever, har legat som grund 

till denna studie. Andra studier såsom forskningsartiklar och avhandlingar har skrivits om 

ämnet under de senare åren, Skowronski (2017) Bomström Aho (2018) Sharif (2017), Nilsson 

Folke (2016) m.fl. har kommit att ligga som grund för denna studie. Även Skolverket har 

publicerat stödmaterial gällande nyanländas studiesituation inom introducerande undervisning 

som stöder denna undersökning.  

    Att det föreligger stora behov för att denna kritiska övergång ska bli smidigare på flera plan 

inte minst ur ett inkluderingsperspektiv är uppenbart i forskningen (Se kapitel 3). Syftet med 

denna undersökning är alltså att utreda hur inkludering, socialt och pedagogiskt, upplevs av 

nyanlända elever på gymnasiets nationella program två och tre år efter övergången från Sprint 

till ett nationellt gymnasieprogram samt vilka framgångsfaktorer för inkludering som lyfts av 

lärare inom en utvald gymnasieskolas verksamhet.  

2.1 Frågeställningar 
Studiens övergripande frågeställningar är följande: 
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 Hur arbetar lärare för att främja nyanlända elevers inkludering, socialt såväl som 

pedagogiskt, på det nationella gymnasieprogrammet? 

 Hur upplever nyanlända elever sin inkludering, socialt såväl som pedagogiskt, två 

och tre år efter övergången från det individuella språkintroduktionsprogrammet till 

ett nationellt gymnasieprogram?  

3. Bakgrund  
I antologin Nyanlända och lärande (Bunar 2015) står nyanlända elever och deras lärande i 

fokus. Med nyanlända avses då alltså de människor som invandrat till Sverige från ankomsten 

och under fyra år efter anländandet till Sverige. Under år 2014 kom 24000 barn i åldrarna 0-

18 år som asylsökande till Sverige. Av dessa var 7000 ensamkommande. År 2016 skrevs 35 

000 ungdomar i åldrarna 16-20 in i Migrationsverkets mottagningssystem (Skolverket 2016). 

Vad gäller att nå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram har nyanlända elever stora 

svårigheter, såväl som studie- som yrkesförberedande program enligt Bunar (2015:3). Men de 

elever som lyckas ta sig vidare till ett nationellt program möter en verklighet där inkludering 

kan visa sig vara ett område med utrymme för utveckling: 

 Det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar att hitta sätt att 

 pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får den 

 likvärdiga utbildning de enligt lagstiftningen, demokratiskt och moraliskt har 

 rätt till. (Bunar 2015:10) 

Författaren påpekar att invandring förvisso inte är ett på något sätt nytt fenomen i det svenska 

folkhemmet utan det finns en åtminstone 60-årig tradition av mottagande av invandrade barn i 

skolans skilda former. Dock betonar författaren att kunskapen om hur nyanlända på bästa sätt 

tas emot och inkluderas är mycket begränsad (Bunar 2015).  

3.1 Problematisering av begreppet nyanländ   
Nilsson Folke behandlar även ämnet om nyanlända elevers studiesituation i sin artikel (2016) 

där en nyanländ elev beskriver sin upplevelse av den ordinarie studiesituationen som att "sitta 

på glödande kol" (Nilsson Folke 2016:825). Författaren problematiserar vidare begreppet 

nyanländ, med hänvisning till Ahmed (2000, 2011) som lyfter det främlingskap och 

utanförskap som nyanlända ofta ställs inför. Å ena sidan råder den formella och juridiska 

betydelsen av nyanländ som Skolverket och andra styrande myndigheter har fastställt medan 

termen å andra sidan har överförts och används utanför den allmänna sektorn, inom forskning, 
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media, migration och utbildning. Detta för med sig att de nyanlända hamnar i en ställning av 

icke hemmahörande och som främlingar. Som nyanländ förblir man en ständigt icke-

hemmahörande individ
3
.  

   Vidare är egenskapen hos främlingens position förknippad med rädsla för det som är 

annorlunda, vilket leder till att den nyanlände hålls på avstånd. Författaren argumenterar för 

att betydande beståndsdelar inom nyanlända elevers introduktion till det svenska skolsystemet 

kan uppfattas som att avsiktligen hålla främling på plats (Nilsson Folke 2016:830). Nyanlända 

elever separeras ofta redan från början inom den introducerande undervisningen från de 

svenska eleverna och från de "svenska platserna", genom att undervisningen ofta sker i 

separata byggnader och lokaler åtskilda från de svenska elevernas, och senare inom den 

ordinarie undervisningssituationen genom att svenska som andraspråk ofta undervisas vid 

sidan av den ordinarie svenskundervisningen. Dessa ovan nämnda faktorer, lägger grunden 

för och leder enligt författaren till en förlängning av segregationen genom att de nyanlända i 

sinom tid bosätter sig i städers utkanter i de s.k. multikulturella förorterna och fortsatt hålls 

"på plats" avskilda från svenska områden (Nilsson Folke 2016:831). 

3.2 Definition av begreppet inkludering 
Nyanlända är en mycket heterogen grupp och deras individuella förutsättningar måste både 

erkännas och göras till utgångspunkt för åtgärder som syftar till pedagogisk och social 

inkludering. (Bunar 2015). I merparten av forskning om nyanlända förespråkas just 

framtagande av riktlinjer på nationell nivå för att förtydliga vilka aspekter av de nyanländas 

inkludering i skolans sociala och pedagogiska struktur som är viktigast, vilka rättigheter 

eleverna har, samt huvudmannens och skolors ansvar i denna fråga (Bunar 2015:16ff). Vissa 

riktlinjer som efterfrågas i denna antologi av Bunar från 2015 har dock tagits fram av 

Skolverket i "Utbildning för nyanlända elever" (2016) men frågan kvarstår naturligtvis om 

dessa riktlinjer följs ute i skolorna. 

  Vad gäller frågan om hur begreppet inkludering egentligen definieras menar Göransson och 

Nilholm (2013) att det kan vara vanskligt att dra generella slutsatser av vissa studier som 

genomförts. Detta bland annat eftersom det är oklart vad man egentligen menar, mer specifikt, 

med inkludering. Författarna analyserar därför begreppet, dels vad som brister i kunskapen 

om inkludering, dels om hur sådan kunskap ska kunna utvecklas. Göransson och Nilholm 

betonar:  

                                                 
3
 Referenser till Nilsson Folke (2016) har översatts av mig från engelska till svenska.  
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 Kunskap bygger på att vi är tydliga med vad vi avser med olika begrepp och hur vi 

 använder dem. Detta är desto viktigare när det handlar om ett begrepp som inkludering, 

 vilket ges skilda innebörder i olika sammanhang. [... ] Det finns annars en risk att prata 

 förbi varandra och tro att man menar samma sak när man talar om inkludering fast man 

 egentligen menar olika saker. (Göransson & Nilholm, 2013:18) 

Begreppet inkludering problematiseras vidare av Nilsson Folke (2015) som framhåller att 

termen ofta har haft en oklar innebörd och bland annat lånats från specialpedagogiken. 

Termen har använts pragmatiskt för att kritisera att nyanlända exkluderas från "the 

mainstream" (den vanliga ordinarie studiesituationen) då undervisningen har bedrivits i 

avskilda lokaler. Inkludering kan dock innebära andra aspekter än fysisk placering. Därför, 

menar författaren, saknas en närmare teoretisk definition av vad begreppet egentligen betyder 

och att inkludering kan i många fall betyda "allt och ingenting på samma gång" (Nilsson 

Folke 2015:41). 

  Göransson och Nilholm (2013) påpekar att den vanligaste definitionen innebär att 

inkludering handlar om var eleven får sin undervisning, alltså den så kallade 

placeringsdefinitionen. Inkludering enligt placeringsdefinitionen är relevant på så sätt att 

elever kan känna sig exkluderade genom att undervisningen sker i avskilda lokaler eller 

byggnader. Dock handlar inkludering om mer än så.  

  Bland annat lyfter Persson och Persson (2012) fram gemenskap som ett viktigt kännetecken 

på en inkluderande skola där alla elever, oberoende av förutsättningar, ska få ett meningsfullt 

utbyte och aktivt kunna delta i det gemensamma och det gemensamhetsskapande. För att detta 

ska kunna ske är det viktigt att individernas enskilda behov och intressen tillvaratas, samt att 

man utgår från vad eleverna redan har kunskap om och ta tillvara deras styrkor (Lilliedahl & 

Ehrlin, 2016). 

  Skowronski (2013) för en intressant diskussion runt inkludering (med hänvisning till 

Inklusion och Exklusion av Jan Inge Jönhill, 2012) där begreppen inklusion och exklusion 

används för att beteckna människors tillhörighet eller icke-tillhörighet i olika sociala 

kontexter, till exempel vänskapskontexter. Människors inkluderande i åtminstone vissa 

sociala kontexter, i en situation eller en grupp kan vara något som är uppskattat, men behöver 

egentligen inte alltid vara något positivt eller något man faktiskt önskar. Det kan till exempel 

handla om att befinna sig på en arbetsplats eller i ett klassrum tillsammans med personer man 

inte direkt gillar eller önskar vara tillsammans med. Skowronski (2013) använder sig av 

jämförelsen att om man är inkluderad som fånge i ett fängelse, så är man samtidigt exkluderad 

från stora delar av samhället och menar att inkluderingen och exkluderingen alltid är partiell, 
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den sker i förhållande till en viss gruppering, men inte till andra. I Skowronski (2013) sätts 

begreppet inkludering i relation till elevers sociala relationer i sina klasser och skolor. Elever 

kan inkluderas i och exkluderas ur olika sociala kontexter i skolan, beroende på egna och eller 

andras val. Elevernas sociala inkludering och exkludering påverkas även av förhållandet till 

den situation som råder för tillfället. Det kan röra sig om de förutsättningar som skolan som 

organisation skapar för elevers inkludering i förhållande till olika elevgrupperingar:  

  En ny situation, till exempel vid nyanlända elevers övergång från förberedande till 

 ordinarie undervisning, kan medföra nya förutsättningar för inklusion respektive 

 exklusion. Inklusions- och exklusionsprocesser är alltså inte statiska utan föränderliga 

 och svåröverblickbara. (Skowronski 2013:83) 

Att se denna ofrivilliga inklusion samt definitionen av inkludering som en föränderlig process 

(Skrowronski 2013) är en av utgångspunkterna i min studie. Dessutom talar Bunar (2015) om 

vikten av att "pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får den 

likvärdiga utbildning de enligt lagstiftningen, demokratiskt och moraliskt har rätt till" (Bunar 

red., 2015:10). I denna studie kommer ovan nämnda aspekter av inkludering att inbegripas, 

med huvudsaklig fokus på de definitioner som lyfts fram av Persson och Persson (2012) och 

Lilliedahl och Ehrlin (2016).   

3.3 Kritiska övergångar 
  Nilsson Folke (2015) har forskat om nyanlända elevers, vad hon kallar, ‘kritiska övergångar’ 

i "Från inkluderande exkludering till inkluderande exkludering?" (2015). Med 'kritiska 

övergångar' (Nilsson Folke 2015) åsyftas flytten från förberedelseklass (FBK) till ordinarie 

klass, årskurs åtta till nio och övergången från Introduktionsprogrammets språkintroduktion 

(Sprint) till gymnasiets nationella program (NP) samt övergången från gymnasiet till 

folkhögskola. Nilsson Folke (2015) har visserligen utfört sin studie huvudsakligen inom 

förberedelsegrupper i grundskolans senare år, men eftersom Sprint också är en form av 

introducerande studiesituation kan kunskapen som studien ger överföras till denna studieform.  

Med kritiska övergångar i detta sammanhang avses övergångar från en introducerande 

undervisningssituation till en ordinarie studiesituation. Frågan har behandlats av bland andra 

Jepson Wigg (2011) Nilsson Folke (2015, 2016), Skowronski (2013) och Bomström Aho 

(2018). Ovan nämnda studier har behandlat övergångar från bl.a. grundskolans 

förberedelseklass till grundskolans ordinarie undervisningsgrupper samt från gymnasiets 
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introduktionsprogram/språkintroduktion
4 

till ordinarie gymnasieprogram eller till en 

folkhögskola. I denna studie behandlas övergången från Sprint till ett nationellt 

gymnasieprogram.  

3.3.1 Den enskilda skolans, rektorns och personalens ansvar 

Att leda en verksamhet för nyanlända kan vara en utmanande uppgift. Svårhanterade problem 

och dilemman uppstår, som ibland bottnar i elevers olika skolbakgrund, eller avsaknad av 

skolbakgrund och att elever och föräldrar har svaga kunskaper i svenska språket (Lahdenperä 

m.fl. 2016). Utmaningarna med att organisera undervisningen beskrivs i Uppföljning av 

Språkintroduktion av rektor och antagningschef som ett gigantiskt pussel där komplexiteten är 

enorm (Skolverket 2018). I samma rapport framkommer att många skolor upplever en 

"rådlöshet" inför dessa utmaningar. Som följd ställer den ökade mångfalden höga krav på 

rektorer vad gäller organisation, ledning och utveckling av en verksamhet med nya 

pedagogiska förutsättningar samt att skapa betingelser för skolans personal att utveckla nya 

och relevanta kompetenser (Lahdenperä m.fl., 2016:207). 

