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Studien syftar till att undersöka 86 sent anlända ungdomars resultat i form av betyg 
och taxerad inkomst av tjänst. Studiens kvantitativa deskriptiva del problematiseras 
genom en pedagogisk kunskapsfilosofisk diskussion.  
Fler kvinnor än män har valt teoretiska studier medan fler män satsar på yrkesinriktade 
studier. Kvinnorna studerar i större omfattning vidare inom vuxenutbildningen än 
männen. Det är fler män än kvinnor som har en taxerad inkomst av tjänst på över 
100 000 tusen kronor. Det går inte att dra några långtgående slutsatser när det gäller de 
sent anlända ungdomarnas resultat i form av betyg och egen försörjning då den 
viktigaste variabeln tidigare utbildning saknas och heller inte går att få fram. Det finns 
heller ingen kvantitativ forskning eller statistik som gäller sent anlända ungdomar att 
jämföra med. Synen på elever med utländsk bakgrund påverkar tolkningen av 
elevernas resultat. Skolan och arbetsmarknaden är inte fria från social degradering, 
diskriminering eller segregering och läroplanerna ger uttryck för svensk etnocentrism. 
Kunskap är relativt oreflekterad i skolans läroplaner och föreskrifter. För att skapa en 
skola som står i samklang med varje individs behov av kunskap kan 
kunskapsfilosofiska teorier vara användbara. I studien problematiseras resultaten med 
hjälp av Aristoteles tredelning av kunskap: episteme, techne och fronesis. Studien tar 
även upp ett antal stora frågor att reflektera över som kan ge förutsättningar för sent 
anlända ungdomar att nå framgång i skolan och på arbetsmarknaden. Reflektionerna 
och diskussionerna bör inkludera olika röster, inte minst underprivilegierade gruppers. 
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Inledning 
 
Sent anlända ungdomar (se bilaga 1) har en särskild situation när det gäller skola och/eller 
arbete i jämförelse med de som anländer i andra åldrar eller är uppvuxna i Sverige. Det tar tid 
att utveckla ett nytt språk och i gymnasieåldern har enligt Åke Viberg (1993) de flesta 
utvecklat ett ordförråd på 30 000–40 000 ord. Enligt Virginia P. Collier och Wayne P. 
Thomas (2002) tar det ett par år för elever, som påbörjar andraspråksutvecklingen först i 
skolåldern, att uppnå en vardaglig kommunikativ kompetens, medan det tar 5–10 år att 
behärska det kunskapsrelaterade språket som används i skolan. För att bli behörig till 
gymnasieskolans nationella eller specialutformade program krävs att man ”slutfört sista 
årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska, alternativt 
svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga 
kunskaper senast första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år” (Skollagen, 5 kap. 5§). Det 
innebär olika lång ”resa” för de sent anlända ungdomarna beroende på deras heterogena 
bakgrund. Deras skolhistoria och förutsättningar, som exempelvis kunskap i modersmålet och 
motivation, skiljer sig åt. Skolan måste dessutom ha kunskap om och agera utifrån 
framgångsfaktorer som gör det möjligt för dessa ungdomar att lyckas. Såväl internationell 
som svensk forskning visar att goda resultat i skolan bland annat korrelerar med variation och 
bredd gällande undervisningsmetoder, starkt ledarskap, samarbete och kontinuerlig 
utvärdering (Norberg, 2003). För en del ungdomar räcker inte tiden till för att bli behöriga och 
kunna söka till gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, utan de får 
fortsätta inom vuxenutbildningen. Enligt Helen Norberg (2003) riskerar elever som hoppar av 
gymnasieskolan att i större utsträckning än andra bli beroende av försörjningsstöd. Det blir 
kostsamt för såväl den enskilde som samhället. I rapporten Studieresultat i gymnasieskolan 
(Skolverket, 2008) påtalas att det har betydelse för möjligheterna till arbete när man gör 
avbrott. De ungdomar som aldrig studerat i gymnasieskolan och som gör avbrott i första eller 
andra årskursen har låg sysselsättningsgrad, medan de som har gått alla tre årskurserna oavsett 
typ av betyg har större chanser på arbetsmarknaden. Det bör också beaktas att det finns olika 
former av kunskap, vilka har varit oreflekterade under större delen av skolans historia enligt 
Bernt Gustavsson (2000). Synen på kunskap får stor betydelse för hur vi bedömer resultaten. 
 
Initiativ till studien  
 
Jag har arbetat med mångkulturella frågor sedan december 2002, först som samordnare och 
sedan som biträdande rektor. Under hösten 2002 startade Eskilstuna kommuns Barn- och 
utbildningsförvaltning den mångkulturella enheten. Ett av uppdragen var att utveckla en ny 
modell för mottagandet av nyanlända (se bilaga 1) invandrarungdomar i gymnasieåldern, 
vilket lades under mitt ansvarsområde. Mångkulturella enheten är en förvaltningsgemensam 
enhet med uppdrag att utveckla och samordna undervisning för barn och elever med annan 
språklig och kulturell bakgrund i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. 
Utifrån mina erfarenheter, kunskaper och särskilda intresse för gruppen sent anlända 
ungdomar initierade jag idén till en studie för att se hur det går för ungdomar som anländer i 
övre grundskole- och gymnasieåldern från andra länder till Sverige och Eskilstuna, vilket 
bejakades av förvaltningsledningen.  
 
Studiens fokus  
 
Eskilstuna kommun har utvecklat en ny modell för mottagandet av sent anlända ungdomar, 
vilka har en särskild situation när det gäller studier och/eller egen försörjning. Det tar tid att 
behärska ett kunskapsrelaterat språk. Studien fokuserar på ungdomarnas skolresultat och 
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inkomster samt undersöker hur ankomstålder och kön påverkar resultaten. Studiens resultat 
problematiseras genom en pedagogisk kunskapsfilosofisk diskussion, då synen på kunskap 
har betydelse i en kunskapsintensiv verksamhet som skolan. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka resultat i form av betyg och taxerad inkomst av tjänst (egen 
försörjning) i den nya modellen som ”sjösattes” 040401 för mottagande av sent anlända 
ungdomar från annat land och att belysa resultaten genom en pedagogisk kunskapsfilosofisk 
diskussion. Betyg och inkomst utgör så kallade systemrelaterade kriterier i programhäftet 
Individuella programmet (Skolverket, 2001). Följande frågeställningar belyser studiens syfte. 
 
i Vilka resultat har de sent anlända ungdomarna uppnått i form av betyg eller 

gymnasiepoäng från ungdomsgymnasieskolan? 
ii Vilka resultat har de sent anlända ungdomarna uppnått i form av betyg eller 

gymnasiepoäng från vuxenutbildningen? 
iii Hur många har gjort avbrott från utbildning i ungdomsgymnasieskolan respektive 

vuxenutbildning? 
iv Hur stor taxerad inkomst av tjänst har ungdomarna under åren 2005–2008? 
v  Hur påverkar kön och ankomstålder studieresultaten? 
 
Tidigare forskning och rapporter  
 
Enligt mina efterforskningar saknas kvantitativ forskning kring sent anlända ungdomar och 
deras möjligheter till betyg och egen försörjning utifrån ett mottagarperspektiv. Det enda jag 
funnit som särskilt handlar om denna grupp elever är en rapport från Myndigheten för 
skolutveckling som heter Vid sidan av eller mitt i? - om undervisningen för sent anlända 
elever i grund- och gymnasieskolan som utkom 2005 och tjänsterapporten Först IVIK och 
sedan…? där Eva Svensson (2002) gör en uppföljning av 222 elever som började på IVIK (se 
bilaga 1) i Eskilstuna under perioden 1991–1997. Däremot finns kvalitativa rapporter, 
uppsatser och avhandlingar som behandlar barn och ungdomar med utländsk härkomst i 
skolan ur olika perspektiv.  
 
Enligt Meta Cederbergs doktorsavhandling Utifrån sett - inifrån upplevt (2006) har bilden 
under slutet av 1990-talet av elever med utländsk bakgrund förstärkts, i såväl Skolverkets 
rapporter som media, som en grupp med svaga skolprestationer (och sociala problem), särskilt 
pojkarna. Elevernas skolproblem har kulturaliserats, då deras svaga skolprestationer ansetts 
bero på deras utländska bakgrunder. Bristande kunskaper i svenska språket har framhållits 
som en viktig anledning. Cederberg menar att det finns en väldokumenterad grund för oro. 
Men det blir fel om bilden är ensidigt negativ, om orsakerna kulturaliseras och eleverna 
uppfattas som en homogen kategori. Cederberg skriver att mångfalden av etniska bakgrunder 
i skolan i officiella sammanhang samtidigt omtalas i ideologiska termer som berikande där 
begrepp som globalisering, interkulturalitet och mångkulturalitet används. Cederberg anser 
det viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att samhället och skolan inte bidrar till att skapa 
lågutbildade med svårigheter till egen försörjning eller en skoldebatt som alstrar en 
stigmatiserande och orättvis bild av elever med utländsk härkomst.  
 
I sin doktorsavhandling En skola för andra undrar Ing-Marie Parszyk (1999) varför vi 
uppfostrar en grupp minoritetselever till sämre resultat och arbetsmöjligheter än andra 
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ungdomar. I nuläget lär sig minoritetseleverna att de är mindre dugliga för teoretiska ämnen 
via den metakommunikation som sker genom lärares och svenska kompisars handlande.  
 
Flera rapporter beskriver lärares låga förväntningar på elever med utländsk bakgrund, medan 
eleverna själva ofta har höga ambitioner. Sabine Gruber (2007) skriver i sin 
doktorsavhandling Skolan gör skillnad - etnicitet och institutionell praktik om svenska elever 
och invandrarelever där den förstnämnda kategorin förstås som komplex, medan den andra 
förknippas med problem. Skolpersonalen använde olika förklaringsmodeller avseende 
elevernas prestationer. När det gällde elever med utländsk bakgrund har kultur som 
förklaringsmodell dominerat och när det gällde svenska elever med klassanalys eller 
problematik i familjen. Att kategorisera eleverna på detta sätt gör enligt Gruber att 
bemötandet blir olika, så även förståelsen av och förväntningar på eleverna. Skolan är inte 
densamma för alla till exempel rik som fattig, dum som klok, snygg som ful enligt Carl 
Anders Säfström (2006) i boken Den mångtydiga skolan. Men skolan har en skyldighet att, 
trots grundläggande skillnader mellan människor, ge uttryck för rätten att bli respekterad. 
Undervisning utgår, enligt Säfström, från en moralisk relation till en annan människa. Alain 
Touraine (2002) menar att subjektets skola är för individen där skillnader och olikheter 
används som utgångspunkt, vilket han kallar individuation. Individens rätt till sin personlighet 
går före socialisationen. Vi måste mötas på mitten i en likvärdig jämställd zon. Detta är endast 
möjligt i erkännandet av den Andre. För att kunna erkänna den Andre måste skolan satsa på 
interkulturell kommunikation. Touraine kallar det för subjektets politik – ett demokratiskt 
handlande. Han pläderar för den personliga friheten och kulturella mångfalden. Utbildning 
handlar om förberedandet för ett aktivt medborgarskap. Då samhället är föränderligt ska 
skolan lära eleverna att hantera förändringar istället för exakta kompetenser. Skolan ska utgå 
från de individuella levnadshistorierna. Touraine tror alltså på en skola där eleverna tar till sig 
kunskap utifrån sin egen livshistoria, på sina egna villkor, för sin egen skull och där eleverna 
lär sig hantera förändringar, interkulturell kommunikation, erkänner den jämbördige Andre 
och formas till ett fritt subjekt.  
 