  I och med att den svenska skolan är mål- och resultatstyrd vilar ansvaret på den enskilda 

skolan, dess rektor samt skolans personal. I Lahdenperä m.fl. (2016) framhävs att detta skapar 

ett avsevärt "lokalt handlingsutrymme och ansvar för att utforma verksamheten utifrån lokala 

förhållanden och förutsättningar" (Lahdenperä m.fl.,2016:207). Författarna hänvisar till 

Skolinspektionen (2014) där i en granskning framkommer stora variationer mellan olika 

skolor i hur de möter nyanlända elever. Några gemensamma faktorer lyfts av Skolverket för 

att mottagningen skulle fungera bättre, och det påpekas att fundamentet för att lyckas är 

"samsyn i förhållningssätt, att all personal tar ett gemensamt ansvar samt att lärarna har 

kunskap och kompetens som rör nyanlända elevers lärande" (Lahdenperä m.fl., 2016:208).  

  Författarna framhåller att Skolinspektionens recept på vad som behöver göras för att 

avhjälpa de problem som identifierats kan förefalla enkla att följa, men att skolans verklighet 

emellertid ter sig annorlunda. Verksamheten som bedrivs ute i skolorna är, enligt författarna, 

både komplex och mångfacetterad: 

 Att till exempel skapa en samsyn i förhållningssätt i en så komplex fråga som hur en 

 fungerande verksamhet för nyanlända elever ska organiseras och hur undervisningen 

 ska genomföras ter sig som en komplicerad uppgift. Det är heller inte oproblematiskt att 

 definiera vari den kompetens består som personalen behöver och dessutom vad de 

                                                 
4
 Språkintroduktion och förberedelseklasser kommer att benämnas gemensamt som introducerande 

undervisningsgrupper, vilket även är den benämningen som används av Jeppson Wigg (2016). 
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 kompetensinsatser som antas behövas ska innehålla och hur de ska kunna genomföras 

 inom en överskådlig tid. (Lahdenperä m.fl., 2016).  

 

3.3.2 Den introducerande studiesituationen 

Den introducerande studiesituationen är en betydelsefull tid för en nyanländ elev. I många 

situationer upplevs denna studiesituation av eleverna som en trygg plats, och att lämna den 

introducerande studiesituationen för att delta i en ordinarie undervisningssituation kan vara en 

stor omställning. En svag punkt i många organisationer för nyanlända är just hur eleven 

inkluderas i den ordinarie undervisningen. Den introducerande undervisningssituationen 

präglas ofta av trygghet, med små grupper och ett språk som anpassas till elevens språknivå 

(Ojala 2016:32). Även i Nilsson Folkes studie (2015) framträder en gemensam bild av den 

introducerande undervisningssituationen som en plats med en hög grad av social trygghet och 

delaktighet. De flesta elever upplever att de har vänner i undervisningsgruppen och en 

tillitsfull kontakt med läraren. I den introducerande gruppen beskriver eleven Lilian i Nilsson 

Folkes studie (2015) det enligt följande:  

 Vila, har frihet, kan göra vad man vill, man är inte bunden, och har kompisar i 

 klassen, att man känner att man har någon, att man inte är ensam. (Ibid. s.49) 

Ett exempel som visar på att eleverna över lag känner sig bekväma med att ta plats i 

klassrummet är vid högläsning då det nästintill blir konkurrens om vem som ska läsa högt för 

sina kamrater. Vid dessa högläsningstillfällen möttes eleven ofta av öppen visad uppskattning 

i form av applåder från lärare och klasskamrater. Vidare, när en ny elev kommer till klassen 

finns rutiner för hur eleven introduceras och välkomnas till klassen och eleven får ofta ett 

varmt välkomnande (Nilsson Folke 2015).  

  Samtidigt framkommer enligt Nilsson Folke (2015, 2016) aspekter som elever upplever 

ofördelaktiga med den introducerande studiesituationen: där råder en åtskillnad och separation 

från övriga skolan, både gällande fysisk placering av undervisningslokaler samt även socialt, 

då eleverna får ytterst få tillfällen att interagera med eleverna i övriga klasser. Även om 

eleverna generellt är nöjda med pedagogiken och den sociala tillvaron i den introducerande 

gruppen upplever de samtidigt att det är "skämmigt" (Nilsson Folke 2015:38) att studera där. 

De vill börja i den "riktiga skolan" och "bli som alla andra" för att "inte vara mindre än dom" 

(Nilsson Folke 2015:53, 2016). Att de nyanlända eleverna på Sprint inte ska behöva känna sig 

mindre värda än andra är en aspekt som även Bomström Aho (2018) framhäver. Tiden på 

Sprint är en betydelsefull tid för de nyanlända gymnasieeleverna, dels för att deras initiala tid 
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på Sprint är en introduktion till utbildningssystemet och dels för att bli delaktiga i det svenska 

samhället: 

 Tiden på programmet har även betydelse för känslan av gemenskap och tillhörighet 

 och i förlängningen för att leva i Sverige som en fullvärdig medborgare. (Bomström 

 Aho 2018:10) 

Bomström Aho (2018) lyfter att det inte endast är den organiserade skolverksamheten såsom 

lektioner, prov och studiebesök inom skolans sfär som är av betydelse. Även interaktionen 

med andra ungdomar i samma ålder är en betydelsefull del av nyanlända elevers liv och 

vardag. Författaren utvecklar ytterligare: 

 För de nyanlända eleverna blir verksamheten på Språkintroduktion särskilt 

 angelägen eftersom det är i skolan många av dem lär känna nya vänner och 

 etablerar sig i olika sociala konstellationer och får en möjlighet att lära sig 

 svenska. Den här socialisationsprocessen äger rum inte bara innanför 

 skolbyggnadens och klassrummens väggar utan även på skolgården och utanför 

 skolans sfär. (Bomström Aho 2018:10) 

 

Litteracitet, kartläggning och bedömning av tidigare kunskaper och erfarenheter är i hög grad 

betydelsefullt för verksamheten på Sprint, i och med att dessa aspekter i hög grad påverkar 

elevens fortsatta skolgång. Ett viktigt mål för den svenska skolan är att göra elever redo för 

kommande studier och arbete, menar Bomström Aho (2018). För att kunna utgå från de 

erfarenheter och den kunskap som eleven besitter, krävs en kartläggning av elevers tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Ämneslärare behöver få kännedom om vad och på vilket sätt 

elever tidigare lärt sig för att förstå hur elever tänker och för att stötta lärandet (Bomström 

Aho 2018:21).  

  Författaren lyfter även att i senare forskning har det framkommit att utbildningen inte 

anpassas efter elevernas behov i tillräcklig omfattning vad gäller studietakt, omfattning och 

innehåll. Eleverna erbjuds ofta istället kollektiva lösningar, med samma schema i några 

enstaka grundskoleämnen inklusive svenska som andraspråk. Detta sker på grund av att 

skolorna inte i adekvat omfattning har identifierat elevernas behov av utbildning, vilket leder 

till att brister finns vad gäller individanpassad undervisning. Nyanlända elever ses som en 

homogen grupp och ungdomar med utländsk bakgrund förs samman i homogena kategorier av 

elevgrupper. Det är emellertid av stor vikt att man, för att hjälpa eleverna att utvecklas på ett 

bra och heltäckande sätt, kartlägger elevens tidigare kunskaper i såväl förstaspråk som i 

ämneskunskaper (Bomström Aho 2018:2, Bunar 2015).  
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  Enligt Hagström (2018) är vetskapen om "kampen mot tiden" ständigt påtaglig för en elev 

inom Sprint. För att kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram måste eleverna nå godkänt 

betyg i 8 ämnen för att söka ett yrkesförberedande program och 12 ämnen för att kunna söka 

ett studieförberedande program. I Hagströms studie berättar Sprinteleverna Yasmin och 

Maya, båda från Syrien, att de har läst alla ämnen och fått betyg i dessa upp till årskurs 9. 

Men efter att de har kommit till Sverige känns det som om de "lika gärna kunde kasta sina 

betyg i papperskorgen" (Hagström 2018:108) eftersom de fick börja om på nybörjarnivå. De 

menar att mycket tid har gått dem förlorad i mötet med det svenska utbildningssystemet. 

  För att tillvarata de kunskaper som elever har med sig från tidigare utbildning lyfter Sharif 

(2017) betydelsen av studiehandledare på modersmål. Dock förhåller det sig så enligt 

Skolverkets rapport Uppföljning av Språkintroduktion (2018) att det ser väldigt olika ut 

gällande Sprintelevers möjligheter både att få stöd och att få använda sina modersmål i 

undervisningen, beroende på individuella anpassningar, deras modersmål och i vilken skola 

de studerar.  

   I Sharifs avhandling från 2017 talar Sprinteleverna varmt om modersmålslärarna och även 

särskilt om sina yngre flerspråkiga lärare. En modersmålslärare i Sharifs studie (2017:131) 

berättar att han har kunnat vara behjälplig i matteundervisningen genom att han kunde 

undervisa på hemspråket arabiska, och på så sätt underlätta initialt för eleverna att komma 

vidare i ämnet.  

3.3.3 Den ordinarie studiesituationen  

 När en elev övergår till den i många fall efterlängtade ordinarie undervisningssituationen, i 

denna undersökning gymnasiets nationella program, blir det emellertid inte alltid som eleven 

förväntat. Det är inte en självklarhet att omedelbart känna sig inkluderad, socialt och 

pedagogiskt. Ett talande exempel på detta kan ses i Nilsson Folkes studie (2015,2016) där en 

elev beskriver sin resa in i det svenska utbildningssystemet. Eleven Lilian som nyligen flyttat 

från en introducerande undervisningsgrupp till ordinarie undervisningsgrupp, förklarar att det 

känns "som att sitta på glöd. Inte en stol utan det känns som att det brinner, trivs inte så bra" 

(Nilsson Folke 2015:1, 2016). Lilian förklarar vidare varför hon inte trivs:  

 Det känns som jag försöker, jag försöker kämpa på för att kunna lära mig  språket, för 

 att kunna umgås med dom så, men jag vet inte riktigt för jag tycker inte att det går, det 

 går inte så som jag vill. (Nilsson Folke 2015:1, 2016) 

Gemensamt för övergången till ordinarie undervisning är att det inte blir som eleverna har 

tänkt sig utan svårare. Svårigheterna består dels av att ta till sig undervisningen men ofta 
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upplevs även en annan social verklighet (Nilsson Folke 2015:55, 2016). I studien förklarar 

eleven Farideh att det inte hade blivit som hon tänkt sig, utan värre. Ämnena är svåra men 

värst är att eleverna "dissar varandra", man pratar inte med varandra, det bildas grupperingar 

och alla är inte kompisar (Nilsson Folke 2015).  

  Även Skowronski beskriver i sin doktorsavhandling Skola med fördröjning: nyanlända 

elevers sociala spelrum i "en skola för alla" (2013:121) den sociala veklighet som eleverna 

möter inom den ordinarie studiesituationen. I den introducerande klassen har man något sånär 

liknande erfarenheter, man ligger på ungefärlig liknande språklig nivå och känner sig trygg 

med att arbeta tillsammans med varandra. Eleverna i förberedelseklass känner i högre grad än 

eleverna i vanlig klass att de har ungefär samma traditioner och regler hemma. Det är således 

inte alltid så lätt för elever som går från förberedande undervisningsnivåer till ordinarie 

undervisning att hitta vänner i sin nya klass. Elever berättar att de andra i klassen inte visar 

något större intresse för den elev som kommer ny (Skowronski 2013). De nyanlända eleverna 

i den ordinarie klassen knyter oftast an till elever i den nya klassen som kommer från en 

liknande bakgrund eller befinner sig i samma situation som de själva och de elever som har 

samma modersmål. Ofta har man kanske inte ens samma modersmål, utan delar bara 

erfarenheten av att vara relativt nya i Sverige (ibid.).  

  I den ordinarie studiesituationen kan man känna sig exkluderad och "i underläge" rent språk- 

och kunskapsmässigt. Man ligger efter och har gått miste om värdefull undervisningstid i 

övriga ämnen i den introducerande klassen eftersom fokus där ligger på svenskämnet, och 

ofta inte i lika hög grad andra ämnen. Detta kan naturligtvis leda till ytterligare svårigheter för 

eleven vad gäller ämneskunskaper (Skowronski 2013:121). En annan nyanländ elev, med god 

studiebakgrund, i Nilsson Folkes studie (2015) berättar att lärare ofta inte förklarar så att 

eleverna förstår. Ytterligare en elev, vid namn Anna, menar att det gör stor skillnad om 

läraren förklarar undervisningsstoffet: "Om dom förklarar mycket, jag förstår mycket. Dom 

förklarar ingenting, jag förstår ingenting" (Nilsson Folke 2015:60). Elever berättar att de inte 

förstår vad läraren säger utan att läraren bara "pratar och pratar" och att de själva helt enkelt 

"stänger av" för att de blir så trötta av att sitta och lyssna och inte förstå.  

  Det finns ofta en medvetenhet om nyanländas behov och svårigheter bland pedagoger i 

introducerande studiesituationer, men vid övergången kan problematiska situationer uppstå. 

Lärarna på den mottagande och ordinarie studiesituationen, på en del skolor, menar att de 

nyanlända eleverna ofta egentligen inte var redo och att personalen inte klarade att hantera 

eleverna (Nilsson Folke 2015:62).  
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3.4 Framgångsfaktorer för nyanländas inkludering 

och undervisning av nyanlända elever 

Med tanke på att nyanlända elever är minst 16 år gamla när de börjar Sprint och att det inte 

går att söka till ett gymnasieprogram efter att den sökande har fyllt 19, begränsas tiden till 

cirka tre år för eleverna att lära sig svenska och skaffa sig de betyg som behövs för att kunna 

komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Å ena sidan kan eleven därför hamna efter i 

undervisningen om eleven stannar en längre tid i en introducerande undervisningssituation, 

eftersom man där över lag fokuserar på undervisning i svenska som andraspråk. En långvarig 

vistelse i en Sprintklass kan även hindra eleverna, till exempel genom isolering och 

stigmatisering av dem.  

   Däremot kan eleven å andra sidan få svårt att klara den nya studiesituationen, om 

övergången till ordinarie studiesituation sker för snabbt och eleverna inte är redo rent 

språkmässigt. Denna problematik styrks av att aktuell forskning visar att det kan ta flera år att 

lära sig ett nytt språk så pass bra att det kan användas inom flera skolämnen (Bomström Aho 

2018:14). 

   Det är givetvis av största vikt att de nyanlända eleverna har tillräckligt med språkkunskaper 

för att klara den nya undervisningssituationen. Vid kritiska övergångar som dessa är en 

framgångsfaktor att det existerar en väl fungerande kommunikation samt ett gott samarbete 

mellan pedagoger. Det är önskvärt att både läraren i den förberedande studiesituationen och 

lärare i den nya undervisningssituationen är överens om att de nyanlända eleverna har 

tillräckligt med kunskaper för att klara kraven i den nya situationen (Jepson Wigg, 2016; 

Ojala 2016).  

  Bunar (2015:19) lyfter fram studiehandledning och kartläggning i flera sammanhang som 

bland de viktigaste för nyanländas studieframgång. I Nilsson Folke (2015) redogörs för hur 

elever utnyttjar extraresurser (i de skolor där de finns tillgängliga) såsom språkkunniga 

studiehandledare, specialpedagog, läxhjälp, språkvalstid/profiltid eller lovskola. Eleven Ali 

lyfter fram studiehandledaren som en stor hjälp och berättar att han samlar på sig ord under en 

vecka som han tar med sig till studiehandledaren som kan översätta och förklara orden 

(Nilsson Folke 2015). Enligt Skolverket ska studiehandledning erbjudas på elevernas 

modersmål som stödåtgärd för elever som har svårt att uppnå målen i olika ämnen. En elev 

har alltså rätt att få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det, enligt 

gymnasieförordningen kapitel 9, § 9 (Skolverket 2017). 
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    Genom att inkluderas i ett socialt sammanhang främjas språkinlärningen och genom att lära 

sig språket skapas även bättre förutsättningar för inkludering (Nilsson Folke 2015). En annan 

aspekt som enligt författaren leder till framgång för en smidigare övergång är att det finns en 

medvetenhet bland de mottagande pedagogerna om de nyanländas behov. Ojala (2016) menar 

att det bör finnas en tydlig struktur för verksamheten. Alla parter ska vara medvetna om 

problematiken och särskilda förhållanden, dessutom är det viktigt att överförandet av 

informationen fungerar
5
. Ojala (2016) menar även att varje arbetslag ska ha en punkt som 

kallas nyanlända på sin dagordning. Ojala, precis som Nilsson Folke (2015), betonar vikten 

av studiehandledarens roll. Det kan handla om elevens egna upplevelser, kulturella skillnader 

eller språkliga hinder och möjligheter som eleven har. I Skolinspektionens rapport (2014) 

framkommer att lärarna ofta känner att nyanlända elever blir "varje enskild lärares 'problem'" 

(Skolinspektionen 2014) och att lärarna inte samverkar i någon större utsträckning för att 

undervisning ska kunna anpassas till gemensamma strategier för elevens lärande. Ojala (2016) 

föreslår att det bör finnas en lärare verksam i både den ordinarie undervisningen och den 

introducerande undervisningen för att underlätta övergången och så att säga föra elevernas 

talan. Ojala menar att på så sätt kan en regelbunden och effektiv kommunikation mellan dessa 

två delar av verksamheten skapas (2016:33).  

  Det är viktigt vid nyanlända elevers inkludering att se till individernas enskilda behov och 

intressen, samt se på vad de redan har kunskap om och ta vara på deras starka sidor. Det 

tillåtande klassrumsklimatet kan börja med ett "sociokulturellt stödjande klimat som baseras 

på att alla ska våga uttrycka sig utan att bli fördomsfullt behandlad, det vill säga skapa 

trygghet. Att arbeta med grupptillhörighet och social delaktighet är även något som kan bidra 

till inkludering och gemenskap" (Almqvist & Strömberg 2017:8). 

4. Metod och material 
I detta avsnitt redovisas metodologiska utgångspunkter och reflektioner gällande val av 

forskningsmetod med användande av kvalitativa intervjuer. Därefter beskrivs processen för 

insamling av material, bearbetningen av materialet och slutligen beskrivs hur insamlad data 

har analyserats.  

                                                 
5
 Författaren talar om övergången från grundskolans FBK till ordinarie klasser, där verksamheten skiljer sig 

något jämfört med gymnasieskolans arbete men observationerna är tillämpbara även inom gymnasiets 

verksamhet. 
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4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Inför den föreliggande studien stod valet mellan olika metoder för datainsamling (Denscombe 

2016). Även om jag inledningsvis var inställd på metoden kvalitativa intervjuer, övervägde 

jag att använda mig av anonyma frågeformulär. Resonemanget bakom det senare alternativet 

var möjligheten att generera rikligare empiri i form av ett större antal svar. Dock föll valet 

istället på att tillämpa en intervjuguide för att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom 

övergången från Sprint till det nationella gymnasieprogrammet ur elevperspektiv kan vara en 

mycket personligt färgad upplevelse. Även ur lärarperspektiv krävs utförligare och mer 

nyanserade svar för att kunna ge en bild av lärarens inkluderingsarbete och även få möjlighet 

att ställa följdfrågor.  

4.2 Intervjun som forskningsmetod 
Kvale och Brinkmann inleder Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) på följande sätt: 

 Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 

 med dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. 

 Människor talar med varandra; de interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. 

 Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, 

 känslor, attityder och den värld de lever i. (2014:15) 

Detta låter kanske som en självklarhet, att prata. Intentionen är dock att få kunskap om dels 

lärarnas erfarenheter och dels om hur eleven upplever just sin övergång till deras, för dem nya 

värld, det ordinarie gymnasieprogrammet. Den kvalitativa forskningsintervjun som ett 

professionellt samtal har som mål att ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkman 2014:39).  

Val av intervjuformat 

Ett avgörande steg är valet av vilket intervjuformat som är bäst lämpat för undersökningen. 

Denscombe (2014) talar om att det är vedertaget att klassificera intervjuer som strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Strukturerade intervjuer kan liknas vid att det finns ett 

frågeformulär som besvaras av respondenten ansikte mot ansikte. Forskaren har en stark 

kontroll över frågornas och svarens utformning, med en i förväg uppgjord lista med frågor. 

Det finns en begränsad uppsättning svarsalternativ. Vid den semistrukturerade intervjun finns 

en färdig lista av ämnen som ska behandlas och intervjufrågor som ska besvaras och 

intervjuaren har möjlighet att vara flexibel vad det gäller frågornas ordningsföljd (se bilaga I 

och II för intervjuguide). Det finns möjlighet under den semistrukturerade intervjun för 
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respondenten en att utveckla egna idéer och tala mer ingående om ämnen som intervjuaren tar 

upp. Här finns även möjlighet för intervjuaren att ändra frågornas ordningsföljd. Vid 

ostrukturerade intervjuer betonas den intervjuades tankar i ännu högre utsträckning för att 

undvika att diskussionen formas av de frågor som intervjuaren redan har i åtanke. 

Intervjuarens roll ligger i att starta intervjun genom att introducera ett tema, men sedan 

ingripa så lite som möjligt (Denscombe 2014:266).  

För denna studie faller valet på den semistrukturerade intervjun, med anledning av att jag 

söker svar på de specifika intervjufrågorna som ligger till grund för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Samtidigt erbjuder den semistrukturerade intervjumetoden friheten för 

respondenten att utveckla egna idéer och tala mer ingående om ämnen och situationer som är 

relevanta i ljuset av studiens syfte. Som intervjuare har jag även möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket jag menar är värdefullt för undersökningen. Kvale och Brinkman (2014:19) 

definierar metoden som "en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen", vilket även är intentionen i 

denna studie.  

4.3 Urval och avgränsningar 
I nedanstående avsnitt redogörs för den genomförda urvalsprocessen samt för den skola och 

individer som deltagit i studien. Vad gäller urval har valet varit dels ett så kallat 

bekvämlighetsurval och dels ett riktat val (Kvale & Brinkman 2014). Bekvämlighetsurvalet 

utgår ifrån en praktisk synvinkel då jag är bekant med Strandgymnasiet
6
 och lärarna och 

eleverna sedan innan. Vad gäller det riktade valet av de tre utvalda lärarna har jag tillfrågat 

just dessa tre eftersom jag vet att alla tre brinner för att skapa en inkluderande lärmiljö. 

Tanken bakom detta är att det hade kunnat vara både känsligt och problematiskt om lärarna 

inte var engagerade i frågan, i och med att lärarna kan känna press att leverera det som 

efterfrågas. Det kändes även nödvändigt för egen del att förklara för respondenterna att 

undersökningens syfte inte är att på något sätt bedöma utan endast snarare få en inblick i 

lärarens arbetssätt inom problemområdet. 

  Valet av elever var tämligen begränsat på grund av att det gick relativt få f.d. Sprintelever i 

årskurs två och tre på nationellt program. Trots det begränsade urvalet försökte jag välja 

elever utifrån variation vad gäller kön, skolbakgrund och ursprungsland. Från början hade 

ytterligare två elever tillfrågats att medverka och intervjuer genomfördes med dessa, men 

                                                 
6
 Fingerat namn. 
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intervjuerna blev inte användbara på grund av yttre omständigheter såsom förseningar och 

tekniska missöden. Därför är antalet elevintervjuer endast tre istället för fem.  

4.3.1 Skola 

Strandgymnasiet
7
 är beläget i en medelstor stad i Mellansverige. Skolans demografi består av 

blandade nationaliteter, där elever med svenska som andraspråk är i majoritet. Det ryms både 

ett språkintroduktionsprogram såväl som ett antal ordinarie studie- och yrkesförberedande 

gymnasieprogram på skolan.  

4.3.2 Lärare 

Jag har valt att intervjua tre lärare som i studien kommer att kallas för Marianne, Pernilla och 

Susanne. Av dessa tre lärare är Pernilla verksam endast inom nationella gymnasieprogram på 

Strandgymnasiet, Marianne undervisar på både nationella program och Sprint och Susanne 

undervisar vid tiden för intervjun enbart på Sprint. Nedan följer en kort beskrivning av varje 

lärare.  

 

 Marianne 

Marianne är arbetslagsledare på Sprint och undervisar svenska och svenska som andraspråk 

på Sprint och på studieförberedande nationellt program. Marianne har varit anställd vid 

Strandgymnasiet i cirka tre år. Hon är legitimerad gymnasielärare i svenska och svenska som 

andraspråk samt i engelska årskurs 6-9. 

 Pernilla 

Pernilla är arbetslagsledare för de studieförberedande programmen och dessutom förstelärare. 

Hon är verksam främst inom gymnasiets studieförberedande program. Pernilla har arbetat på 

Strandgymnasiet i 18 ½ år och har gymnasielärarutbildning i historia och religion och även i 

engelska på grundskolenivå årskurs 7-9. Pernilla undervisar i kurserna religion I, religion 

specialisering, ledarskap och organisation och även på “gymnasiegrupperna” med vilka avses 

elever med särskilda behov. 

 Susanne 

Den tredje läraren, Susanne, är legitimerad gymnasielärare i svenska som andraspråk och 

engelska och även förstelärare på Sprint. Susanne har arbetat som lärare sedan 2012 och har 

tidigare undervisat på studieförberedande nationellt program och även vid vuxenutbildning. 

                                                 
7
 Vad det gäller både skola, lärare och elever är alla namn fingerade. 
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4.3.3 Elever 

De tre eleverna som har intervjuats är Matteus, Miriam och Sarah. Nedan följer en kort 

beskrivning av dem: 

 Matteus 

Matteus är 20 år gammal och kommer från Syrien. Han bodde i Damaskus, Syrien innan 

flytten till Sverige och har varit i Sverige snart fyra år. Han har elva års skolbakgrund från 

hemlandet och tillbringade endast omkring ett år på Sprint. Nu läser han tredje året på 

ekonomiprogrammet. Matteus tycker att det är intressant med marknadsföringsämnet och vill 

jobba med det yrket i framtiden. 

 Miriam 

Miriam är 20 år gammal och går andra året på naturvetenskapliga programmet. Hon kommer 

från Syrien och har 11 års skolbakgrund med sig från hemlandet. Miriam läste knappt ett år på 

Sprint innan hon fick behörighet att starta naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. 

 

 Sarah 

Sarah kommer från Somalia och går andra året på samhällsvetenskapliga programmet. Hon är 

18 år gammal och har varit i Sverige i ungefär fem år. Sarah gick åtta år i grundskolan i 

hemlandet och läste tre år på Sprint innan hon började sitt nationella program.  

 

4.4 Genomförande av intervjuerna  
Ungefär en vecka innan den planerade intervjun tillfrågade jag tre lärare och fem elever om 

de ville medverka i intervjun. Jag försäkrade dem att deras medverkan var anonym och de 

informerades även om vad intervjun skulle användas till. Elever och lärare fick 

informationsbrevet (Se bilaga III och IV) där syftet med intervjuerna och studien förklarades 

närmare. Jag gav eleverna några dagars betänketid och därefter gav de tillfrågade eleverna ett 

positivt besked om att de ville medverka i studien. Elever och lärare fick tillgång till 

intervjuguiden först vid intervjutillfället och gavs några minuter (cirka 5 minuter) att läsa 

igenom frågorna. Intervjuerna med lärare och elever varade som kortast 25 minuter och som 

längst 55 minuter. Inspelning skedde med hjälp av mobiltelefon. Respondenterna 
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informerades om att inspelningen skulle transkriberas efteråt och att deras intervjusvar var av 

intresse och att förhoppningsvis många skulle komma att läsa den framtida uppsatsen.  