Nyligen kom Skolinspektionen (2009) med en granskningsrapport Utbildning för nyanlända 
elever - rätten till en god utbildning i en trygg miljö  som visar ett flertal brister i grundskolans 
årskurs 8 och 9 samt i gymnasieskolan. De nyanlända eleverna får inte likvärdiga möjligheter 
att nå skolans mål. Elevernas ämnes- och språkkunskaper tas inte tillvara, vilka är viktiga 
resurser både för individen och samhället. Kunskapsutvecklingen avstannar och studietiden 
förlängs. Enligt rapporten verkar det i många fall som om skolorna, tvärtemot sitt uppdrag, 
befäster segregering och särskiljande då eleverna inte blir delaktiga i och inte får bidra till 
skolans och samhällets gemenskap. 
 
Enligt Göran Linde (2001) vilar den svenska skolans värdegrund på en västeuropeisk 
värdeskala som ska genomsyra skolan. Han ifrågasätter i boken Värdegrund och svensk 
etnicitet om skolans värdegrund är tillämpbar när det gäller undervisning i ett mångkulturellt 
samhälle. I samma bok ställer Pirjo Lahdenperä (2001) frågan om värdegrunden i 
läroplanerna ger uttryck för svensk etnocentrism? Lahdenperä menar att vi förstår oss själva i 
relation till andra och att det därför är nödvändigt med ömsesidiga dialoger. Hon pläderar för 
att man i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle bör föra en öppen och kontinuerlig 
diskussion kring vilka värden, värderingar och traditioner som ska gälla och föras vidare samt 
att ambitionen måste vara att inkludera olika röster, inte minst underprivilegierade grupper i 
diskussionen.  
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I doktorsavhandlingen Mångfald, motsägelser och marginaliseringar skriver Ann Runfors 
(2003) som exempel på social degradering att man i en välmenande verksamhet som 
utbildning beskar invandrarbarnens handlingsutrymme genom att tillskriva dem olikhet på 
den definierade omgivningens premisser. De hamnade ständigt i fokus för det de inte var och 
osynliggjordes som de individer de var (Runfors, 2003). Masoud Kamali skriver i rapporten 
Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering om segregation, som under senare decennier 
fått förändrad karaktär mot en mer etnisk prägel, som han menar påverkar samhället och inte 
minst yrkeslivet. Inom politiken har skulden lagts på de marginaliserade och stigmatiserade 
grupperna, vilket endast ökar klyftorna mellan ett icke-segregerat oproblematiserat ”vi”, ett 
segregerat problematiserat ”dom” och skapar andrafiering och exkludering. Han menar att de 
nya svenskarna får utstå strukturell/institutionell diskriminering på grund av deras etniska och 
religiösa tillhörighet. Vardagsrasismen är oftast rutinmässig och tagen för givet av 
majoritetssamhället, men är väldigt lite utforskad. De diskriminerade måste få 
tolkningsföreträde för att avväpna förnekandet, förringningen och osynliggörandet. 
Majoritetssamhället får annars ensamrätt till problemformuleringarna och frågeställningarna 
om integration, vilket reproducerar de redan gällande maktpositionerna och privilegierna. 
Enligt Kamali (2005) får personer med utländsk bakgrund ofta arbete inom lågstatusyrken och 
arbetsuppgifter utifrån föreställningen om ”de andra” som ”kulturellt olika oss”, det vill säga 
underlägsna majoritetsbefolkningen. 
 
Enligt ESO-rapporten Skolmisslyckande - hur gick det sen? kan en misslyckad skolgång få 
konsekvenser av permanent utanförskap på arbetsmarknaden och oförmåga till egen 
försörjning. Elever som gör avbrott från gymnasieskolan riskerar att, i större utsträckning än 
andra, bli beroende av försörjningsstöd, vilket blir kostsamt både för den enskilde såväl som 
samhället. De studerar heller inte vidare i samma omfattning som andra. Avhopparna från det 
individuella programmet är överrepresenterade. Rapporten drar slutsatsen att skolan måste 
öka förutsättningarna för fler att klara studierna. (Norberg, 2003) Gunnar Richardson (2004) 
skriver i boken Svensk utbildningshistoria att en del elever går i skolan i brist på annat genom 
att de ungas arbetsmarknad nästan har försvunnit. Det leder till svårigheter i skolan, låg 
motivation, svaga betyg och avbrott. Enligt Richardson är många av dessa elever invandrare 
eller barn till invandrare. Hur mycket utbildning behöver man egentligen för att klara livet 
och ett hyfsat arbete? I intervjustudien Varför hoppade du av…? för Skolverket (2007) ett 
intressant resonemang utifrån en satisfieringsstrategi (i motsats till optimering) och menar att 
fullgjord gymnasieskola kanske är mer än tillräcklig som grund. Optimeringsstrategin, som 
går ut på att söka det mesta och det bästa för alla elever, ifrågasätts i studien. I stället föreslås 
ett alternativ i form av en satisfieringsstrategi som ställer frågan vad som är tillräcklig 
kunskap för att eleverna ska nå sina mål (Skolverket, 2007). Resultatet i rapporten En svartvit 
arbetsmarknad visar sammantaget att ungdomar med utländsk bakgrund har det svårare på 
arbetsmarknaden både när det gäller skillnader i produktivitet (utbildning) och diskriminering. 
Författarna Mahmood Arai, Lena Schröder och Roger Wilhelmsson (2000) menar att 
ungdomar med utländsk bakgrund både diskrimineras och att det finns rasism på 
arbetsmarknaden.  
 
Gustavssons båda böcker Kunskapsfilosofi (2000) och Vad är kunskap? (2002) handlar om 
skilda förhållningssätt till kunskap genom ett historiskt och kunskapsfilosofiskt perspektiv. 
Hans utgångspunkter är demokratiska och humanistiska. Den västerländska 
kunskapstraditionen och epistemologin (kunskapsteorin) har sin källa i den grekiska antiken. 
Gustavsson lyfter fram Aristoteles som i boken Den nichomakiska etiken beskriver 
kunskapsbegrepp som fortfarande är centrala inom filosofin. Aristoteles gör en tredelning i 
form av episteme, vetenskaplig-teoretisk kunskap (vetandet), techne, praktisk-produktiv 
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kunskap (kunnandet) samt fronesis, praktisk klokhet (klokheten), den etiska och politiska 
kunskapen. Kunskap förekommer ofta i diskussionen om samhällets utveckling. Gustavsson 
(2000) tar upp frågor om kunskapens beståndsdelar och vilken kunskap som behövs i det så 
kallade kunskapssamhället. Enligt Gustavsson (2002) har kunskap varit oreflekterad under 
större delen av skolans historia i dess läroplaner och föreskrifter och är enligt honom relativt 
oreflekterad än idag. 
 
I studien har jag även använt ett antal allmänna råd och rapporter från Skolverket.  
 
Metod och genomförande 
 
Forskningsansats och metodval 
 
Enligt Elizabeth DePoy och Laura N. Gitlin (1999) är det viktigt att välja en metod utifrån 
syftet med studien. Den första delen utgör en kvantitativ deskriptiv jämförelse av 
systemrelaterade kriterier och den avslutande delen en pedagogisk kunskapsfilosofisk 
diskussion. Eftersom studiens första del är en kvantitativ beskrivande jämförelse av 
systemrelaterade kriterier är ett positivistiskt förhållningssätt att föredra. Positivismen söker, 
enligt Runa Patel och Bo Davidson (1998), samband genom orsak och verkansförhållanden, 
drar slutsatser, ser till frekvenser och eftersträvar säker eller absolut kunskap. I en deskriptiv 
undersökning begränsar forskaren sig till att undersöka aspekter av de företeelser han/hon är 
intresserad av. Beskrivningarna är grundliga och detaljerade. Oftast förekommer endast en 
teknik för att samla information. (Patel & Davidson, 1998) Resultaten i den nya modellen 
diskuteras med hjälp av kunskapsfilosofi. Inom kunskapsfilosofi arbetar man med frågor om 
kunskapens ursprung och giltighet, till exempel problematiserad frågor om vad kunskap är, 
hur man får kunskap och om det finns någon sann kunskap eller inte (Gustavsson, 2000).  
 
Urval  
 
Populationen, de individer som ingår i studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003), 
omfattar 86 ungdomar som gått på IVIK. Alla är sent anlända och påbörjade sina studier i den 
nya modellen tidigast vårterminen 2004 och avslutade sina studier i ungdomsgymnasieskolan 
senast vårterminen 2009. Ungdomsgymnasieskolan omfattar vanligtvis åldersgruppen 16–19 
år. Alla är folkbokförda i Sverige per november 2009. Jag har inte tagit med de som studerat 
en kort period och av olika skäl återvänt till hemlandet eller annat land. Det beror på att 
ungdomarnas kortvariga vistelsetid i Sverige gjort att de inte haft möjlighet att uppnå några 
betyg, gymnasiepoäng eller egen försörjning. De som har avslutat ungdomsgymnasieskolan 
och är födda år 1990 eller senare är inte med, då de fortfarande har möjlighet att återgå till 
studier inom ungdomsgymnasieskolan. Uppgifterna är framtagna under hösten 2009. Studien 
är en totalundersökning vilket innebär att hela populationen (alla individerna), det vill säga 86 
ungdomar, har studerats (Djurfeldt med flera, 2003). 
 