  Elevintervjutillfällena genomfördes vid separata tillfällen under två eftermiddagar efter 

skoltidens slut i klassrum som under tidpunkten för intervjun var lediga visserligen med viss 

insyn men ändå lugnt och tyst eftersom det var eftermiddag och de flesta eleverna hade gått 

hem för dagen. Intervjuerna genomfördes utan tolk, eftersom jag bedömde att elevernas 

språkkunskaper på gymnasiet i årskurs två och tre torde vara på tillräcklig hög nivå för att 

kunna göra sig förstådda på egen hand. Dessutom har jag av egen erfarenhet i tidigare 

situationer uppmärksammat att elever ibland hämmas av att ytterligare en person medverkar. 

Därför föll valet på att genomföra intervjuerna utan tolk. 

   Lärarintervjuerna ägde rum i personalens fikarum under lediga tider inom ramen för 

lärarnas arbetstider. Jag påminde respondenterna att de gärna fick ta god tid på sig att svara på 

frågorna lugnt och avslappnat utan att känna sig stressade på något vis.  

4.5 Från audioinspelningar till transkriptioner och 

analys av insamlad data 
Intervjuinspelningarna transkriberades. Därefter läste jag igenom de transkriberade texterna 

noggrant ett antal gånger för att få en god överblicksbild och bekanta mig väl med innehållet. 

Efter genomläsningen arbetade jag för att analysera intervjuerna genom att kategorisera 

intervjuuttalandena under olika teman som blivit synliga i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 

2014;241). Dessa kategorier färgkodades under gemensamma teman, enligt Kvale & 

Brinkmanns specifikationer (2014). Dessa teman redovisas under separata underrubriker i 

resultatdelen (Kap.5).  

4.6 Reliabilitet och validitet    
   I kvalitativa studier som denna handlar reliabilitet och validitet om att så noggrant och 

omsorgsfullt som möjligt beskriva forskningsprocessens alla faser och steg, vilket naturligtvis 

har varit syftet i denna studie.  

Stukát (2005:125) definierar dessa termer som följande: 

 Reliabilitet (mätnoggrannhet, tillförlitlighet) dvs. kvaliteten på själva mätinstrumentet 

 Validitet (giltighet) dvs. om man mäter det man avser mäta 

För att hålla en hög nivå av reliabilitet har jag vid intervjutillfällena förvissat mig om att jag 

först har förstått respondenterna korrekt och sedan verkligen representerat dem på ett ärligt 
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sätt. Jag har dessutom haft möjlighet att ställa följdfrågor om jag inte har varit helt säker på att 

jag har förstått till fullo. Det faktum att jag själv arbetar som lärare i ämnet svenska som 

andraspråk och har mångårig erfarenhet i arbetet med nyanlända gör att jag besitter en 

förförståelse och inblick i nyanlända elevers studiesituation sedan innan. Detta menar jag kan 

vara en fördel eftersom jag är välbekant med respondenternas miljö, vilket minskar risken för 

feltolkning. En nackdel i samband med detta kan jag ha förutfattade meningar. Därför har 

extra noggrant haft detta i åtanke medan jag lyssnat respektfullt med ett fördomsfritt sinne, 

genom att upprätthålla en professionell distans för att söka hög vetenskaplig kvalitet på den 

kunskap som publiceras (Kvale & Brinkman 2014:111).  

   Validitet, i sin tur, handlar om huruvida man mäter det som avses mätas i studien (Stukát 

2005:126).  

Författaren beskriver begreppet validitet som ett svårfångat och mångtydigt begrepp, men 

ändå grundläggande för en studies värde. Man måste fråga sig: Undersöker jag det som jag 

verkligen vill undersöka (ibid.) Med hjälp av de intervjufrågor som noggrant arbetats fram 

och den intervjumetod som använts, anser jag att det som avsetts mätas i studien har mätts 

och att undersökningens syfte har besvarats.  

4.7 Etiska principer och forskarens roll 

Forskarens roll 
I de etiska beslut som fattas under undersökningens gång är forskarens roll som person och 

forskarens integritet avgörande för vetenskaplig kunskap och hållbarhet, menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Författarna påpekar att moraliskt ansvarsfyllt forskningsbeteende är något 

mer än abstrakt etisk kunskap och kognitiva val. Det handlar om forskarens moraliska 

integritet, empati, känslighet för och engagemang i moraliska frågor (Kvale & Brinkmann 

2014:211). Dessa ovan nämnda faktorer anser jag vara en självklarhet i genomförandet av min 

studie. Författarna betonar vidare vikten i en kvalitativ studie av den etiska principen "att göra 

gott" (Kvale & Brinkmann 2014:110). Risken för att en undersökningsperson ska lida skada 

som följd av deltagande i en studie ska vara så liten som möjligt (ibid.).  

Etiska riktlinjer 
Fyra huvudsakliga etiska krav lyfts av Vetenskapsrådet (2011) och i enlighet med dessa 

forskningsetiska riktlinjer har följande etiska principer tagits i beaktande: 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 
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● Konfidentialitetskravet 

● Nyttjandekravet 

Informationskravet 

Genom att informera medverkande lärare och elever om studiens syfte och utformning en 

dryg vecka innan intervjuerna genomfördes har informationskravet följts. Informationen 

delgavs både vid intervjuerna och genom informationsbrevet (Se bilaga III och IV).  

Samtyckeskravet 

Informanterna har av egen fri vilja deltagit i studien och givit sitt samtycke och på så sätt har 

samtyckeskravet har följts. Respondenterna informerades vid intervjutillfället att de kunde 

avbryta och inte behövde känna sig tvingade att berätta något som de inte ville berätta.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet har följts genom att skolor och informanter har benämnts med 

fingerade namn.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet har följts då intervjuer och annat insamlat stoff inte kommer att användas till 

något annat än vad det är avsett för. Ingen utomstående kommer att ta del eller ha tillgång till 

insamlat empiri, enligt Vetenskapsrådets föreskrifter (2011). 

5. Resultat  

5.1 Lärare 

För att svara på frågeställningen ”Hur arbetar läraren för att främja inkludering?” har lärarnas 

intervjusvar kategoriserats under olika gemensamma teman som har blivit tydliga. Dessa 

teman redovisas i detta kapitel.  

Att lägga en grund för delaktighet och gemenskap 

Lärarna definierar begreppet inkludering som att alla elever, på gruppnivå, klassnivå och 

skolnivå, ska känna sig som en del av helheten. Gemensamt för lärarna är även att de är till 

synes måna om att skapa gemenskap både inom klasser, mellan klasser och även mellan 

eleverna på de olika programmen. På klassnivå skapas tillfällen för samtal som lägger en 

grund för gemenskap och inkludering.  

   Lärarna är eniga om vikten av att lägga en grund för gemenskap och inkludering i klassen 

redan från början. Det måste påbörjas redan från dag ett, menar Susanne. Hon förklarar: 
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Man måste tala om hur man vill att det ska vara i klassen och vilka förutsättningar som 

krävs för att det ska kunna bli så som man vill ha det i klassen. Alla måste komma 

överens om och respektera de reglerna man vill ha i klassrummet. Det kan till exempel 

handla om att man alltid lyssnar på varandra och att inte avbryta under en presentation. 

Man måste kunna känna sig trygg och kunna våga tala inför de andra.  

   Det finns en medvetenhet bland lärarna om nyanländas behov i de klasser med elever som 

har gått från Sprint till ett nationellt gymnasieprogram. Lärarna arbetar mycket med 

inkludering tänker ur ett värdegrundsperspektiv. Marianne har som mantra att inte exkludera 

någon elev, utan att se till att alla elever känner tillhörighet och får talutrymme: ”Man tänker 

på sammansättning i grupper och man tänker på helheten i klassen, att ‘se’ alla. Att låta alla få 

sin tid, att alla ska känna delaktighet”.  

   Lärarna på Sprint och på nationella program samarbetar för att arrangera aktiviteter i 

klassrummet ihop med Sprintelever och elever på nationella program. Dessa aktiviteter leder 

till att elever på de olika programmen kan få kontakt med varandra eftersom det är lite svårt 

för eleverna att gå fram till någon man vill lära känna och ”bara säga hej”, menar Pernilla. Ett 

av hennes mål när det gäller inkludering är att eleverna ska känna att de är del av en enda stor 

familj:  

 Att alla vågar säga sin mening och känner sig trygga i klassen. På skolan gäller 

 samma sak: att vi alla känner oss som en del av en “familj”, att eleverna känner 

 att de kan vara sig själva med både lärare och elever.  

Värdegrundsfrågorna ligger lärarna varmt om hjärtat. Marianne betonar vikten av att använda 

sig av "handen, hjärtat och hjärnan" i undervisningen för att skapa gemenskap och för att alla 

ska känna sig inkluderade. Man måste titta på helheten, förtydligar hon:  

Vi pratar mycket tillsammans, på ett inkluderande sätt, så att alla ska komma till 

tals och känna sig inkluderade. Att lyssna på varandra och ha respekt för 

varandra. Till exempel om många elever kommer från ett land, och få från ett 

annat, att vi pratar om varandra som individer, och inte om varandras ursprung. 

Att se människan som individ.  

Marianne berättar vidare att man ofta kommer in på existentiella frågor i litteraturhistoria och 

i diskussioner utifrån skönlitteratur. Hon förklarar: ”Jag tänker medvetet på dynamik och 

gruppkonstellationer när vi arbetar med grupparbeten. Då har jag själv bestämt grupper med 

detta i åtanke."  
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Tidspress leder till stress  

I och med att eleverna har en begränsad tid att hinna få betyg för att kunna bli antagen till ett 

nationellt gymnasieprogram menar lärarna att det ibland blir för bråttom och som följd nästan 

övermäktigt för eleverna att klara undervisningen på det nationella programmet. Att benämna 

Sprintelevernas övergång till NP som "chockartad” kan låta extremt. Några av lärarna menar 

dock att skillnaden mellan studierna på Sprint och NP är väldigt stora och att man har för 

bråttom i det svenska systemet. Marianne förklarar att det inte är samma ”hets” på Sprint som 

eleverna ofta upplever på NP: 

Rent kunskapsmässigt kan det ju vara nästan lite chockartat för eleven när man kommer 

in på ett NP för att det är många kurser samtidigt som alla kräver mycket arbete. På 

Sprint har eleverna gått och studerat i några år och det är inte samma hets som det ofta 

blir på nationellt program. Och på det nationella programmet förväntas eleven kunna 

läsa all slags kurslitteratur i olika ämnen. Så det blir en annan nivå, vilket jag tror att 

många elever upplever som en stor omställning och som också kan skapa stress.  

Lärarna menar att eleverna ofta hörs beklaga sig över att de har mycket att göra och har 

många uppgifter att klara av. De känner sig stressade och oroar sig över hur de ska hinna med 

att hålla tidsramarna. Lärarna hör även ofta att eleverna tycker att de behöver extra hjälp med 

att förstå instruktionerna. Marianne berättar:  

Eleverna har ofta svårt att komma igång och de behöver stöttning under själva 

processen med arbetsuppgifterna. Flera elever säger att de har fått väldigt mycket 

stöttning på Sprint och på grundskolan, men inte i samma utsträckning på gymnasiet.  

Även Pernilla är inne på samma linje och menar att man i faktiskt gör eleverna en otjänst 

genom att låta dem gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram för tidigt. Pernilla uttrycker: 

Man ska komma så fort som möjligt till gymnasiet. Jag kan tycka att man gör eleverna en 

otjänst just därför att en del elever är inte redo att studera samhällsvetenskapliga ämnen på 

gymnasienivå med alla termer, ämnesspråk och allt vad det innebär. Detta i sig skapar ett 

utanförskap eftersom andra elever som kanske har varit längre i Sverige har ett mer utvecklat 

språk kan tillgodogöra sig ämnet mycket i högre grad. Och då påverkar det deras självkänsla, 

de vågar inte svara för de kan inte lika mycket som de andra. Eleverna blir exkluderade för att 

de inte förstår och inte heller vågar fråga.  

Mångfald – en berikande tillgång med utmaningar 

En aspekt som framträder bland lärarna är att tillvarata mångfalden som finns i klassrummet. 

Detta kan vara en tillgång som kan främja inkludering men kan ibland bereda utmaningar. I 
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en skola bestående av elever från många olika bakgrunder finns ett flertal skilda synsätt 

representerade. Lärarna menar att denna aspekt oftast är berikande på många sätt men man 

bör dock tänka på att hålla elevernas referensramar i åtanke och utgå från elevernas tidigare 

kunskaper. Apropå detta berättar Pernilla om när hon var nyexaminerad lärare och att hon då 

hela tiden refererade till sådant som var känt för svenskfödda elever, till exempel Gustav Vasa 

eller reformationen. Hon menar att det numera är en utmaning att referera till sådant som 

samtliga elever känner till när man skapar genomgångar eller planeringar, för att inte skapa ett 

utanförskap.  

  En annan aspekt som lyfts är att de nyanlända eleverna inte har samma bakgrund när det 

gäller källkritik. Att vara kritisk och ifrågasätta islam eller det som står i Koranen, som att det 

kan komma en förändring när det gäller till exempel matregler, sexuella regler eller regler 

runt giftermål. ”Det är en utmaning att ha ett respektfullt förhållningssätt samtidigt som man 

ändå måste belysa de här tankarna” uttrycker Pernilla och hänvisar till omskärelsen. Pernilla 

förklarar: ”Det är ju en företeelse som strider mot svensk lagstiftning men det är viktigt att 

nyansera detta och förklara för eleverna varför det ändå sker i världen och att vi har haft 

liknande fenomen här i Sverige.”  

  Det uppstår definitivt situationer när olikheterna och mångfalden berikar undervisningen och 

skapar möjlighet till inkludering och ökad förståelse mellan eleverna. Pernilla berättar om ett 

exempel när de hade seminarium och eleverna började tala om synen på preventivmedel. Då 

säger en av eleverna att: “Såhär är det inom islam.” En annan elev säger: “Nej, men så är det 

inte alls inom Islam”. Och så säger den tredje eleven “Så här är det hos oss!” Då menar 

Pernilla att man får gå in och säga: “Okej, här kan vi alltså se att det är olika i olika länder och 

i olika inriktningar av Islam och även i olika kulturer, i städer och på landsbygden, och 

dessutom i olika familjer och i olika släkter”. Pernilla tycker alltså att det berikar 

undervisningen att kunna ha elever från olika kulturer och olika bakgrunder i klassrummet 

och att man på så sätt kan skapa ökad förståelse mellan eleverna. Lärarna uttrycker även att de 

finner det positivt att eleverna bjuder så mycket på sig själva. De är inte hemlighetsfulla, 

säger Pernilla. Hon säger: ”Jag hör ofta ’Så här gör vi i Somalia’ och ’så här gör vi i 

Afghanistan’”. 

Lärares olika inkluderingsfrämjande insatser 
Som nämnts tidigare så finns en medvetenhet bland lärarna på NP i frågan om inkludering. Ett 

stort antal insatser och aktiviteter har bedrivits för att främja inkludering och stärka 

gemenskapen på Strandgymnasiet under de senare årens lopp. Lärarna har samarbetat på olika 
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sätt och bland annat har lärarna Pernilla och Susanne arrangerat s.k. speed-dating mellan olika 

klasser både på Sprint och NP där både svensk- och utlandsfödda får presentera sig och prata 

med varandra i en minut. Och så går man runt i tre varv. Efter speed-datingen har elever 

berättat att de har börjat säga ”hej” till de andra eleverna och Susanne menar att bara detta är 

ett stort steg. Pernilla har arbetat i många år med inkludering och har varit drivande i en 

mängd olika aktiviteter. Hennes elever i samhällsvetenskapliga programmet har hållit i en 

”tjejklubb” som har arbetet med läxhjälp för nyanlända elever. De har anordnat “roliga 

timmen” med olika aktiviteter och “lära känna övningar". Man anordnar även en dag då före 

detta elever som har läst vidare på högskolenivå kommer tillbaka och berättar för skolans 

elever hur de gjorde för att lyckas. Det är elever med Somalisk bakgrund, från Gambia, men 

även Afghanistan, som har gått från Sprint till ett NP och sedan gått vidare till högskola eller 

universitet. De berättar hur det är att studera, hur det är att jobba, hur man kommer in i 

samhället och olika tips på hur man lyckas, helt enkelt. Pernilla berättar även att man har 

arrangerat olika projekt och filmat olika levnadsöden i sociologikursen. Men efter att det 

börjat bli en majoritet av elever från andra kulturer, förklarar Pernilla att hon har trappat ner 

en del. Hon berättar: ”När vi var ungefär 50/50 så drev jag fler projekt än vad jag gör idag 

utöver den ordinarie undervisningen”.  

Fler insatser krävs från skolledningens sida 

Trots att en mängd olika inkluderingsfrämjande aktiviteter och projekt sker bland lärare och 

elever menar lärarna att fler insatser krävs bland annat från skolledningens sida. Med tanke på 

de utmaningar som eleverna möter på NP vad gäller språkkunskaper och i vissa fall bristande 

förkunskaper i de olika ämnena, anser lärarna att de behövs stöd i form av språkresurser och 

mötesplatser där eleverna kan få extra hjälp i sina ämnen och med sina uppgifter. Pernilla 

menar att hon även saknar språkkunniga elevhandledare i olika modersmål på NP vilket hon 

menar skulle vara till stor hjälp.  

   Ytterligare en aspekt som lyfts av lärarna är att se närmare på rutiner för överlämning. 

Marianne uttrycker behov av samarbete mellan olika skolformer så att det vid överlämningar 

har förberetts så mycket som möjligt både praktiskt och pedagogiskt. Hon menar att det kan 

handla om frågor om huruvida eleven behöver extra stöd. ”På alla nivåer ska det vara ’riggat’ 

för eleverna så att det är planerat och färdigt när eleven kommer”, betonar Marianne. 

  Ju mer läraren vet om elevens behov, intressen och studiebakgrund över huvud taget, menar 

Marianne, desto lättare blir övergången för eleven, den blir smidigare och mindre märkbar. 

Om de lärare som är verksamma på gymnasiet får bättre information redan från början, så kan 
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de vara bättre förberedda, det behöver gå hand i hand. Hon tillägger att det behöver vara 

fastställt i kalendariet så att det finns rutiner för dessa överlämningar.  

  Lärarna ser även att det finns behov av läromedel som är mer utformade för 

andraspråkselever, som de kan tillgodogöra sig och som är tillgängligt. Pernilla menar att det 

visserligen finns Inläsningstjänst och olika andra hjälpmedel med filmer och allt möjligt men 

hon menar ändå att det mesta materialet finns på nätet och då är det för det mesta på engelska, 

särskilt i religionsämnet. De svenska sajterna är inte så bra, menar hon. Och då har eleverna 

svårt antingen med det svenska språket eller med det engelska språket, vilket många av våra 

elever inte har läst så länge. Pernilla uttrycker sitt dilemma: 

Då vänder jag ut och in på mig själv för att försöka hitta ett enkelt lättillgängligt svenskt 

material till dem, men då blir det så otroligt tungt och svårt att hitta. Och sen att hitta 

rätt nivå för en grupp, vad ska jag använda för språk, hur jag ska skriva instruktioner, 

hur jag ska göra för att nå alla? Det tycker jag är svårt. Jag måste ju ändå hålla mig till 

kunskapskraven, jag kan ju inte gå hur lågt som helst. Jag måste ju hålla en viss nivå. 

 

5.2 Elever 

Social inkludering och gemenskap 

Vad gäller elevernas upplevelse av inkludering sedan de började på ett nationellt 

gymnasieprogram framträder några aspekter särskilt tydligt. Eleverna vill känna att man är en 

del av en grupp och i klassrummet vill man kunna svara på frågor utan att vara rädd för att 

svara fel. Jag frågar inledningsvis Matteus vad inkludering betyder för honom. Han svarar: 

Man är en del av en grupp och man kan svara på frågor utan att vara rädd att säga 

svaret, även om det är fel. Kompisarna kommer att förstå vad man menar eller hjälpa 

om man behöver hjälp. Inkludering betyder alltså inte att man bara sitter i klassen, det 

måste vara så att jag känner mig trygg. Om läraren till exempel frågar om en åsikt, då 

kommer han att höra på vilken åsikt jag har, och inte bara de andra. 

Allt är nytt för eleverna när de börjar på NP. De är i en ny situation med nya studiekamrater 

och nya lärare. Matteus förklarar: "Men sen börjar man få en relation med de andra och lära 

känna dem. Då blir det lättare". Det tyckas lite förvånansvärt, men de nyanlända eleverna 

egentligen inte känner sig ensamma eller uteslutna från gemenskapen, varken när de 

studerade på Sprint eller i nuläget då de läser på NP. Snarare berättar de tre respondenterna, 

Matteus, Miriam och Sarah att de har många andra elever att umgås med. Sarah skrattar till 

och med när frågan ställs om huruvida hon känner sig inkluderad eller om hon känner sig 
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ensam. Hon svarar "Nej, det finns många somalier i min klass". Sarah förklarar att hon kände 

de flesta av eleverna i sin klass på nationella programmet när hon började där, antingen från 

Sprint eller från sitt bostadsområde. "Så det var inte svårt för mig", säger hon. Miriam berättar 

även att det inte finns så många svenska elever på Strandgymnasiet utan snarare "Det finns 

många utländska invandrare. Jag har alltid haft vänner som talar mitt språk".  

  De tre intervjuade eleverna Matteus, Sarah och Miriam, berättar att de redan på Sprint hade 

en ungängeskrets där de har känt gemenskap, trygghet och social inkludering, åtminstone i 

den egna gruppen och i klassrummet. När eleverna sedan lämnade Sprint för att börja 

nationella programmet har även där funnits elever att umgås med. Miriam uttrycker även att 

hon ibland får hjälp av svenska elever under lektionstid eller under rasterna om hon inte 

förstår något ord och behöver hjälp med språket. 

  Jag frågar vid vilka tillfällen Miriam får hjälp av de svenska eleverna och hon berättar: 

 "Vi har Kalle i vår klass och vi har också Meja, och Tilda. Jaa. Dom. Men vi 

 har Madeleine (som går i trean) i matematik, vi läser samma klass, och jag har också 

 Fredrik i franskan, och Kalle har jag, han läser samhällsprogrammet och vi har svenska 

 tillsammans. De är jättesnälla". 

Ovanstående konversation tyder på att det förekommer viss kommunikation med svenskfödda 

elever, men att interaktionen med de svenska eleverna är speciella händelser för Miriam och 

den inte är en ständig, naturlig del av skolvardagen.  

Kontakt med svenskfödda elever – "man måste vara lite modig 

och våga" 
Mötet mellan de nyanlända eleverna och de svenska eleverna framställs alltså som speciella 

händelser och då de svenska eleverna hjälper till eller svarar på någon fråga är de 

"jättesnälla". Jag frågar Miriam om hon är nöjd med den interaktionen som förekommer 

mellan henne och de svenskfödda eleverna, eftersom det ändå förefaller som att hon har 

vänner och en ungängeskrets, både med sina kamrater med samma bakgrund och även viss 

kommunikation med de svenskfödda eleverna. Hon svarar, "Nej, det krävs lite mer för då kan 

man förbättra språket och sina kunskaper med tiden när man tränar och tränar och läser fett 

mycket." Även Matteus tänker en hel del på att ha mer kontakt med svenskfödda elever, eller 

åtminstone elever som varit i Sverige mycket längre än vad han själv har varit. Flera av 

eleverna uttrycker att man måste våga ta kontakt. Matteus förklarar:  
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 Man måste liksom våga. Jag brukar vara med elever som har samma bakgrund som jag 

 själv, men nu har jag lärt känna några elever som har annan bakgrund och jag tycker att 

 det är jätteroligt att vara med dem och snacka.  

Matteus talar även varmt om att de spelar kort ibland under rasten med elever från olika 

klasser och bakgrund. ”Man vill liksom bara sitta och umgås med varandra för att vi tycker 

det är kul”. Det är något han uppskattar och tycker är "riktigt häftigt". Miriam berättar att hon 

försöker diskutera olika ämnen med svenskföda elever. Hon uttrycker att "de flesta av oss är 

ju ganska blyga, men man måste vara lite modig och våga".  

Lärarens betydelse för inkludering 
Att läraren spelar en stor roll för elevernas inkludering framkommer tydligt i elevintervjuerna. 

Eleverna uttrycker att de både ser och uppskattar att flera av lärarna anstränger sig speciellt 

för att de ska känna sig delaktiga i klassen. ”Det är jätteviktigt att läraren kommunicerar med 

eleven ’fett mycket’” menar Miriam. Hon berättar att det förstås är svårt i början och att man 

behöver träna på att prata svenska, särskilt om man talar modersmålet i hemmet. Matteus 

förklarar att det kan vara svårt ibland men att det är en fördel att klasserna inte är så stora. 

Lärarna (han nämner Rosa, Staffan och Susanne) försöker alltid inge förtroende och försäkra 

eleverna om att de inte behöver vara rädda för att svara fel. Matteus berättar att lärarna på NP 

ofta uppmuntrar eleverna till att våga svara. De säger: ”Visa vad du kan!” Matteus berättar:  

För mig personligen var det lite svårt i början eftersom jag var rädd att säga något fel, 

även grammatiskt, även om jag var rätt säker på mina kunskaper. Men lärarna sade ofta 

till eleverna, ’Nej, du kan våga, försök, det gör inget om det är fel’.  

På så sätt menar han att läraren har spelat en stor roll för honom och att ”lärarna gör ett riktigt 

bra jobb och spelar en stor roll”. Han tillägger dock att det var svårt på Sprint ibland för 

honom eftersom lärarna inte alltid lyssnade på vad eleverna hade för kunskaper. Så han menar 

att det skiljer sig mellan de olika lärarna beroende på person.  

   Samtliga eleverna är ense om den positiva effekten av att läraren bestämmer bordsplacering 

i undervisningssalen och även grupper vid grupparbeten. Sarah säger: ”Läraren försöker alltid 

hålla ihop klassen för att alla ska vara med och ingen ska vara utanför”. Miriam reflekterar 

över lärarens betydelse och menar: 

Även om man inte har vänner, eller om man har svårigheter att få vänner, så får det inte 

hindra människan. Man får inte sitta och klaga över detta. Man kan ta initiativet själv 

och läsa böcker och titta på filmer och om man har kontakt med läraren, då kommer det 

att hjälpa jättemycket. Då måste man inte ha mer vänner.  
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Pedagogisk inkludering - språket som en utmaning 

Vad gäller pedagogisk inkludering visar det sig, inte helt överraskande, att kunskaper i det 

svenska språket är den största utmaningen för eleverna. Det har varit svårt att komma ikapp 

med att behärska skolspråket och ämnestypiska uttryck. Flera av eleverna menar att de önskar 

att läraren förklarar mer och att bristande språkkunskaper lätt kan försvåra för dem när det 

gäller matematikämnet. Ur en positiv synvinkel berättar Miriam att matematikundervisningen 

har fungerat mycket bättre för henne på gymnasiet jämfört med på Sprint. På Sprint hade 

lärarens endast direktkontakt med eleverna på individnivå vilket inte fungerade på ett effektivt 

sätt. På det nuvarande programmet har läraren ofta gemensamma genomgångar med 

förklaringar inför hela klassen. Miriam berättar: 

 Det hjälper inte så mycket att man sitter och jobbar själv. Nej ... nej, för att man 

 behöver prata med någon som kan det matematiska språket, så man kan få in den här 

 informationen, begreppen och ämnesspråket. 