De 86 ungdomarna kommer från olika delar av världen. Enligt Myndigheten för 
skolutveckling påverkar födelseregion de sent anlända elevernas resultat i grund- och 
gymnasieskolan både när det gäller deras behörighet till gymnasieskolans nationella och 
specialutformade program och fullföljda gymnasiestudier. Elever födda i Norden klarar sig 
bäst, därefter övriga Europa, medan elever med födelseregion ”Övriga världen” (Irak, Iran, 
Afghanistan, Somalia, Libanon et cetera) har de största svårigheterna. Däremot har 
födelseregion mindre påverkan när det gäller de elever som lyckas väl. (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005) I studien kommer mellan 80–90 % från ”Övriga världen”. Jag har valt 
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att skriva mellan 80–90 % då Myndigheten för skolutveckling inte preciserat vilka länder som 
ingår i ”Övriga världen” mer än de länder som är uppräknade ovan inom parentes och det 
därför inte är möjligt att ange en exakt procentsiffra. 
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Figur 1. Födelseregion i procent (86 ungdomar).  
 
Datainsamlingsmetod 
 
Rådata, osorterade och obearbetade mätvärden (Patel & Davidson, 1998), har samlats in i 
form av betyg på berörda elever, genom att gå igenom klasslistor på alla som sedan 2004 
påbörjat studier i den nya modellen. Betygen från ungdomsgymnasieskolan och Komvux i 
Eskilstuna har jag hämtat ur elevregistreringssystemet Extens. Jag har också hämtat uppgifter 
ur Extens avseende ursprungsland och folkbokföringskommun. Jag har rekvirerat uppgifter 
från CSN på vilka som haft studiehjälp och/eller studiemedel, om det varit studier på 
grundläggande (grundskolenivå) och/eller gymnasienivå och på vilken/vilka skolor. För de 
ungdomar som flyttat har jag rekvirerat betyg från de berörda skolorna. Jag har dragit 
slutsatsen att alla som inte haft någon studiehjälp och/eller studiemedel från CSN inte heller 
har fortsatt studera. Genom att använda en publik dator på Skattemyndigheten i Eskilstuna har 
jag har tagit fram taxerad inkomst av tjänst för åren 2005–2008 på alla. Därefter har jag 
ordnat alla variabler, begrepp som kan variera (Patel & Davidson, 1998), i kollegieblock efter 
kön, födelseland (födelseregion), ankomstålder, skolor, betyg, gymnasiepoäng, pågående och 
avslutade studier, inflyttade, utflyttade, avbrott, skulder hos CSN samt inkomster. Uppgifterna 
har avpersonifierats genom att koda ungdomarna med ett nummer varpå jag sammanställt 
uppgifterna för hand för att ha detta som beräkningsunderlag till mina figurer (se figur 1–14 
och tabell 1–2). Alla variabler har inte använts i studien. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning anges fyra huvudkrav gällande information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Ungdomarna medverkar inte aktivt i studien eftersom uppgifterna är hämtade från 
redan existerande myndighetsregister som utgör allmänna handlingar. Ungdomarna är inte 
informerade om studien. Jag är den enda som har tillgång till uppgifter som går att härleda till 
person. Dessa har hållits och hålls alltjämt inlåsta i mitt tjänsterum på Eskilstuna kommun 
utom vid bearbetning. Uppgifterna i presentationen av resultaten är inte på något vis möjliga 
att härleda till person. 
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Enligt Lpf 94 (se bilaga 1) som omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 
kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda, ska alla elever få en likvärdig utbildning. Hänsyn ska tas till och 
undervisningen ska anpassas till varje elevs kunskapsnivå, förutsättningar och behov (Lpf 94). 
Min bedömning är att det är nödvändigt att arbeta med studier/undersökningar/kartläggningar 
om vi verkligen vill förbättra förutsättningarna för sent anlända ungdomar till god utbildning 
och egen försörjning. Studiens resultat kommer därför att spridas inom kommunen och 
presenteras för berörd skolpersonal, Slussens lednings- och referensgrupp samt 
förvaltningsledning och nämnd. Min drivkraft och etiska utgångspunkt i genomförandet av 
studien har varit utilitarismen. Som tillämpning innebär det att praktiska slutsatser följer på 
redovisning av relevanta fakta (Tännsjö, 2000). Min förhoppning är att resultaten, 
diskussionen och frågeställningarna ska bidra till utvecklandet av modellen för hur 
kommunen tar emot sent anlända ungdomar, så att deras möjligheter till betyg och egen 
försörjning optimeras, och på så vis blir till nytta för de som berörs.  
 
Beskrivande rapport 
 
Eskilstunamodellen 
 
Under vårterminen 2004 (040101) ”sjösattes” en ny modell för hur Eskilstuna kommun tar 
emot sent anlända ungdomar från andra länder. Ungdomarna, som kommer från olika delar av 
världen, har kommit till Sverige av olika skäl. Vissa är asylsökande och andra är flyktingar 
(se bilaga 1). Några som anlänt är invandrare, det vill säga inte asylsökande eller flyktingar. 
En del har anlänt tillsammans med sin familj, andra med släktingar, bekanta eller kommit 
ensamma. De ensamma under 18 år kallas ensamkommande barn (se bilaga 1). 
 
I Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter fastställs alla barns (varje 
människa under 18 år) rätt till utbildning oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 
etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt 
(Hammarberg, 2006). 
 
Ungdomarna i studien har varierande skolbakgrund. Spannet är stort från att aldrig ha gått i 
skolan till i enstaka fall slutförda gymnasiestudier i annat land. Gemensamt för alla är att de 
inte har svenska som modersmål och att de bristfälligt eller inte alls behärskar svenska 
språket. Den nya modellen har som målsättning att förbereda varje ungdom för fortsatt högre 
teoretisk utbildning, yrkesutbildning eller arbete utifrån egna önskemål och förutsättningar. 
Några områden har särskilt identifierats för att nå målen, nämligen ge ungdomarna ett bredare 
utbud av utbildning på IVIK att välja på, individuella och långsiktiga insatser samt samarbete 
med olika aktörer. Den nya modellen har satsat på en resursintensiv introduktionsskola för 
sent anlända i gymnasieåldern (16–19 år) kallad Slussen, breddat med valbara inriktningar på 
IVIK, intensifierat och utvecklat studie- och yrkesvägledningen, utökat samarbetet mellan 
berörda skolor inom Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunens Arbetsmarknads- 
och familjeförvaltning, Arbetsförmedling samt arbetsgivare. Dessutom har kommunen satsat 
på utökad studiehandledning (se bilaga 1). 
 
Enligt Skollagen 5 kap. 4 b § ska ”… ett individuellt program först och främst förbereda 
eleven för studier på ett nationellt program eller ett specialutformat program” och kan 
utformas som lärlingsutbildning och möta elevers speciella behov. I programhäftet 
Individuella programmet, som Skolverket utkom med 2001, beskrivs att det individuella 
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programmet har, till skillnad från nationella eller specialutformade program, inget 
programmål och heller ingen reglering i form av gymnasiepoäng, ämnen och kurser som ska 
ingå. Kommunerna har på så vis stor frihet men också ett stort ansvar att inom gängse 
bestämmelser forma det individuella programmet utifrån dess övergripande målsättning. 
Bevekelsegrunderna för programmet beskrivs i programhäftet som ”Motiven för det 
individuella programmet var kompensatoriska för de elever som saknade tillräckliga 
kunskaper, motivationsskapande/vägledande för de elever som var omotiverade för studier 
eller osäkra i sitt studieval och stödjande för de elever som inte tagits in eller avbrutit sin 
gymnasieutbildning.” (Skolverket, 2001, s. 15) Enligt skollagen ska gymnasieskolans 
nationella program vara grund för fortsatt utbildning på högskolenivå och för 
yrkesverksamhet.  
 
Bakgrund till nya modellen 
 
Utvecklandet av en ny modell har bland annat sin grund i en uppföljande rapport från år 2002 
av 222 elever som började på IVIK i Eskilstuna under perioden 1991–1997. Rapporten, kallad 
Först IVIK och sedan…? (Svensson, 2002), visade en låg måluppfyllelse i form av slutförda 
gymnasiestudier i förhållande till kommunen totalt och/eller arbete (egen försörjning). En del 
av ungdomarna startade sitt vuxenliv med misslyckanden och studieskulder. Rapporten skulle 
ligga till grund för att utveckla en ny modell som mer anpassades till dessa ungdomars behov 
och på så vis nå högre måluppfyllelse. Kommunen behöver, enligt rapporten, anpassa 
mottagandet och undervisningen till eleverna genom att ge god utbildning även till dem som 
av olika anledningar inte klarar teoretiska studier. Svensson skriver också om att vägarna till 
egen försörjning måste bli fler och för detta krävs samarbete över förvaltningsgränserna.  
 
Internationella klasser årskurs 6–9  
 
De som anländer i övre grundskoleåldern (årskurs 6–9) börjar som tidigare i internationella 
klasser (ibland kallade förberedelseklasser) i grundskolan. Internationella klasser finns på ett 
flertal grundskolor i kommunen. Lärarna tillhör mångkulturella enheten, medan eleverna 
tillhör respektive skola. De internationella klasserna har löpande intag och utslussning. 
Eleverna undervisas i olika ämnen. Studiehandledning ges i form av studieverkstad. I 
studieverkstäderna arbetar flerspråkiga ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk. 
Övergången till ordinarie klasser sker successivt ämne för ämne. Efter ett år är de flesta 
eleverna utslussade till ordinarie klass. De sent anlända elever som vid utgången av 9:an inte 
är behöriga till nationella eller specialutformade program börjar vanligen inom vald IVIK-
inriktning eller ibland på IV (se bilaga 1).  
 
Introduktionsskolan Slussen 16–19 år 
  
I den nya modellen börjar alla ungdomar som anländer från andra länder i gymnasieåldern 
(16–19 år) i introduktionsskolan Slussen. De som flyttar hit från annan kommun och har gått i 
skolan i Sverige under en längre period, men som ännu inte är behöriga till gymnasieskolans 
nationella och specialutformade program, har möjlighet att direkt efter samtal med studie- och 
yrkesvägledare påbörja studier inom vald IVIK-inriktning. Introduktionsskolan Slussen, som 
är en IVIK-enhet, drivs och bekostas gemensamt av Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen och har en gemensam lednings- och referensgrupp 
som träffas kontinuerligt. Barn- och utbildningsförvaltningens mångkulturella enhet ansvarar 
för verksamheten. Slussens verksamhet består av tre delar: mottagning, introduktion och 
utslussning. Eleverna undervisas i olika ämnen. Så långt det är möjligt undervisas var och en 



    

  9 (29) 
 

utifrån sina behov, förutsättningar och önskemål. Studiehandledning på modersmålet ges vid 
behov och i vad mån det går att hitta lämpliga handledare som helst ska vara ämneslärare. 
Verksamheten har löpande intag och utslussning och eleverna stannar i max 6 månader. 
Därefter fortsätter eleverna till valt IVIK eller på grund av ålder eller önskemål till Sfi. 
Personalen i Slussen har semestertjänster och viss verksamhet bedrivs även under några 
sommarlovsveckor. 
 