Medan det finns positiva aspekter nämner Miriam även att språket utgör stora utmaningar för 

henne i synnerhet när det gällde att skriva nationella provet i matematik. Hon menar sig ha 

gedigna matematikkunskaper med sig från studier i hemlandet och anser sig ha kunskaperna 

som krävs. Men språket är det som är svårt och hon beskriver följande: 

 Särskilt när det var nationella provet i matematik. Det var jättesvårt. Bara för att, jag 

 menar, kunskaperna var jättelätta och grundläggande. Men jag menar att det var svårt 

 att förstå vad de syftar på när de ställer frågor och så. 

Eleverna känner behov av extra tydliga förklaringar. Matteus menar: 

 Jag ville verkligen att läraren skulle förklara mer och inte bara visa mig svaret från 

 facit. Då förstår man inte hur processen går till eller hur man kommer fram till svaret. 

 Jag kommer inte att kunna lösa sådana problem i framtiden om jag inte förstår hur jag 

 ska göra - jag vet bara att svaret blir så och så.  

Gymnasiekurserna är svåra att klara när språket brister. För Sarah innebar naturvetenskapliga 

programmet alltför stora utmaningar, eftersom nya ämnen tillkom som hon inte hade läst förut 

varken i hemlandet eller på Sprint. Hon valde därför att byta till samhällsvetenskapliga 

programmet. Det är svårt att hinna med inlämningsuppgifter i tid vilket bidrar till stress. Det 

är också svårt att helt enkelt ha tillräckligt med tid att förstå undervisningsstoffet, menar 

Sarah och beskriver: 
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  Det är fortfarande svårt att hålla i allt, men det måste man göra iallafall. Det är det 

 svåraste bara. Om jag läser och har tid då kan jag förstå sakerna, om jag har tid. 

 Problemet är bara tiden som är kort. Ibland är det bara två veckor eller en vecka kanske. 

 Så det som är svårt är inte bara veckan som vi får uppgiften, man måste göra andra 

 saker också. Och vilket ska man göra först, det är det som kan vara svårt.  

Skolledningens roll och ansvar  

Vad gäller insatser från skolledningen är eleverna i enighet om önskemålet om fler 

gemensamma aktiviteter som kan leda till att de kan lära känna andra elever utanför 

klassrummet. Matteus nämner att det för några sedan fanns en elevhandledare vid namn 

Martin
8
 på skolan. Martin, en man i övre medelåldern av svensk nationalitet, ansvarade för 

skolbiblioteket och utlåning av schackspel, gitarrer etc. Martin var aktiv i att uppmuntra 

elever till gemensamma aktiviteter vilket ledde till att det fanns fler tillfällen för kontakt med 

andra. Andra förslag på aktiviteter som nämns av eleverna är dans, diskussionscirklar, lära sig 

spela musikinstrument och att resa tillsammans. Sarah föreslår att eleverna själva skulle 

kunna vara involverade i att starta och anordna olika elevaktiviteter tillsammans med 

skolledningen och lärare och att det "det skulle bli mycket roligare då".   

   Matteus kan inte nog betona att lärare och skolledning måste lyssna på eleverna och fånga 

upp deras kunskapsnivå sedan tidigare (vilket beskrivs i efterföljande avsnitt). Eleverna 

känner även stort behov av extra stöd på sitt modersmål. Flera menar att de besitter 

ämneskunskaper men önskar att skolledningen organiserar språkstuga, läxhjälp eller liknande 

där ämnes- och språkkunniga elevhandledare finns till förfogande. Sarah förklarar: "Det finns 

bara ett problem och det är svenska språket. Man kan inte få betyg och man tänker alltid att, 

om man bara förstod skulle man klara sig bättre." 

"Jag var ett spöke i systemet - jag existerade inte" – Matteus 

berättelse 
Avslutningsvis i detta resultatkapitel har jag valt att redogöra för Matteus berättelse om hur 

han så att säga har fallit mellan stolarna. I valet att göra så är jag medveten om att detta är 

hans egen subjektiva upplevelse som beskrivs och att det alltid finns minst två sidor i varje 

konflikt. Skolan och respektive lärare har naturligtvis sina argument och förklaringar till hur 

och varför situationen uppstod, men denna information har jag inte fått tillgång till i 

                                                 
8
 Fingerat namn. 
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undersökningen. Jag väljer ändå att redogöra för Matteus upplevelse, eftersom det är en del av 

denna undersöknings resultat.  

   När eleverna först tillfrågades om de ville medverka i denna studie och svarat ja, kom 

Matteus några dagar senare och undrade om vi kunde bestämma en tid för intervjun. Han var 

ivrig att berätta sin berättelse och den är som följer. Vid intervjutillfället svarar Matteus på de 

olika intervjufrågorna och delger olika aspekter till frågeställningarna. Men han ville väldigt 

gärna berätta sin personliga upplevelse för att som han utrycker det, "kanske min historia kan 

hjälpa andra". Situationen var den att det under Matteus studietid på Sprint inte fanns lärare i 

kemi och fysik och därför fick han inte någon undervisning eller betyg i dessa ämnen. Han 

fick informationen att eftersom han hade läst kemi och fysik i sitt hemland skulle han få 

dispens och få börja på nationella programmet ändå. När han sedan började på NP upptäckte 

han att han inte var registrerad på programmet, varken på klass- eller grupplistor. Matteus 

existerade helt enkelt inte. Han beskriver: 

 Jag existerade inte. Jag var ett spöke i systemet. Hur mycket jag än försökte få hjälp, 

 ingen hjälpte mig. Ingen trodde på mig. För att jag frågade flera personer, alla 

 lärare, men ingen kunde hjälpa mig.  

Matteus berättar att det gjorde honom väldigt nervös och orolig för framtiden. Hans ständiga 

oro var över hur han skulle kunna studera vidare på universitetet efter gymnasiet, när han inte 

ens var inskriven på gymnasieprogrammet. Han berättar: 

 Jag fick en mental sjukdom på grund av detta, jag fick depression. Jag mår fortfarande 

 inte bra. Jag mår dåligt och har ingen livsglädje. Varje dag är jag ledsen utan anledning. 

 Det kändes som att skolan är inte demokratisk. Det kändes som ett diktatursystem. 

Matteus bad lärare och rektor om hjälp, som lovade att lösa problemet. Hjälpen lät vänta på 

sig och tiden gick. "Det här tog två år", berättar Matteus. Till slut blev det möjligt för honom, 

tack vare engagerade lärares hjälp, att få sina kunskaper i fysik och kemi validerade av en 

legitimerad lärare i dessa ämnen, som dessutom talar Matteus modersmål.  

6. Analys 
I detta kapitel följer en sammanfattande analys av resultatkapitlet. Analysen skrivs utifrån 

studiens syfte, vilket har varit att utreda hur inkludering, socialt och pedagogiskt, upplevs av 

nyanlända elever på gymnasiets nationella program två och tre år efter övergången från Sprint 

till ett nationellt gymnasieprogram. Vidare har studiens syfte varit att utröna vilka 
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framgångsfaktorer för inkludering som lyfts av lärare inom en utvald gymnasieskolas 

verksamhet. I analysen förs lärares och elevers perspektiv samman under teman som blivit 

tydliga i lärares och elevers utsagor.  

Gemenskap och social inkludering 

Lärares och elevers intervjusvar tolkas som att gemenskap och tillhörighet är viktiga aspekter 

av inkludering. Detta blir synligt för elevernas del i att de uttrycker att de vill känna 

gemenskap och att de är en del av en grupp.  Lärarna i sin tur visar en medvetenhet om 

elevernas behov av gemenskap och grupptillhörighet.  

   Vid tolkning av elevernas intervjusvar kan det tyckas förvånansvärt att de nyanlända 

eleverna över lag menar att de egentligen inte känner sig ensamma eller uteslutna från 

gemenskapen, varken när de studerade på Sprint eller i nuläget då de läser på 

Strandgymnasiets nationella program. Eleverna som intervjuats rapporterar om en känsla av 

tillhörighet i förhållande till landsmän och andra invandrare samt studiekamrater som talar 

deras eget modersmål. De tre intervjuade eleverna hade redan på Sprint en umgängeskrets där 

de har känt sig trygga och socialt inkluderade, åtminstone i den egna gruppen och i 

klassrummet. När eleverna sedan har lämnat Sprint för att börja det nationella programmet har 

även där funnits elever att umgås med, alltså elever med samma modersmål och liknande 

bakgrund. Man kan emellertid ifrågasätta om detta är ett frivilligt val, att eleverna tyr sig till 

och umgås med andra elever som har samma bakgrund och modersmål, eftersom eleverna 

samtidigt uttrycker att de önskar mer kontakt med svenska elever.  

   Lärarna arbetar aktivt för att främja inkludering på ett flertal olika sätt, exempelvis genom 

att bestämma bordsplacering, gruppkonstellationer vid grupparbeten och speed-dating. 

Eleverna ser och uppskattar lärarnas ansträngningar för att öka gemenskapen mellan 

elevgrupperna. Trots lärares och elevers ansträngningar har eleverna efter två och tre års 

studier på nationella gymnasieprogrammet fortfarande inte den vardagliga och naturliga 

kontakt med svenska elever som de skulle önska.  

Pedagogisk inkludering - språket och tidspress som utmaningar 

Ur både lärares och elevers perspektiv framkommer att de f.d. Sprintelevernas studiesituation 

är krävande och stressig på det nationella gymnasieprogrammet. Lärarna reflekterar över om 

man ibland har för bråttom i det svenska skolsystemet eftersom de ofta ser att 

studiesituationen ter sig övermäktig för de nyanlända eleverna på NP. En lärare använder 

uttrycket "chockartat" och menar att utmaningen är för stor att eleverna ska förväntas läsa och 

förstå all slags litteratur i alla ämnen. De farhågor som lärarna uttrycker om att tidspressen i 
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det svenska skolsystemet leder till stress framstår tydligt även i elevernas berättelser. Eleverna 

har svårigheter att klara ämnen som de inte har studerat förut, varken i hemlandet eller på 

Sprint. Eleverna uttrycker behov av mer utförliga och tydligare förklaringar. De upplever 

även att tiden inte räcker till. Sarah beskriver: "Om jag läser och har tid då kan jag förstå 

sakerna, om jag har tid. Problemet är bara tiden som är kort". 

   Elevernas svårigheter att förstå språket och undervisningsstoffet kan koppas till dilemmat 

som lärarna lyfter vilket är att hitta lättförståeligt läromedel på elevernas nivå som eleverna 

kan ta till sig. En lärare menar att det blir problematiskt att förhålla sig till kunskapskraven 

och att "man kan inte sänka nivån hur lågt som helst". Frågan som kan ställas i ljuset av denna 

problematik är huruvida det i långa loppet kan ske en sänkning av kunskapsnivån bland 

eleverna till följd av bristen på läromedel som är anpassade för nyanlända elever.  

   Pedagogisk inkludering främjas och undervisningen berikas genom att ta tillvara på den 

mångfald som finns bland eleverna genom att eleverna lär sig om varandras kultur och 

livsåskådningar. Samtidigt påpekar lärarna vikten av att utgå ifrån elevernas referensramar 

och tidigare kunskaper vid genomgångar och uppgifter. Läraren betonar att det är viktigt att 

visa ett respektfullt förhållningssätt samtidigt som man lyfter demokratiska värderingar och 

svensk lagstiftning som strider mot elevernas tro. En slutsats som kan dras här är vikten av 

lärarens kunnighet vad gäller elevernas kultur och bakgrund för att bibehålla ett jämlikt, 

respektfullt och inkluderande förhållningssätt i undervisningen.  

Skolledningens ansvar 

En slutats som kan dras utifrån studiens resultat är behov av insatser från skolledningens sida. 

Med tanke på elevernas i vissa fall svaga språk- och ämneskunskaper efterfrågas av både 

lärare och elever stödinsatser i form av exempelvis språkstugor och språk- och ämneskunniga 

elevhandledare. På grund av bristande språkkunskaper, i synnerhet vad det gäller skolspråket 

och ämnestypiska begrepp, kan eleverna hamna i en exkluderande undervisningssituation 

eftersom de ofta inte vågar be om hjälp när de inte förstår. Språkkunniga elevhandledare 

skulle kunna vara behjälpliga i dessa situationer. Eleverna nämner även att de har haft flera 

resurser såsom elevhandledare förut på Sprint, men att de inte har det längre och det är något 

de saknar. Specifikt nämns även en tidigare elevhandledare (av svensk nationalitet) som var 

ansvarig för skolbiblioteket och som aktivt uppmuntrade eleverna till gemensamma 

aktiviteter. Andra gemenskapsfrämjande aktiviteter som eleverna önskar är dans, 

diskussionscirklar, lära sig spela instrument och resor av olika slag. Eleverna medverkar gärna 

med att planera och organisera dessa aktiviteter. Enligt elevernas och lärarnas utsagor finns 



33 

 

behov av ovan nämnda resurser. Frågan som kan ställas är: varför finns dessa resurser på 

Sprint men inte på NP? 