IVIK 
 
Den nya modellen erbjuder, till skillnad från tidigare, valbara inriktningar på IVIK, som 
bygg-, el-, fordons-, handels-, hotell och restaurang-, industri/mekanik-, omvårdnads- samt 
teoretisk inriktning. Vilka valbara inriktningar som erbjuds har varierat över tid. Den 
teoretiska inriktningen, kallad teori-IVIK, innehåller mestadels teoretiska ämnen medan 
övriga, kallade yrkes-IVIK, innehåller både teoretiska ämnen och karaktärsämnen samt 
praktik i olika omfattning. Studiehandledning erbjuds i olika utsträckning beroende på behov 
och tillgång till i första hand flerspråkiga ämneslärare. Så långt det är möjligt ligger 
inriktningarna i nära anslutning till de nationella och specialutformade programmen. Det 
möjliggör samverkan, integration och ökad förförståelse inom programområdet inför 
elevernas eventuella studier i form av samläsning av enstaka kurser eller så småningom 
heltidsstudier på de nationella eller specialutformade programmen. I Skollagen 5 kap. 5§ står 
att man senast första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år måste ha slutfört sista årskursen 
i grundskolan eller motsvarande och ha godkända betyg i svenska alternativt svenska som 
andraspråk, engelska och matematik, eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper för att 
vara behörig till nationella gymnasieprogram. 
 
Studie- och yrkesvägledning 
 
Enligt Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning handlar vägledning 
om att stödja eleverna i att undersöka, identifiera och uttrycka sina intressen och möjligheter 
för att komma fram till individuella och välgrundade val när det gäller studie- och yrkesvägar. 
Elevernas rätt till studie- och yrkesvägledning understryks i FN:s konvention om barnets 
rättigheter som påtalar att den ska vara tillgänglig och åtkomlig för alla barn. (Skolverket, 
2009) I Lpf 94 understryks uppgiften att vidarebefordra värden, förmedla kunskaper och 
förbereda eleverna för arbete och att verka i samhället. 
 
Eleverna i internationella klasser och Slussen förbereds av studie- och yrkesvägledare för 
studier och arbete i Sverige genom undervisning, information, studiebesök och ”prova-på-
aktiviteter”. Även vårdnadshavare informeras. Eleverna och deras vårdnadshavare ges 
kunskap om möjligheter och konsekvenser av de val som görs. Studie- och yrkesvägledningen 
är inte lika frekvent och omfattande i grundskolans internationella klasser som i Slussen. I 
Slussen har studie- och yrkesvägledaren undervisning varje vecka om det svenska 
skolsystemet och arbetsmarknaden med hjälp av ”språkstöd”. Språkstöden behärskar både 
svenska och elevernas modersmål. De kommer vanligtvis från elevernas kulturområde och har 
därför kunskap om elevernas förförståelse, vilket är av stort värde vid översättningen så att 
den blir begriplig.  
 
Studie- och yrkesvägledarna på IVIK arbetar i olika omfattning med eleverna gällande studier 
och arbete i Sverige. För de elever som inte hinner bli behöriga till nationella 
gymnasieprogram utarbetar Slussens studie- och yrkesvägledare ett program som innehåller 
olika vuxenutbildningsaktörer samt Arbetsförmedlingen, som genomförs under elevernas sista 



    

  10 (29) 
 

vårtermin på IVIK, med information om vuxenutbildning och arbete. Det möjliggör för 
Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, som bland annat ansvarar 
för Sfi, Komvux, socialtjänst, försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor, att i ett tidigt skede 
få kunskap om ungdomarnas önskemål och förutsättningar om fortsatta studier och/eller 
arbete och på så vis kunna planera lämpliga insatser. Detta motiveras i Lpf 94 som 
understryker vikten av att varje elev som lämnar ett individuellt program i gymnasieskolan 
har en gynnsam och realiserbar planering för fortsatt utbildning eller arbete. 
 
Studie- och yrkesvägledaren i Slussen har, istället för skolans egna studie- och 
yrkesvägledare, samtal med de elever på IVIK (och ibland även deras vårdnadshavare), som 
vill byta inriktning/skola eller tänker göra avbrott, för att tillsammans hitta lösningar som är 
till nytta för ungdomarna. Det beror på att studie- och yrkesvägledaren i Slussen har en 
överblick när det gäller IVIK i Eskilstuna, samt kontakter och samarbetspartners utanför 
skolan och ett mer långsiktigt ansvar att följa och stödja ungdomarna. 
 
Resultat 
 
Varken i riket eller lokalt finns statistik tillgänglig som särskilt gäller sent anlända ungdomar. 
Det finns statistik där alla elever eller elever med utländsk bakgrund (inte sent anlända) finns 
beskriven. Ibland har jag kommenterat denna statistik där jag bedömt det finns relevans. Text 
som hör ihop med figuren eller tabellen är placerad ovan denna. Alla figurer behandlar sent 
anlända ungdomar. Studiens population består av 86 ungdomar, varav 40 kvinnor (47 %) och 
46 män (53 %).  
 
Cirka hälften av ungdomarna i studien anlände under årskurs 6–9 och den andra hälften i 
gymnasieåldrarna 16–19 år. 
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Figur 2. Ankomstålder i förhållande till kön (86 ungdomar). 
 
I den nya modellen för mottagande av sent anlända ungdomar från annat land får ungdomarna 
välja inriktning i sina studier på IVIK. Av de 86 eleverna har 42 gått på teori-IVIK, 35 på 
yrkes-IVIK och 3 på både teori- och yrkes-IVIK. Sex av eleverna har gått introduktionsskolan 
Slussen och sedan av ålderskäl fortsatt till Sfi eller flyttat till annan kommun. Tre elever har 
bytt inriktning och därför gått på både teori-IVIK och yrkes-IVIK. Knappt hälften av eleverna 
har alltså gått på yrkes-IVIK. Figuren visar att fler män (23 av 46) än kvinnor (12 av 40) har 
valt att gå på yrkes-IVIK och fler kvinnor (24 av 40) än män (18 av 46) har valt teori-IVIK.  
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Figur 3. Antal som studerat på teori-IVIK (T-IVIK) och/eller yrkes-IVIK (Y-IVIK) samt 
Slussen i förhållande till kön (86 ungdomar). 
 
Enligt Collier och Thomas (2002) tar det 5–10 år att behärska det kunskapsrelaterade språket 
eller skolspråket. Dessutom har elevernas skolhistoria eller avsaknad av denna med all 
säkerhet betydelse för resultaten, vilket tyvärr inte går att få fram statistiskt underlag på då 
skolsystem skiljer sig åt (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Skolan har blivit mer 
teoretiserad och intagningskraven har höjts, vilket ställer högre krav på den språkliga 
behärskningen. Det innebär att ungdomarna behöver längre tid på sig för att bli behöriga. I 
rapporten Först IVIK och sedan…? beskrivs att snittiden för studier på IVIK blev längre och 
längre under mätperioden på grund av att elevernas födelseregioner förändrades, att en ny mer 
teoretisk gymnasieskola infördes och kraven för att söka dit ökade (Svensson, 2002). Även 
ankomstålder har betydelse för resultaten när det gäller betyg och behörighet. Skolverket 
(2005) visar att elever med utländsk bakgrund som gått hela sin skoltid i Sverige visar nästan 
lika goda resultat som andra, medan vistelsetiden påverkar resultaten negativt ju kortare tid 
eleverna gått i svensk skola.  
 
Om man tittar på de som anlände i gymnasieålder är det tydligt att ju senare eleverna anländer 
ju färre hinner bli behöriga till program inom ungdomsgymnasieskolan, vilket inte är 
förvånande då de har kort tid på sig. Däremot är det förvånande att en del ungdomar som 
anlände i årskurs 6–9 inte gått program.  
 
Tjugofem elever har studerat och 61 har inte studerat på nationella eller specialutformade 
program. 
 
Tabell 1. Ankomstålder i förhållande till antal som studerat på program eller inte studerat på 
program (86 ungdomar).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ej program Börjat program 

Årskurs 6-7 11 6 

Årskurs 8-9 10 12 

16-17 år 24 4 

18-19 år 15 0 

Okänd ålder 1 3 
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Betyg kan användas som mått på att lyckas i vårt samhälle, då dessa är urvalskriterium till 
högre utbildning och ibland också till arbetsmarknaden. Det har betydelse för de enskilda 
ungdomarna vad som betygssätts och vilka nivåer var och en uppnår. I Studieresultat i 
gymnasieskolan (2008) står ”Slutbetyg får elever när de har gått igenom ett nationellt eller ett 
specialutformat program och har fått betyg på alla kurser och det projektarbete som ingår i 
elevens studieväg. En elev som har gått ett individuellt program ska få slutbetyg efter att ha 
fullföljt den studieplan som har lagts upp för eleven. Grundläggande behörighet eller 
fullständiga studier har den elev som i sitt slutbetyg har lägst betyget Godkänt på kurser som 
omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program, dvs. 
minst 2 250 poäng. Utan behörighet eller ofullständiga gymnasiestudier avser när en elev inte 
erhåller ett slutbetyg eller när en elev får ett slutbetyg men resultatet inte räcker till den 
grundläggande behörigheten.” (Skolverket, s. 17-18) 
 
Tjugofem elever har gått program. Fjorton blev behöriga för högskolestudier och 2 reducerat 
behöriga. Det betyder att 19 % (16 av 86) har klarat behörighet till högskolestudier inom 
ungdomsgymnasieskolans ram. Av dessa är 10 män och 6 kvinnor. Det är viktigt att här göra 
ett påpekande när det gäller urvalet av population till studien. I studien finns inte de elever 
med som anlände i årskurs 6–9 och blev behöriga till nationella program i årskurs 9. Alla som 
ingår i studien har gått på IVIK. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) är 
variationerna mellan kommuner betänkligt stora när det gäller elever som kommer från 
”Övriga världen” och andelen behöriga till gymnasieskolan.  
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Figur 4. Resultat för elever som gått program i förhållande till behörighet till högre studier 
och kön (25 ungdomar). 
 