   Utöver dessa ovan nämnda aspekter framträder Matteus berättelse. Matteus fick en psykisk 

sjukdom, depression, som följd av att han inte blev lyssnad på. Han stod inte med på 

klasslistor och elevlistor på gymnasieprogrammet där han hade fått börja. Han saknade 

behörighet i fysik och kemi, eftersom dessa ämnen inte hade undervisats på Sprint, dock hade 

Matteus kunskaperna med sig från studier i hemlandet. Matteus var extremt orolig över sin 

situation. Hans framtidsplan och högsta önskan var att studera vidare vid högskola eller 

universitet. Efter att ha bett lärare och skolledning om hjälp under två års tid fick han slutligen 

svar, tack vare att hans gymnasielärare förde hans talan. I Matteus fall har befintliga rutiner 

(eller bristfälliga sådana) mellan Sprint och NP svikit eleven. I denna studie påtalar lärarna att 

överlämningar ska förberedas så mycket som möjligt både praktiskt och pedagogiskt vid 

övergången från Sprint till NP.  ”På alla nivåer ska det vara ’riggat’ för eleverna så att det är 

planerat och färdigt när eleven kommer” menar lärarna. Lärarnas insatser var instrumentala 

för att Matteus fick den hjälp han behövde, vilket visar exempel på lärarnas engagemang och 

betydelse för elevernas studiesituation. Berättelsen illustrerar även dels vikten av att 

skolledningen lyssnar på eleverna och dels vikten av att fånga upp elevernas kunskapsnivå 

sedan tidigare. Matteus situation kan även tolkas som ett exempel på hur nyanlända elevers 

varierande studiebakgrund presenterar stora utmaningar för skoledning och administration. 

7. Resultatdiskussion, metoddiskussion och 

förslag till vidare forskning  
I följande kapitel diskuteras resultatet kopplat till bakgrund och tidigare forskning i en 

resultatdiskussion, vilket leder fram till förslag om fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion  

Gemenskap och social inkludering  
Av studiens resultat framgår att inkludering betyder för eleverna att man är med i en grupp, 

att man har kompisar, att man känner sig trygg i klassen och att man vågar svara på frågor i 

klassrummet utan att vara rädd för att svara fel. Dessa aspekter av inkludering tas även upp av 

Persson och Persson (2012) samt Almqvist och Strömberg (2017:8) där författarna betonar 
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just vikten av gemenskap i gruppen och det sociokulturella stödjande klimat som baseras på 

att alla ska våga uttrycka sig utan att bli fördomsfullt behandlade. 

   Resultatet visar även att det finns en medvetenhet bland lärarna om behovet av inkludering 

av nyanlända elever och att lärarna arbetar aktivt genom olika strategier för att främja 

elevernas inkludering.  

Kontakt med svenskfödda elever - "det krävs lite mer" 

I resultatet framkommer att elevrespondenterna vid vissa tillfällen får hjälp av svenska elever 

och att de uppskattar denna kontakt. Positiva aspekter som framkommer i resultatet är en 

studieresa till Östersjön, då naturvetenskapliga programmet årskurs ett, två och tre reste dit 

tillsammans. Denna resa erbjöd tillfällen för gemenskap utanför ramarna för den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Detta känns igen från Bomström Aho (2018) som beskriver att det 

inte endast är den organiserade skolverksamheten såsom lektioner och prov i klassrummet 

som är av betydelse utan även aktiviteter utanför klassrummets fyra väggar.  

   I elevernas intervjusvar uttalas dock önskemål om utökad dialog med de svensktalande 

eleverna eftersom det bl.a. skulle förbättra deras språkkunskaper med tiden, vilket 

Skowronski (2013:121) betonar med elevernas ämneskunskaper i åtanke. De intervjuade 

eleverna beskriver att de efter en tid i klassen på nationella programmet hade lärt känna några 

av de svenska eleverna, vilket de uppskattar, men att det krävs lite mer. 

   Ingen av de intervjuade eleverna uttrycker att de känner sig ensamma i och med att de har 

vänner från sitt eget hemland, vilket liknar den bild som framkommer i Skowronski (2013). 

Skowronski (2013) beskriver hur de nyanlända eleverna i den ordinarie klassen oftast knyter 

an till elever i den nya klassen som kommer från en liknande bakgrund eller befinner sig i 

samma situation som de själva och som har samma modersmål. Flera av eleverna i denna 

studie uttrycker ändå att man måste våga skapa nya relationer med nya studiekamrater. 

Samtliga elevrespondenter umgås huvudsakligen med elever som har samma bakgrund som 

de själva. Dock berättar två av eleverna att de vid några tillfällen har pratat med svenska 

elever, vilket de uppskattar och ser som något speciellt. Detta kan tolkas som att det ändå 

betyder en hel del att få umgås och lära känna elever med svensk bakgrund eller elever från 

annan kultur än deras egen. Detta går att jämföra med Skowronski (2013) som menar att 

elever kan inkluderas i och exkluderas ur olika kontexter i skolan, beroende på egna och 

andras val. Den kontext man är inkluderad i kanske inte är ett frivilligt val på grund av att 

man inte blir accepterad av den grupp man vill bli inkluderad i. 
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   Flera av eleverna menar att man måste vara modig och att man måste våga i samband med 

att få kontakt och skapa nya vänskaper med svenskfödda elever. Det faktum att de tre 

eleverna uttrycker att de upplever att de är en del av en gemenskap och alltså känner att de "är 

inkluderade" i en gemenskap å ena sidan men å andra sidan uttrycker att "det krävs lite mer" 

och att "man måste vara modig, och man måste våga" samklingar med Skowronski (2013) 

med hänvisning till Inklusion och exklusion av Jan Inge Jönhill (2012). Människors 

inkluderande i vissa sociala kontexter, kan enligt Jönhill (2012) vara något som är uppskattat 

å ena sidan men är å andra sidan kanske inte alltid något i positiv bemärkelse eller något man 

faktiskt önskar (Skowronski 2013). I dessa på vissa sätt motsägelsefulla utsagor av elevernas 

upplevelse kan utläsas att eleverna å ena sidan finner gemenskap i samvaron med elever med 

liknande bakgrund och modersmål som de själva, men samtidigt önskar ökad kontakt med 

inhemska, svenskfödda elever. De intervjuade elevernas upplevelse av inkludering kan alltså 

tolkas som att de känner sig inkluderade, men ändå inte (jmf. Skowronski 2013, Nilsson 

Folke 2015, 2016).  

   Anmärkningsvärt kan även tyckas att de intervjuade eleverna efter två-tre år i samma 

klasser och undervisningsgrupper som svenskfödda elever fortfarande inte umgås fritt eller 

obehindrat med de svenskfödda eleverna. Detta kan även ses utifrån Nilsson Folkes 

diskussion (2016) om att rädslan för det som är annorlunda kan leda till att den nyanlände 

"hålls på plats" och hamnar i en ställning av "icke hemmahörande" och som "främlingar". 

Som "nyanländ" förblir man en ständigt "icke-hemmahörande" individ (2016:380). Frågan 

som kan ställas är om majoriteten av nyanlända elever redan från start i det svenska 

utbildningsväsendet, i en exkluderad introducerande undervisningssituation, sitter som på ett 

spår och styrs raka vägen genom utbildningsväsendet i riktning mot ett segregerat s.k. 

multikulturellt bostadsområde och helt enkelt aldrig kommer att bli inkluderade vare sig i det 

svenska skolväsendet eller i samhället i stort (jmf. Nilsson Folke 2016).  

Pedagogisk inkludering - "om man förstod skulle man klara sig 

bättre" 

Om en elev endast har vistats i Sverige i ett, två eller tre år är det helt förklarligt och naturligt 

att ligga efter, kanske inte nödvändigtvis kunskapsmässigt men språkmässigt. Elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter har stor betydelse för vidare skolarbete och skolframgång, 

vilket lyfts av bl.a. Bomström Aho (2018). I resultatet av min undersökning framkommer att 

eleverna upplever sig ha svårigheter att förstå svenska språket. I samband med detta menar 

lärarna att det är svårt att hitta lättillgängligt undervisningsmaterial som passar eleverna. 
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Lärarna känner ansvar för att inte sänka nivån och att de måste hålla sig till kunskapskraven. 

Man kan inte gå hur lågt som helst. I ett liknande resonemang framkommer i lärarintervjuerna 

betänkligheter om huruvida man har "för bråttom" i det svenska skolsystemet. Lärarna menar 

att man helt enkelt gör eleverna en otjänst om man låter eleven gå fram för fort. Detta kan 

jämföras med Ojala (2016) som föreslår en samsyn eller en dialog, mellan lärarna på den 

introducerande och den ordinarie undervisningssituationen för att de nyanlända eleverna inte 

ska tillåtas gå för fort fram i övergången till den ordinarie studiesituationen. Även Lahdenperä 

(2016:208) förespråkar en samsyn i förhållningssätt bland lärarna angående de nyanländas 

undervisning.  

   Skolspråket och det matematiska ämnesspråket utgör problem för eleverna. Eleven Matteus 

har åsikter gällande matematikundervisningen och menar att hans kunskaper inte 

synliggjordes under tiden på Sprint vilket påverkade hans betyg på så sätt att han fick sämre 

betyg på grund av att läraren inte lyssnade på vilka kunskaper han hade. Matteus upplevde det 

även mycket negativt att han så att säga hamnat mellan stolarna. På grund av brist på lärare på 

Sprint (jmf. Skolverket 2017) hade han inte fått möjlighet att läsa kemi och fysik vilket ledde 

till att han inte kunde få betyg i dessa ämnen. Matteus blev dock antagen på ett nationellt 

program, men stod inte med på grupplistor eller klasslistor. Även här går det att dra paralleller 

till tidigare forskning (se Bomström Aho 2018:21, Hagström 2018) som betonar att 

ämneslärare bör få kännedom om vad och på vilket sätt eleven tidigare lärt sig. Matteus 

berättelse kan även kopplas till den tidigare forskning som visar att utbildningen inom skolor 

inte anpassas efter elevernas behov och att skolorna ofta istället erbjuder kollektiva lösningar 

med samma schema i några enstaka grundskoleämnen inklusive svenska som andraspråk (se 

Bunar 2015, Skolverket 2017). Denna problematik tas även upp av Lahdenperä m.fl. (2016) 

beträffande att det finns en rådvillhet bland personalen i skolorna i och med att ett så stort 

antal nyanlända med så varierande skolbakgrund har tillkommit de senaste åren. Detta menar 

jag kan exemplifieras genom Matteus berättelse (se Kap.5.2).  

   Resultatet visar även att eleverna har svårigheter att förstå undervisningsstoffet och 

ämnestypiska begrepp, vilket går att jämföra med Bomström Aho (2018:14) som betonar att 

det tar flera år för en nyanländ elev att lära sig ämnesspråket tillräckligt bra för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Eleverna uttrycker att de behöver tydligare och mer utförliga 

förklaringar och upplever att tiden för inlämningsuppgifter är väldigt kort.  

Det framkommer i studien att lärarna anstränger sig för att hitta läromedel och 

undervisningsmaterial som är anpassade till andraspråkselever, vilket inte har visat sig vara en 
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lätt uppgift. Lärarna har elevernas kulturella bakgrund och referensramar i åtanke i 

undervisningen och ser mångfald som en tillgång samtidigt som en utmaning. Både lärare och 

elever har uttryckt behov av elevhandledare på elevernas modersmål samt behov av utökat 

stöd och mer undervisning i svenskämnet. På Sprint fanns studiehandledare på modersmålet 

och extrahjälp i olika ämnen och såväl lärare som elever uttrycker att det är något som saknas 

på nationella programmet. Lärarna nämner även att det finns behov av "språkstuga" eller 

"läxhjälp" med språkkunnig personal inom gymnasieskolans ramar, vilket kan jämföras med 

Sharif (2017) och Nilsson Folke (2015) där språkkunniga elevhandledares betydelse för 

nyanlända elevers inlärning betonas. I Gymnasieförordningen 9:9 står även att en elev har rätt 

att få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det (Skolverket 2017). 

Lärarnas betydande roll och skolledningens ansvar 

Läraren spelar en betydande roll i nyanlända elevers inkludering, enligt studiens resultat. 

Lärarna på den utvalda gymnasieskolan arbetar aktivt både vad gäller elevernas sociala och 

akademiska inkludering och elevernas intervjusvar visar att eleverna ser och värdesätter 

lärarnas ansträngningar för att de ska inkluderas mera. Eleverna upplever att lärarnas 

uppmuntran och inbjudan till att vara delaktiga i klassdiskussioner är avgörande i att våga 

svara på frågor och delta i diskussioner. Vidare föreslår lärarna olika gruppkonstellationer vid 

grupparbeten för att eleverna ska få möjlighet att samarbeta i olika kombinationer mellan 

nyanlända och svenskfödda. Kontakten mellan lärare och elev är av stor betydelse. En av 

eleverna menade till och med att om man har en bra relation till sin lärare behöver man inte 

bekymra sig så mycket om att ha andra vänner (jmf. Nilsson Folke 2015). I elevernas 

redogörelser framkommer även hur lärarnas insatser kan vara avgörande för den enskilda 

eleven (se Matteus berättelse) för att skolledningen ska lyssna på eleverna. Detta kan ses i 

ljuset av Lahdenperä m.fl. (2016) som betonar att ledningen av en verksamhet för nyanlända 

kan vara en svår uppgift. Situationen (som nämnts i kapitel 3.3.1) ställer höga krav på 

rektorer, vilka ansvarar för organisation, ledning och utveckling av samt skapandet av 

betingelser för skolans personal att utveckla nya och relevanta kompetenser för att kunna 

hantera denna mångfacceterade verksamhet (Lahdenperä m.fl., 2016:207) och Skolverket 

(2018) där organisationen av nyanländas studier beskrivs som ett gigantiskt pussel med enorm 

komplexitet (Skolverket 2018). Det är alltså i första hand rektor och skolledning som ansvarar 

för att skapa betingelser för att skolans personal ska ha möjlighet att lösa olika typer av 

problem och dilemman som uppstår, och som ibland bottnar i elevers olika skolbakgrund 

(Lahdenperä m.fl. 2016).   
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7.2 Metoddiskussion 
Den valda kvalitativa metoden har enligt min mening varit lämplig för undersökningens syfte 

eftersom den gav möjlighet till en djup förståelse av elevers och lärares upplevda 

vardagsvärld (Kvale & Brinkman 2014) i ljuset av studiens syfte. Den semistrukturerade 

intervjuformen gav möjlighet till följdfrågor och detaljerade svar, vilket ledde till ett bredare 

perspektiv, vilket gynnar och ger mer djup till studien. Jag anser även att den 

semistrukturerade intervjumetoden har fungerat väl då jag har haft möjlighet att ställa 

följdfrågor och fånga djupare perspektiv på ett grundligare sätt, jämfört med om strukturerad 

intervjumetod hade använts. Detta har minskat risken för att missförstå respondenternas svar. 

   Jag hade emellertid önskat fler elevintervjuer då jag ursprungligen hade planerat att 

intervjua tre lärare och fem elever, men fick under den för studien planerade tiden endast 

möjlighet att intervjua tre elever. Det mindre antalet elevintervjuer har naturligtvis påverkat 

studiens kvalitet på så sätt att det empiriska underlaget har varit mindre än ursprungligen 

planerat. Detta mindre underlag ledde till mer begränsad kunskap om elevernas upplevelser 

än vad som var förhoppningen.  

   Valet av lärare kan ha påverkat resultatet, då jag medvetet valde lärare som jag visste var 

engagerade i att skapa en inkluderande lärmiljö. Resultatet kan ha sett annorlunda ut om jag 

hade valt andra lärare som möjligtvis inte är lika engagerade i frågan.  

   I efterhand tänker jag angående mitt beslut att inte anlita tolk vid elevintervjuerna att det 

visserligen kunde ha funnits vissa fördelar med att ha använt tolk, då eleverna möjligen kunde 

ha svarat mer utförligt och nyanserat. Dock vet jag av egen tidigare erfarenheter att vissa 

elever blir hämmade av att ytterligare en person medverkar. Därför är min slutsats att beslutet 

att inte använda tolk var det rätta beslutet eftersom jag bedömer att eleverna svarade 

öppenhjärtat och ärligt på intervjufrågorna. Risken finns att de inte hade gjort det om det hade 

funnits en tolk närvarande.  

   Med tanke på att denna studie har genomförts i begränsad omfattning, dvs. inom en 

gymnasieskola med sex respondenter, tre gymnasielärare och tre nyanlända elever, kan frågan 

vara berättigad om hur generaliserbar denna studie kan anses vara. Även om sex respondenter 

är så pass få att det knappast kan dras generaliserbara slutsatser utifrån det som framkommer, 

vill jag ändå hävda att undersökningen ger en tydlig bild av ett begränsat utsnitt av 

verkligheten.  

   Vad gäller intervjufrågor (se Bilaga I och II) var tanken att följa de fyra nivåerna för 

inkludering som beskrivs: a) gruppnivå, b) klassnivå, c) skolnivå och d) i ett större 
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sammanhang i eller utanför skolans verksamhet. Under intervjuerna visade det sig vara svårt 

för respondenterna att hålla sig till denna ordning, vilket ledde till att dessa nivåperspektiv föll 

något i bakgrunden och inte blev så framträdande som ursprungligen tänkt.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
Att den stora strömmen av nyanlända de senaste åren har erbjudit utmaningar för svenska 

skolväsendet på flera plan är tydligt i aktuell forskning. Det övergripande syftet med denna 

studie har varit att undersöka hur det har gått för f.d. Sprintelever, ur ett 

inkluderingsperspektiv socialt och pedagogiskt, efter att ha studerat två respektive tre år på ett 

nationellt gymnasieprogram. Studien visar att elevrespondenterna två och tre år efter 

övergången från Sprint till det nationella programmet fortfarande inte umgås i önskad 

utsträckning med svenskfödda elever och heller inte har fått svenskfödda vänner. Eleverna 

upplever fortfarande svårigheter med svenska språket, i synnerhet det ämnestypiska språket. 

Detta trots elevers och lärares initiativ och ansträngningar, socialt och pedagogiskt.  

   Ett förslag till vidare forskning utifrån de aspekter som framkommer, enligt både elevers 

och lärares önskemål, är deras utsagor om behov av elevhandledare. På Strandgymnasiet, där 

denna studie genomförts, finns vare sig elevhandledare eller språkstödjare som behärskar 

nyanlända elevers modersmål på de nationella programmen, däremot finns de på Sprint. 

Förslag till vidare forskning skulle således vara att undersöka framgångsfaktorer för hur 

språkkunniga elevhandledare på bästa sätt kan stödja och bidra till elevers pedagogiska 

inkludering och kunskapsutveckling såväl som till social inkludering på nationellt 

gymnasieprogram. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka inom 

universitets- och högskoleutbildning huruvida bilden av pedagogisk och social inkludering är 

liknande den som framträder på gymnasienivå i denna studie.  
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Bilaga I: Intervjuguide för lärare 
Intervjufrågor till utvalda gymnasielärare som undervisar/eller har undervisat nyanlända 

elever i sina ämnen och kurser: 

Hej! Du undervisar grupper av elever med olika bakgrund vad det gäller härkomst och 

etnicitet, både svenskfödda och elever som anlänt till Sverige under de senaste 3-5 åren. 

Några av dessa elever har gått direkt från IM’s Sprint till ett gymnasieprogram. 

Undersökningens fokus ligger på dessa sistnämnda elevers inkludering, gällande övergången 

från Sprint till gymnasieutbildningen. 

Hur länge har du arbetat som lärare (på den här skolan/för nyanlända/flerspråkiga 

elever? 

Vad har du för utbildning? 

Vilka ämnen undervisar du inom? Hur ser grupperna ut? 

Vi tittar på inkludering utifrån följande fyra nivåer (enligt Göransson och Nilholm, 2014). 

a) på gruppnivå 

b) klassnivå 

c) skolnivå 

d) i ett större sammanhang inom eller utanför skolans verksamhet.  

 

1. Hur skulle du definiera inkludering/vad innebär inkludering för dig?  

2. Arbetar du med inkludering? (generellt) 

3. Har du sett svårigheter bland eleverna när det gäller nyanländas inkludering? 

4. Har du gjort någon insats för att främja dessa elevers inkludering? I så fall, har du sett 

någon direkt effekt av dina insatser? 

5. Har du sett någon speciell händelse eller situation gällande denna fråga, som du vill ta 

upp, positivt eller negativt? 

6. Upplever du att andra instanser, som t.ex. skolledningen behöver göra insatser? 

7. Vad upplever du är svårt eller enkelt med inkludering (från lärar- och elevperspektiv)?  

8. Finns det något du skulle vilja tillägga? T.ex. något perspektiv jag inte frågat om?  
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Bilaga II: Intervjuguide för elever 
Till elever som gått från Sprint till gymnasieprogram: 

 Eftersom du har gått vidare direkt från Sprint till ett gymnasieprogram, och nu går på 

gymnasiet, vill jag gärna veta hur du har upplevt din tid från år ett fram till nu, år två och tre 

på ditt gymnasieprogram. Frågorna som undersöks gäller inkludering. 

Vi tittar på inkludering utifrån följande fyra nivåer (enligt Göransson och Nilholm, 2014). 

a) på gruppnivå 

b) klassnivå 

c) skolnivå 

d) i ett större sammanhang inom eller utanför skolans verksamhet.  

1. Hur har din upplevelse varit? T.ex. har det varit svårt, utmanande, lätt? 

2. Har du själv gjort någon insats eller speciell handling för att bli mer inkluderad på något av 

dessa ovanstående plan? I så fall vad? 

3. Upplever du att någon av dina lärare eller annan personal har främjat på något sätt eller 

gjort någon insats för att främja inkludering på något av dessa ovanstående plan? Förklara. 

4. Finns det någon speciell händelse, positivt eller negativt som du särskilt kommer ihåg vad 

det gäller inkludering under din tid på gymnasiet? 

5. Finns det något speciellt som du tycker att lärare/skolans personal/skolledning kan eller 

behöver tänka på när det gäller nyanländas inkludering? Vad kan förbättras? 
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Bilaga III: Informationsbrev till lärare 
Information om en undersökning som handlar om inkludering av elever som gått från 

Språkintroduktionen (Sprint) till ordinarie gymnasieprogram. 

 Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag arbetar som gymnasielärare i ämnet svenska som andraspråk och studerar vid Mälardalens 

Högskola och jag skriver en C-uppsats om gymnasieelever i årskurs tre som har gått på IM 

(Språkintroduktionen). Ämnet för uppsatsen är hur eleverna upplever retrospektivt att de har 

inkluderats de senaste tre inom skolans verksamhet. Det kan handla om var elever har haft sin 

undervisning, om de har känt sig inkluderade i sin klass/grupp och skolan som helhet och i 

samhället som helhet/eller i ett större sammanhang, 

Undersökningen kommer att behandla dels elevers och dels lärares perspektiv. 

Jag skulle vilja fråga dig om du har möjlighet att medverka i en intervju för att jag ska kunna 

skriva den här uppsatsen. 

Många skolelever har kommit till Sverige de senaste åren och påbörjat sin skolgång i svenska 

skolan. Detta är en speciell och på många sätt även ny situation i den svenska grundskolan 

och gymnasieskolan. Det viktigt att undersöka hur dessa elever (och lärare) upplever denna 

situation för att förhoppningsvis öka förståelsen för att kunna förbättra och bringa ljus på 

dessa förhållanden.  

Tanken är att:  

 intervjua 4-5 elever som tidigare gått på Sprint och som gått vidare till gymnasiets om 

deras upplevelser runt inkludering.  

  intervjua tre lärare som är verksamma på gymnasiet och som undervisar elever som 

tidigare har haft sin undervisning på Introduktionsprogrammets Sprint. 

Ditt deltagande i undersökningen är, om du väljer att delta, helt frivilligt. Du har rätten att när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Om du väljer att delta i undersökningen kommer dina upplevelser att 

kunna användas för att förhoppningsvis sprida ljus på denna, för många, kritiska övergång, 

från en studiesituation till en annan. Intervjun kommer att ta mellan 30 - 60 minuter. Du 

kommer att få ta del av och läsa uppsatsen när den är klar, om du har intresse av att göra så.  
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Det insamlade materialet kommer att spelas in och transkriberas. Ditt “riktiga namn” kommer 

att bytas ut till ett annat namn för att du ska kunna vara anonym. Även skolans namn och plats 

kommer att vara anonymt. Endast jag själv, uppsatshandledare och möjligen examinator vid 

Mälardalens Högskola kommer att få ta del av informationen.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Känslig information kommer att sparas endast tills 

dess att uppsatsen publicerats. 

 

Jag kan nås på följande mejladress och telefonnummer. 

Maria Hölscher,  

e-post: maria.holscher@edu.flen.se 

Tel. 0762296400 

 

Handledare:  

Annaliina Gynne 

annaliina.gynne@mdh.se 

Tfn: 021-101693 

Flen 13-11-2018 

Maria Hölscher 

  

mailto:maria.holscher@edu.flen.se
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Bilaga IV: Informationsbrev till elev 
Information om en undersökning som handlar om inkludering av elever som 

gått från Sprint (Språkintroduktionen) till ordinarie gymnasieprogram 

 Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag arbetar som gymnasielärare i ämnet svenska som andraspråk och studerar vid Mälardalens 

Högskola och jag kommer att skriva en C-uppsats om elever som har gått på Sprint 

(Språkintroduktionen). Ämnet för uppsatsen är hur eleverna i årskurs tre i upplever 

retrospektivt att de har inkluderats inom skolans verksamhet under de senaste tre åren. Det 

kan handla om var elever har haft sin undervisning, om de har känt sig inkluderade i sin 

klass/grupp och eller skolan som helhet och i samhället som helhet/eller i ett större 

sammanhang, 

Jag skulle vilja fråga dig om du har möjlighet att medverka i en intervju för att jag ska kunna 

skriva den här uppsatsen. 

Många skolelever har kommit till Sverige de senaste åren 

Många nyanlända ungdomar har påbörjat sin skolgång i svenska skolan under de senaste åren. 

Detta är en speciell och på många sätt även ny situation i den svenska grund- och 

gymnasieskolan. Det viktigt att undersöka hur dessa elever upplever sin denna situation för att 

förhoppningsvis öka förståelsen för att kunna förbättra dessa förhållanden.  

Tanken är att intervjua 4-5 elever i gymnasiets årskurs 2 och 3 om deras upplevelser runt 

inkludering när ni ser tillbaka på de nästan tre gymnasieåren som gått.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Om du 

väljer att delta i undersökningen kommer dina upplevelser att kunna användas för att 

förhoppningsvis sprida ljus på denna, för många, kritiska övergång, från en studiesituation till 

en annan. Intervjun kommer att ta mellan 30 - 60 minuter. Du kommer att få ta del av och läsa 

uppsatsen när den är klar, om du har intresse av att göra så.  

Det insamlade materialet kommer att spelas in och transkriberas. Ditt “riktiga namn” kommer 

att bytas ut till ett annat namn för att ska kunna vara anonym. Även skolans namn och plats 
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kommer att vara anonymt. Endast jag själv, uppsatshandledare och möjligen examinator vid 

Mälardalens Högskola kommer att få ta del av informationen.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Känslig information kommer att sparas endast tills 

dess att uppsatsen publicerats. 

Jag kan nås på följande mejladress och telefonnummer. 

Maria Hölscher,  

e-post: maria.holscher@edu.flen.se 

Tel. 0762296400 

Handledare:  

Annaliina Gynne 

annaliina.gynne@mdh.se 

Tfn: 021-101693 

Flen 13-11-2018 

Maria Hölscher 
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