Vid antagning till Eskilstunas kommunala gymnasieprogram görs undantag för nyanlända 
elever när det gäller behörighet i engelska. Nyanlända elever som inte har betyg i engelska 
från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper antas då till en PRIV-plats (se bilaga 1). 
Språkkunskaper i engelska ställer till det för sent anlända elever. Många har studerat engelska 
i liten omfattning eller inte studerat engelska alls. De första åren i den nya modellen erbjöds 
inte alla elever att studera engelska direkt efter ankomst. Det är ändrat sedan ett par år 
tillbaka, vilket så småningom torde ge resultat i form av fler som uppnår betyg i engelska 
 
Nio elever som gått program blev inte behöriga till högre studier. Det beror på att 2 flyttade 
och de har inte slutfört något program i sin nya hemkommun samt att 3 elever hade för få 
poäng, 3 för många IG och 1 saknar betyg i grundläggande engelska. I grupperna ”för få 
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poäng” samt ”för många IG” är det 4 elever som dessutom inte har något betyg i 
grundläggande engelska (syns inte i figuren).  
 

0 1 2 3 4

För få poäng

För många IG

Ej grundläggande
engelska

Flytt

Antal

 
Figur 5. Nio elever som gått program blev inte behöriga. Figuren visar orsakerna. 
 
Jag har delat in antalet uppnådda gymnasiepoäng i fyra differenser, 0–749 poäng, 750–1 499 
poäng, 1 500–2 249 poäng samt 2 250 poäng eller mer. Gruppen 750–1 499 godkända 
kurspoäng motsvarar ett års gymnasiestudier, men inte två (1–<2 år). Gruppen 1 500–2 249 
poäng motsvarar två års gymnasiestudier, men inte tre (2–<3 år). De två mellangrupperna har 
jag tagit från Studieresultat i gymnasieskolan (Skolverket, 2008). Skolverket har i tidigare 
rapporter (Rapport 223 Efter skolan samt rapport 268 Väl förberedd) analyserat hur eleverna 
klarar sig efter skolan. Analyserna är gjorda på alla elever och inte särskilt elever med 
utländsk bakgrund. Det framkommer att ungdomar som aldrig studerat eller avbrutit studierna 
i första eller andra årskursen i gymnasieskolan har en låg sysselsättningsgrad. Det gör dock 
ingen större skillnad hos arbetsgivarna om ungdomarna har samlat betygsdokument från 
årskurs 3 eller slutbetyg med eller utan grundläggande behörighet. Jag vet inte om 
uppdelningen får samma betydelse när det gäller sent anlända ungdomar och om man 
använder den även för elever som studerat inom vuxenutbildningen. Den ger i alla fall en 
uppfattning om eleverna har nära till eller ligger långt från att bli behöriga. Mätperioden är för 
kort för att dra några slutsatser och 26 ungdomar har dessutom pågående studier inom 
vuxenutbildning.  
 
Elva elever har fått slutbetyg från IV. De är inte behöriga till högre studier. 
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Figur 6. Antal uppnådda gymnasiepoäng från IV (11 ungdomar).  
 
Av de 11 ungdomar som fått slutbetyg från IV fortsätter 5 att studera på Komvux och 6 
fortsätter inte. De som fortsätter att studera är de som uppnått minst respektive mest 
gymnasiepoäng. 
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Figur 7. Antal uppnådda gymnasiepoäng från IV i förhållande till de som fortsatt studera på 
Komvux respektive de som inte fortsatt att studera (11 ungdomar). 
 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) så minskar andelen elever som fullföljer 
gymnasieskolan i takt med kortare vistelsetid och enligt Skolverkets rapport Utan fullständiga 
betyg – varför når inte alla elever målen? (2001) har gymnasieskolan svårt att upprätthålla 
studiemotivationen och särskilt svår var den för elever med utländsk bakgrund. Åtta elever 
har gjort avbrott från ungdomsgymnasieskolan – 7 från IVIK, vilket är 8 % (av 86 ungdomar) 
och 1 från program. Enligt officiell statistik från Skolverket gör ca 25 % av eleverna på IV i 
riket (gäller alla elever) avbrott. Siffran har legat runt 25 % i flera år och är något högre för 
ungdomar med utländsk bakgrund (inte samma som sent anlända). Det är betydligt färre 
procentuellt som gjort avbrott från IVIK om man jämför med elever som gör avbrott från IV i 
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riket. Hälften av de som gjort avbrott, det vill säga 4 ungdomar, hade en taxerad inkomst av 
tjänst för år 2008 på mellan 43 000–187 000 kronor (syns inte i figuren). 
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Figur 8. Avbrott från typ av IVIK-inriktning samt program i förhållande till kön (8 
ungdomar). 
 
Sextioen elever påbörjade inte studier på program. Två av dessa fortsatte till folkhögskola och 
redovisas här separat då folkhögskolor har ett annat betygssystem. Den ena som anlände i 
årskurs 6–7 blev behörig och den andra som anlände i årskurs 8–9 blev inte behörig (endast 
grundläggande engelska saknas). En del ungdomar som anlände i årskurs 6–7 och även några 
som anlände i årskurs 8–9 har inte gått på program och dessutom uppnått förhållandevis få 
gymnasiepoäng.  
 
Tabell 2. Ungdomar som inte påbörjat program i förhållande till ankomstålder och uppnådda 
gymnasiepoäng från IV(IK) eller IV(IK) plus Komvux (59 ungdomar). (IK inom parentes 
eftersom eleverna kan ha gått på IV del av tid)  
 

 

 
 
Det är fler män (22 av 46) än kvinnor (13 av 40) som inte gått program eller är behöriga från 
folkhögskola och som inte har pågående studier. 
 

 
 
 

IV(IK) IV(IK) IV(IK) IV(IK) 

IV(IK)+
Kom- 
vux 

IV(IK)+ 
Kom- 
vux 

IV(IK)+ 
Kom- 
vux 

IV(IK)+ 
Kom- 
vux 

 
 

 
0- 
749 

750-
1499 

1500-
2249 >2249 

0- 
749 

750-
1499 

1500-
2249 >2249 

Årskurs 6-7 6  1 1 2    

Årskurs 8-9 2 1 1 3  2   

16-17 år 13    5 2 2 2 
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Summa 30 1 3 4 10 4 5 2 
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Figur 9. Ungdomar som inte påbörjat studier på program eller inte är behöriga genom 
folkhögskolestudier och inte har pågående studier i förhållande till kön (35 ungdomar). 
 
Det är fler kvinnor (17 av 40) än män (9 av 46) som har pågående studier inom 
vuxenutbildningen av de som inte börjat program eller är behöriga från folkhögskola. Enligt 
Myndigheten för skolutveckling (2005) presterar sent anlända flickor över lag bättre än pojkar 
både i grundskolan och gymnasieskolan. Denna bakgrundsfaktor är av mindre betydelse när 
det gäller elever som lyckas väl.  
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Figur 10. Elever som inte påbörjat studier på program och som har pågående studier inom 
vuxenutbildningen i förhållande till kön (26 ungdomar). 
 
I nedanstående figur kan man se alla ungdomarnas taxerade inkomster av tjänst under åren 
2006–2008. Det blir fler som har en relation på arbetsmarknaden i form av inkomst av tjänst 
för varje år. År 2008 hade 14 ungdomar en taxerad inkomst på mellan 20 000–50 000 kronor, 
9 ungdomar hade en taxerad inkomst på mellan 50 000–100 000 kronor och 5 ungdomar hade 
en taxerad inkomst på mellan 100 000–200 000 kronor.  
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Figur 11. Taxerad inkomst av tjänst åren 2006–2008 för alla (86 ungdomar). 
 
Rapporten Studieresultat i gymnasieskolan (Skolverket, 2008), menar att det finns ett 
samband mellan sysselsättning och studieresultat i gymnasieskolan. Ungdomar som aldrig 
studerat i gymnasieskolan eller avbrutit studierna i första eller andra årskursen har låg 
sysselsättningsgrad. Om man tittar på de 35 ungdomar som inte gått program och inte är 
behöriga från folkhögskola och som inte har pågående studier så är det fyra som har en 
inkomst på 100 000–200 000 tusen kronor. 
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Figur 12. Taxerad inkomst av tjänst åren 2006–2008 för de som inte påbörjat program eller 
inte är behöriga från folkhögskola och inte har pågående studier (35 ungdomar). 
 
Av de 35 ungdomarna är 13 kvinnor och 22 män. Det är endast 4 män som har en taxerad 
inkomst av tjänst mellan 100 000–200 000 kronor år 2008. 
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Figur 13. Taxerad inkomst av tjänst 2008 för de som inte påbörjat program eller inte är 
behöriga från folkhögskola och inte har pågående studier i förhållande till kön (35 ungdomar). 
 
Tolv ungdomar har gjort avbrott från studier på Komvux, varav 9 män och 3 kvinnor (syns 
inte i figuren). Flertalet har uppnått 0–749 gymnasiepoäng. Av de 12 har 5 en deklarerad 
inkomst år 2008 på mellan 25 000–74 000 kronor. Storlek på taxerad inkomst av tjänst syns 
inte i figuren. 
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Figur 14. Avbrott från Komvux i förhållande till uppnådda gymnasiepoäng och taxerad 
inkomst av tjänst år 2008 (12 ungdomar). 
 
Tio ungdomar studerar eller har studerat på högskola/universitet (syns inte i någon figur). Av 
dessa har 7 blivit behöriga genom ungdomsgymnasieskolan, 2 på Komvux och 1 på 
folkhögskola. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att av populationen, det vill säga de 86 ungdomarna i 
studien, anlände cirka hälften av ungdomarna i årskurs 6–9 och den andra hälften i åldern 16–
19 år. Fler män (23 av 46) än kvinnor (12 av 40) har gått yrkes-IVIK och fler kvinnor (24 av 
40) än män (18 av 46) har gått teori-IVIK. Kvinnorna i studien har alltså ett större intresse än 
männen för teoretiska ämnen, som är epistemiska till sin natur, medan fler män än kvinnor 
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föredrar praktisk-produktiv kunskap, techne. Tjugofem elever har gått program och av dessa 
blev 16 behöriga till högskolestudier, varav 10 är män och 6 kvinnor. Några elever som 
anlände i årskurs 6-9 har inte gått program och dessutom uppnått förhållandevis få 
gymnasiepoäng. Åtta ungdomar (5 av dessa är män) har gjort avbrott från 
ungdomsgymnasieskolan, vilket i förhållande till IV i riket är en låg andel. Tolv gjorde 
avbrott från studier på Komvux, flertalet män (9). Fler kvinnor (17 av 40) än män (9 av 46) 
studerar vidare inom vuxenutbildningen. För varje år får fler en relation på arbetsmarknaden i 
form av taxerad inkomst av tjänst. Det är få (4 män), som inte gått program, inte är behöriga 
från folkhögskola och inte har pågående studier, som har en taxerad inkomst av tjänst på mer 
än 100 000 tusen kronor. Tio av ungdomarna studerar eller har studerat på 
högskola/universitet, vilket inte syns i någon figur. 
 
Pedagogisk kunskapsfilosofisk diskussion 
 
Studiens resultat i ett kunskapsfilosofiskt perspektiv 
 
All forskning sker utifrån någon typ av filosofisk utgångspunkt, även då den skiljer sig både 
vad gäller teorier, inriktningar, metoder och innehåll. Praktisk verksamhet kan därför finna 
stöd i filosofiska riktningar. (Gustavsson, 2000) En av huvudpoängerna med den nya 
modellen för hur Eskilstuna kommun tar emot sent anlända ungdomar från andra länder är att, 
till skillnad mot tidigare, bredda till valbara utbildningsalternativ som kan innehålla såväl 
teori som karaktärsämnen och praktik. Enligt Individuella programmet är teori till sin natur 
epistemisk och karaktärsämnen är att betrakta som techne, även om karaktärsämnena blivit 
mer teoretiserade (Skolverket, 2001). Eskilstuna kommun erbjuder valbara alternativ utifrån 
elevernas egna önskemål och förutsättningar för att skapa motivation, vilket förväntas ge 
resultat i form av betyg och egen försörjning. 
 
I boken Kunskapsfilosofi belyser Gustavsson (2000) tre kunskapsformer i ett historiskt 
perspektiv där hans utgångspunkter är demokratiska, det vill säga respekt och dialog mellan 
olika former av kunskap, och humanistiska genom att kunskapen bärs och utvecklas av 
människan och har till syfte att tjäna mänskligheten. Kunskap betyder både att skapa och att 
kunna. Den är något kreativt som skapas via aktivitet och är både subjektiv, genom att 
kunskap utvecklas eller skapas i en ständig process, och objektiv genom till exempel 
uppslagsböcker (encyklopedisk kunskap). Kunskap är både enskilda fakta, som är fristående 
från oss själva, och en personlig och social företeelse. Kunskap är aldrig helt situationsbunden 
utan det finns alltid möjlighet att distansera sig och vara kritisk. Vi inhämtar kunskap både 
genom utbildning och i vardagen. Kunskap kräver tolkning och förståelse till skillnad från 
information. Med hjälp av kunskap strävar människan efter att överleva och sörja för ett gott 
liv. Kunskap går i arv och kan lagras. Genom att samhället hela tiden utvecklas uppstår nya 
behov av kunskap. (Gustavsson, 2000) 
 
Den västerländska kunskapstraditionen och epistemologin har sitt ursprung i den grekiska 
antiken. Aristoteles beskriver i boken Den nichomakiska etiken kunskapsbegrepp som 
fortfarande är centrala inom filosofin. Han gör en tredelning i form av episteme, vetenskaplig-
teoretisk kunskap (vetandet), techne, praktisk-produktiv kunskap (kunnandet) samt fronesis, 
praktisk klokhet (klokheten). Dessa typer av kunskap har setts som skilda från varandra och 
den teoretiska kunskapen har blivit betraktad som överordnad den praktiska. De tre 
kunskapsformerna existerar på egna villkor men står samtidigt i både relation och 
motsatsförhållande till varandra och är på så vis såväl fruktbara som konfliktfyllda. I dag talar 
vi om praktisk-produktiv kunskap som att vi tänker och gör på en och samma gång. 
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Aristoteles ansåg det var en naturlig drivkraft för människan att efterforska kunskap, vilket 
hans påstående ”kunskapens början är människans undran” visar. Han ansåg att det finns två 
typer av handlingar. Den ena är tillverkning och skapande, som han kallade poiésis, och den 
andra handlingar som leder till ett gott liv för människan, kallad praxis. Praxis är förbunden 
med det politiska och etiska livet, vilket i vår tid kan exemplifieras genom diskussioner kring 
normer, rättigheter och demokrati. (Gustavsson, 2000) 
 
Enligt Gustavsson (2002) har kunskap varit oreflekterad under större delen av skolans historia 
i dess läroplaner och föreskrifter. Kunskapen har tagits för given genom vetenskapen och det 
kulturella arvet. Praktisk kunskap har över huvud taget inte nämnts. I 1980 års läroplan, Lgr 
80, införs för första gången ett aktivt kunskapsbegrepp med utgångspunkt från ”att människor 
är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur”. I 1992 års läroplanskommitté, Skola för 
bildning, skiljer man på fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet, 
som ett försök att vidga kunskapsbegreppet. (Gustavsson, 2002) Begreppen finns med i Lpf 
94 med uppmaning om att inte ensidigt betona något av dem och att de förutsätter och 
samspelar med varandra. Lpf 94 trycker dessutom på att skolans uppdrag att förmedla 
kunskaper kräver en aktiv diskussion, utifrån olika aspekter, i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp. Diskussionerna behöver utgå från hur kunskapsutveckling sker och vad 
som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Gustavsson (2002) anser att kunskapsbegreppet 
fortfarande är relativt oreflekterat. Dessa diskussioner kan i Eskilstuna påbörjas i redan 
befintliga grupper som lednings- och referensgrupperna för introduktionsskolan Slussen och 
IVIK-lärargruppen. Man skulle dessutom kunna bilda en utvecklingsgrupp bestående av 
elever från de olika IVIK-enheterna och använda kunskapsbegreppen som verktyg/metod i 
diskussionerna om utveckling av modellen.  
 
Enligt Individuella programmet har den ”epistemiska” kunskapsformen kommit att dominera 
i skolan. Techne har minskat i värde. I den senaste gymnasiereformen har kärnämnen, som till 
sin natur är epistemiska, införts på alla program. De yrkesinriktade ämnena har teoretiserats 
och det språkliga och textbaserade kunnandet har fått en starkare ställning. Samma gäller 
inom grundskolan och de praktisk-estetiska ämnena. Det gör att ungdomar som kommer från 
hem där den epistemiska formen av kunskap har hög status passar i skolan. (Skolverket, 2001) 
Enligt Gustavsson (2000) finns en tradition där kunskap används som redskap för en effektiv 
utveckling av det moderna samhället, vilket skapat ett behov av kunskap om målen och inte 
kunskap som ett värde i sig. Kunskapen instrumentaliseras och avhumaniseras. I en 
”eudaimonistisk” etik eftersträvas både det goda och kloka.  
 
En del av de ungdomar som ingår i studien har aldrig gått i skolan eller har kort skolbakgrund. 
En del har varit delaktiga i familjens försörjning. Det väcker en del både omfattande och 
svårbesvarade frågor men som jag finner nödvändiga att ställa för att kunna utveckla den 
studerade modellen. Vilka konsekvenser, med skolans textbaserade kultur, får det för 
ungdomar som kommer från hem där kunskap i handling (techne) är viktigast, när det gäller 
betyg och egen försörjning? Hur tar vi tillvara och bejakar deras kunskaper? Hur förstår vi 
deras kunskaper, för att vara till hjälp vid utvecklandet av dessa, istället för att se kunskaperna 
som primitiva och underutvecklade? Hur ser de olika födelseregionernas kunskapstradition 
och epistemologi ut? Hur formar vi utbildning som syftar till att nå klokhet och lycka 
(fronesis) oavsett elevernas utbildningshistoria och om eleverna gillar teoretisk kunskap 
(episteme) eller är mer lagda åt techne, det praktiskt-produktiva? Gustavsson (2000) menar att 
i en god utbildning behöver alla tre delarna finnas med i en väl avvägd balans. Det finns ingen 
motsättning i att veta, att kunna och att vara klok. Istället kan dessa stimulera varandra 
eftersom strävan mot det goda och det kloka kräver att vi använder alla våra gåvor och 
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resurser. Skapandet är techne och tolkningen och tillägnelsen fronesis (när syftet ligger i 
själva handlingen). Den stora frågan är hur vi kan skapa en skola som står i samklang med 
varje individs behov av kunskap? 
 
Resultaten visar att 35 ungdomar valt att gå yrkes-IVIK, fler män (23 av 46) än kvinnor (12 
av 40), vilket pekar på att en del sent anlända elever tycker sig vara mer lagda åt techne, det 
praktiskt-produktiva. Det borde innebära att fler ungdomar ges möjligheter till betyg och egen 
försörjning än om kommunen enbart skulle erbjuda teoretiska studier. Resultaten visar också 
att få ungdomar (8 av 86) gjort avbrott från ungdomsgymnasieskolan i förhållande till IV i 
riket, både på IVIK och program. Det kan ha att göra med de satsningar i form av den 
resursintensiva introduktionsskolan Slussen, studiehandledning, valbara inriktningar på IVIK, 
utvecklad studie- och yrkesvägledning samt utökat samarbete med andra, som gjorts i den nya 
modellen för mottagande av sent anlända elever från annat land. Enligt min åsikt har 
kommunen satsat både på teoretisk kunskap, praktisk kunskap och praktisk klokhet på ett mer 
utvecklat sätt än tidigare. Ju större valmöjligheter som ungdomarna ges som bygger på varje 
individs behov av kunskap och ju större hopp om en god framtid som kan leda till egen 
försörjning, gör att fler lyckas. Nu återstår att på ett mer medvetet sätt arbeta med att utveckla 
framför allt fronesis.  
 
Hur kan vi organisera skolan utifrån olika sätt att se på kunskap och som bättre stämmer 
överens med den syn på kunskap och lärande eleverna socialiserats till utanför skolan så att 
den passar alla elever undrar Skolverket i Individuella programmet? Det är nödvändigt att 
skapa en skola som står i harmoni med varje individ. Fronesis har fått ökat utrymme i skolan i 
och med att värdegrundsfrågor allt oftare betonas. (Skolverket, 2001) Är det verkligen så att 
värdegrundsfrågorna fått större utrymme i skolan? Hur kan det då komma sig att 8–9 % av 
eleverna från grundskolan började på IV läsåret 2005/2006 (Skolverkets statistik publicerad 
inom ramen för Sveriges officiella statistik). På IV går elever som inte lyckats i den 
epistemiska kunskapsformen, som är rådande i dagens skola. Det stämmer inte enligt min 
mening överens med de grundläggande värdena i läroplanerna som bland annat säger att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar och vara likvärdig där 
hänsyn ska tas till elevernas kunskapsnivå. Vi har alltså skapat en skola där stora grupper av 
elever inte platsar trots att värdegrundsfrågorna har en central plats i de gällande läroplanerna. 
Enligt min uppfattning bör fronesis få ta mycket mer plats i dagens och framtidens skola. Jag 
tror vi behöver ha en kunskapsbas i fronesis. Skolan och samhället i stort behöver diskutera 
frågor om meningen, syftet och ändamålet med skolan och inte skilja på den värdebaserade 
och normerande kunskapen. Vi behöver söka det goda som hör till själva livets syfte och 
ändamål. Vi måste förstå syftena med våra handlingar, vilket görs i relation till andra och 
kräver ständig dialog, om vi ska kunna möta och respektera varandra som de personer vi är. 
Praktisk klokhet är en grundpelare för att nå ett gott liv för alla och en viktig kunskapssyn i 
skolan om varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Enligt Platon finns det ingen 
skillnad mellan kunskap och värde (Gustavsson, 2000). I en demokratisk skola måste enligt 
Gustavsson (2000) frågorna om kunskap ställas både i ett etiskt och politiskt perspektiv om vi 
ska kunna se på förhållandet mellan olika kulturer, traditioner och former för förståelse.  
 
Några ungdomar i studien som anlände i årskurs 6-9 kom aldrig in på något nationellt 
gymnasieprogram eller specialutformat program och har dessutom uppnått förhållandevis få 
gymnasiepoäng. Det kanske har med den syn på kunskap och lärande som dessa elever 
socialiserats till utanför skolan och/eller att de aldrig gått i skolan eller har kort skolbakgrund 
innan de anlände. Det finns anledning att närmare utröna vad det beror på för att kunna 
vidareutveckla modellen.  
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Samtidigt som det påstås att fronesis fått större utrymme i skolan i och med en större betoning 
på värdegrundsfrågorna så teoretiseras gymnasiet och det ställs allt högre behörighetskrav 
både till gymnasiet och till högskola/universitet. I rapporten Först IVIK och sedan…? 
(Svensson, 2002), som är en uppföljning av 222 elever som gick på IVIK i Eskilstuna under 
perioden 1991–1997, tas upp om att en ny gymnasiereform med ett mer teoretiserat 
gymnasium är på väg. Redan under den undersökta perioden förändrades gymnasiet från ett 
bestående av 3–4-årig teoretisk linje, 2-åriga yrkesinriktade linjer, 2-årig allmän linje samt 1-
åriga specialkurser till ett gymnasium med 3-åriga nationella, specialutformade samt 
individuella program med en gemensam kärna (kärnämnen) av nio ämnen. Utöver dessa ges 
programmen en egen profil genom karaktärsämnen (Richardson, 2004). I den nya 
gymnasieskolan, som träder i kraft 2011 (kallad Gy 2011), höjs än en gång 
behörighetskraven, så även till högskola/universitet där man, till skillnad mot tidigare, från 
2010 måste vara godkänd i Engelska A för att vara grundläggande behörig. Detta kommer 
naturligtvis att påverka de sent anlända elevernas möjligheter till studier på gymnasieprogram 
och högskola/universitet.  
 
En del av de sent anlända eleverna lyckas ändå med sina studier utifrån sina förutsättningar 
och får också så småningom en relation på arbetsmarknaden. Hur har de fostrats 
karaktärsmässigt och därmed erövrat förmågan att uppträda dygdigt på ett mellanmänskligt 
plan som gör de framgångsrika? Enligt Gustavsson (2000) kallar Aristoteles drivkraften för 
mänskliga strävanden areté, vilket går att översätta med dygd. Med det menas en disposition 
att handla på ett visst sätt. Det är våra vanor, seder och bruk som formar våra 
handlingsmönster, vilka blir en del av vår karaktär. Vägen till eudaimonia är en personlig 
egenskap. Ett dygdigt liv är det samma som strävan efter ett fullödigt liv. Enligt Aristoteles 
finns det flera hållningar att nå fram till sanning: vetandet (episteme), kunnandet (techne), 
klokheten, insikten och den mest fulländade som han kallar visdomen. Hur kan vi 
vidareutveckla fronesis i skolans verksamheter? Fronesis lärs genom erfarenheter i livet och 
inte huvudsakligen genom undervisning och utbildning och formuleras och praktiseras på 
olika sätt beroende på det kulturella sammanhanget (Gustavsson, 2000). Enligt min 
uppfattning är det via dialog mänskligheten kan utveckla fronesis. Det blir än viktigare för de 
sent anlända eleverna och deras familjer som utbildats och uppfostrats i andra kulturella 
sammanhang att vi intresserar oss för, respekterar och för en jämställd dialog kring allas våra 
erfarenheter.  
 
Så länge den epistemiska kunskapen dominerar i skolan, techne har lågt värde och fronesis 
knappast ses som en kunskapsbas över huvud taget kommer alldeles för många ungdomar, 
enligt min åsikt, att misslyckas i skolan, vilket påverkar deras möjligheter till betyg och egen 
försörjning. 
 
Kan resultat i förhållande till födelseregion ha med synen på kunskap att göra? Vi lever i en 
allt mer globaliserad värld. Sverige tar emot många människor från andra länder, vilket skapar 
kulturell mångfald och ger möjlighet till tolkningar utifrån nya horisonter. Att söka 
tolkningsmöjligheter är, enligt Gustavsson, det mest utmärkande skiljetecknet för den sant 
sökande människan och för en god själsfrändskap (gemenskap). Det görs dock alltid utifrån 
vår egen förförståelse, det vill säga i ett nedärvt betydelsesammanhang. Vi tolkar världen 
utifrån vårt eget perspektiv, de sedvänjor vi växt upp i och skolats in i. För att lära känna oss 
själva behöver vi se oss själva i andra. Vi behöver känna igen det egna i det främmande, och 
göra oss förtrogna med detta för att därefter återvända till oss själva. Det är den klassiska 
bildningstanken om utfärd och återkomst. Till följd av ökad förståelse förändras praxis. 
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(Gustavsson, 2000) Återigen finner jag behov av att ställa några både omfångsrika och 
svårbesvarade frågor men som jag finner nödvändiga för att utveckla den studerade 
verksamheten. Vilken utsiktspunkt och vilka traditioner har eleverna i studien växt upp i och 
skolats in i? Är det så att skolan/samhället har svårare att använda de nya 
tolkningsmöjligheter som erbjuds när det gäller elever som kommer från ”Övriga världen” i 
jämförelse med andra födelseregioner? Beror det i så fall på att våra vyer och sedvänjor skiljer 
sig för mycket åt, är det okunskap, eller finns det dolda agendor som rasism och 
diskriminering? Är våra sent anlända elever inte alltid välkomna beroende på födelseregion? 
 
Diskussion i förhållande till tidigare forskning och rapporter 
 
Vad säger forskningen om synen på elever med utländsk bakgrund? Påverkar utländsk 
bakgrund tolkningen av resultaten? I Mångfald, motsägelser och marginaliseringar, som är en 
kvalitativ fältstudie av hur invandrarskap formas i skolan, skriver Runfors (2003) att 
invandrarbarn syntes för det de inte var och osynliggjordes för det de var, vilket hon kallar för 
exempel på social degradering inom en välmenande verksamhet som utbildning. I Cederbergs 
(2006) avhandling Utifrån sett - inifrån upplevt beskrivs att elever med utländsk bakgrund ses 
som en grupp, en homogen kategori, med svaga skolprestationer där deras problem 
kulturaliseras. Gruber (2007) tar i Skolan gör skillnad - etnicitet och institutionell praktik upp 
om att skolpersonal ofta förknippar invandrarelever med problem där kultur används som 
förklaringsmodell när det gällde elevernas prestationer. Svenska elevers prestationer 
förklarades med klassanalys eller problematik i familjen. Det gör, enligt Gruber, att 
bemötandet, förståelsen av och förväntningarna på eleverna blir olika. I En skola för andra. 
Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan ifrågasätter Parszyk 
(1999) nyttan med att uppfostra minoritetselever till sämre resultat och arbetsmöjligheter än 
andra ungdomar. Hon menar att lärare och svenska kamrater visar genom sitt handlande, sin 
metakommunikation, att minoritetseleverna inte är lika dugliga för teoretiska ämnen. I ett 
mångkulturellt samhälle ges, enligt Gustavsson (2000), möjligheter till tolkningar utifrån nya 
horisonter, vilket är det mest utmärkande skiljemärket för den sant sökande människan och 
för en god själsfrändskap. Demokrati kräver respekt och dialog mellan olika former av 
kunskap. Kunskapen bärs och utvecklas av människan och har till syfte att tjäna 
mänskligheten. Enligt Aristoteles kan inte politik och etik skiljas åt då värden och normer är 
inbyggda i de mänskliga gemenskaperna. Fronesis skiljer inte på den värdebaserade och 
normerande kunskapen. Aristoteles menar att människan strävar efter eudaimonia eller lycka. 
Men inte lycka i form av njutning och lust utan ett fullödigt eller gott liv. För att nå 
eudaimonia ska människan få möjlighet att använda alla sina gåvor och resurser för att 
förverkliga och göra det bästa av dessa – att sträva både mot det goda och det kloka. 
(Gustavsson, 2000) Använder vi oss tillräckligt av dessa möjligheter i den nya modellen?  
 
Som resultaten visar har 42 ungdomar gått på teori-IVIK, 35 på yrkes-IVIK och 3 på både 
teori- och yrkes-IVIK. Det visar att det finns behov av valbara inriktningar som tillfredställer 
ungdomars olika behov av kunskap. Vissa är mer lagda åt episteme och andra åt techne. Få 
ungdomar i studien (7 av 86) har gjort avbrott från IVIK, vilket är få i förhållande till statistik 
gällande IV i riket, vilket kan ha att göra med att den nya modellen tar hänsyn till 
ungdomarnas önskemål och förutsättningar genom att erbjuda valbara inriktningar . 
 
Hur kan vi då skapa en skola i ett mångkulturellt samhälle som står i samklang med varje 
individs behov av kunskap? Touraine (2002) beskriver en skola där eleverna tar till sig 
kunskap utifrån sin egen livshistoria, på sina egna villkor, för sin egen skull och där eleverna 
lär sig hantera förändringar, interkulturell kommunikation, erkänner den jämbördige Andre 
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och formas till ett fritt subjekt. Gustavsson (2000) menar att kunskap kan användas som 
förtryck över människan, men att uppövandet av vår kritiska förmåga kan vara en motmakt. 
Det behövs ett jämställt förhållande i form av respekt och ekvivalens för de olika 
kunskapsformerna. Vetande, kunnande och klokhet kan befrukta varandra. Säfström (2006) 
tar upp om att skolan inte är densamma för alla, men att skolan ändå har en skyldighet att ge 
uttryck för rätten att bli respekterad och att undervisning utgår från en moralisk relation till en 
annan människa. Den svenska skolans läroplaner vilar på en fastslagen värdegrund. 
Lahdenperä (2001) problematiserar värdegrunden som uttryck för svensk etnocentrism. Hon 
pläderar för att man i ett demokratiskt samhälle bör föra en öppen och kontinuerlig diskussion 
kring vilka värden, värderingar och traditioner som ska gälla och föras vidare samt att 
ambitionen måste vara att inkludera olika röster, inte minst underprivilegierade gruppers 
stämmor i diskussionen. Enligt Linde (2001) vilar den svenska skolans värdegrund på en 
västeuropeisk värdeskala som ska genomsyra skolan. Han menar att värdegrunden har till 
uppgift att samla folket kring de livsregler och ideal som är förankrade i den svenska 
folksjälen och dess traditioner och undrar därför om värdegrunden är tillämpbar för 
undervisning i ett mångkulturellt samhälle. 
 
Det är en pedagogisk utmaning att lära ut de värden som skolan är satt att förmedla, möta 
elever som i vissa frågor utgår från en annan värdegrund och samtidigt skapa en skola som 
står i samklang med varje individ. 
  
Tidigare forskning visar alltså att skolan varken är fri från social degradering, segregering 
eller diskriminering och läroplanerna ger uttryck för svensk etnocentrism. Skolinspektionens 
granskningsrapport Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god utbildning i en trygg 
miljö från 2009 påvisar brister i grundskolans årskurs 8 och 9 samt i gymnasieskolan när det 
gäller likvärdighet i att nå målen, ämnes och språkkunskaper som inte tas tillvara och att 
kunskapsutvecklingen bromsas upp och studietiden förlängs. Skolor befäster enligt rapporten 
segregering och särskiljande. Några elever i studien som ankom i årskurs 6-9 har inte studerat 
på gymnasieprogram och uppnått förhållandevis få gymnasiepoäng. Det kan finnas anledning 
att titta närmare på deras resultat i förhållande till Skolinspektionens kritik. 
 
När det gäller skolresultat kopplat till arbetsmarknaden har Norberg (2003) kommit fram till 
att en misslyckad skolgång kan leda till permanent utanförskap på arbetsmarknaden och 
därmed oförmåga till att kunna försörja sig själv. Avhopparna från individuella programmet 
är överrepresenterade. Hur mycket utbildning behöver man egentligen för att klara livet och 
ett hyfsat arbete? Skolverket (2007) för ett intressant resonemang utifrån en 
satisfieringsstrategi (i motsats till optimering) och menar att fullgjord gymnasieskola kanske 
är mer än tillräcklig som grund. När det gäller sent anlända ungdomar som aldrig har gått i 
skolan eller har kort skolbakgrund är ibland vägen lång och snårig i vårt svenska skolsystem. 
En del vill snabbt komma igång att försörja sig, vilket inte är det lättaste med den ekonomiska 
kris och arbetsmarknad vi har idag, i synnerhet för ungdomar. Richardson (2004) skriver om 
att de ungas arbetsmarknad nästan har försvunnit, vilket gör att en del elever i brist på annat 
går i skolan. Det leder till låg motivation, svårigheter i skolan, svaga betyg och avbrott. Enligt 
Richardson är många av dessa elever invandrare eller barn till invandrare. Kamali (2005) 
menar att samhället skapar andrafiering och exkludering genom ett oproblematiserat ”vi” och 
ett problematiserat ”dom” och att de nya svenskarna i vardagen utsätts för 
strukturell/institutionell diskriminering. På arbetsmarknaden visar sig detta genom att ”de 
andra” i större utsträckning får lågstatusjobb. Arai, Schröder och Wilhelmsson (2000) skriver 
om att ungdomar med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden.  
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Slutsatser 
 
Visar studien goda resultat, i form av betyg och egen försörjning, för hur Eskilstuna kommun 
tar emot sent anlända ungdomar? Det går att tolka resultaten både positivt och negativt. Jag 
har inte hittat någon kvantitativ forskning att jämföra med när det gäller studiens population. 
Under arbetes gång har jag kommit fram till att det ändå inte skulle gå att göra jämförelser då 
den viktigaste variabeln, skolbakgrund, fattas och är inte heller möjlig att få fram. Tidigare 
utbildning påverkar naturligtvis resultaten. Om man inte har jämförbara ingångsvariabler är 
det svårt att tolka resultaten. Få i studien gör avbrott från IVIK och nationella program vilket 
får betraktas som positivt även om jag önskar att ingen hade gjort avbrott. Här kan man 
spekulera i om det beror på de satsningar som gjorts, det vill säga den resursintensiva 
introduktionsskolan Slussen, studiehandledning, valbara inriktningar på IVIK, utvecklad 
studie- och yrkesvägledning samt utökat samarbete med andra. Det som är negativt är att ett 
antal elever som anlände i årskurs 6–9 inte kommit in på nationella program och dessutom 
uppnått förhållandevis få gymnasiepoäng. Detsamma gäller några som gjort avbrott från 
Komvux. Det verkar som kvinnorna har ett större intresse för teoretiska ämnen, som till sin 
natur är epistemiska, och kvinnorna studerar också i större omfattning vidare inom 
vuxenutbildningen än männen. Det är fler män (4) än kvinnor (0) som har en taxerad inkomst 
av tjänst 2008 som överstiger 100 000 tusen kronor. En del av ungdomarna har nyligen 
avslutat sina studier och påbörjat sitt sökande efter arbete och mer än en tredjedel av 
ungdomarna studerar fortfarande inom vuxenutbildning eller högskola/universitet. Det är 
därför svårt att dra några mer långtgående slutsatser när det gäller resultaten kring betyg och 
egen försörjning för de 86 sent anlända ungdomarna i studien.  
 
Min uppfattning är att skolan behöver medvetandegöras och reflektera mycket mer över hur 
synen på elever med utländsk bakgrund påverkar tolkningen av elevernas resultat och också 
hur kunskapsutveckling sker och vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden för att skapa 
en skola som står i samklang med varje individs behov av kunskap. I och med Aristoteles 
tredelning av kunskapsbegreppet i form av episteme, techne och fronesis finns en teori att 
utgå från som kan utveckla den nya modellen för hur Eskilstuna tar emot sent anlända 
ungdomar från andra länder. Tyngdpunkten bör ligga på fronesis då framförallt episteme, men 
även till viss del techne, redan har en plattform i dagens skola. Det finns redan befintliga 
grupper på olika nivåer där dessa diskussioner och reflektioner kan påbörjas. Ett ytterligare 
förslag är att bilda en utvecklingsgrupp med elever från de olika IVIK-enheterna och på så vis 
involvera den grupp vars resultat påverkas av skolans syn på kunskap. Tänk om all utveckling 
kunde ha en ”fronesis-deklaration” som visar hur den tänkta utvecklingen strävar mot det 
högsta goda eller eudaimonia. Tidigare forskning påvisar att skolan och arbetsmarknaden 
varken är fria från social degradering, diskriminering eller segregering och läroplanerna ger 
uttryck för svensk etnocentrism. Min bedömning är att skolan behöver skaffa sig mer 
kunskaper om stora och svåra frågor som diskriminering och segregering i skolan och på 
arbetsmarknaden för att använda dessa i diskussioner kring utvecklandet av modellen. Både 
ledning och skolpersonal behöver mer kunskaper om migrations- och integrationsfrågor och 
om de olika födelseregionernas kunskapstraditioner och deras epistemologi. Som jag ser det 
är det ämnen för hela kommunen att vilja och våga arbeta med och då inkludera olika röster, 
inte minst underprivilegierade gruppers, i diskussionen. 
 
Studiens begränsningar 
 
Tack vare mina erfarenheter av, kunskap om och intresse för sent anlända ungdomars 
möjligheter till betyg och/eller egen försörjning har jag genomfört denna totalstudie som 
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består av 86 ungdomar. Då den enligt mig viktigaste variabeln tidigare skolbakgrund fattas 
och heller inte går att få fram är det svårt att säga om den nya modellen gör att fler ungdomar 
lyckas eller inte. Det gör skillnad för resultaten om ungdomarna aldrig har gått i skolan, har 
kort skolbakgrund eller nästan hunnit avsluta sina gymnasiestudier i annat land innan de 
anlände till Sverige. Det finns heller ingen kvantitativ forskning eller statistik som gäller sent 
anlända ungdomar. Eftersom studien visar att det inte går att göra kvantitativa jämförelser av 
sent anlända ungdomars resultat kan kvalitativ forskning kring vissa frågeställningar vara att 
föredra. I studien har mer än en tredjedel av populationen pågående studier och andra nyligen 
avslutat sina, vilket också gör det svårt att dra några långtgående slutsatser för dessa 
ungdomarnas resultat i form av betyg och egen försörjning.  
 
Skolresultat påverkas naturligtvis av många fler variabler än de som ingår i studien. Enligt 
mina erfarenheter och kunskaper påverkas de till exempel av de levnadsbetingelser de sent 
anlända ungdomarna och deras familjer levt under innan de kom till Sverige såväl som i 
Sverige. Gymnasieskolan har och kommer att reformeras, som tidigare beskrivits, och 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft varierar över tid vilket påverkar resultaten. Det har 
alltså betydelse vid vilken tid de undersökta ungdomarna gått utbildning och sökt arbete i 
Sverige.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 

- Det har gått för kort tid för att kunna dra några mer långtgående slutsatser när det 
gäller resultaten kring betyg och egen försörjning för de 86 sent anlända ungdomarna i 
studien. Mer än en tredjedel av ungdomarna studerar fortfarande, antingen inom 
vuxenutbildning eller inom högskola/universitet och andra har nyligen avslutat sina. 
För ett fullständigare underlag behöver en uppföljande studie göras om förslagsvis 4–5 
år på samma 86 ungdomar för att se hur stor andel som gjort avbrott och vilka resultat 
de sent anlända ungdomarna uppnått när det gäller betyg eller gymnasiepoäng från 
vuxenutbildningen, och hur många som har en inkomst som går att försörja sig på. 

  
- Ett antal ungdomar i studien, som anlände i årskurs 6–7 och årskurs 8–9, gick aldrig 

något nationellt gymnasieprogram och några har dessutom uppnått förhållandevis få 
gymnasiepoäng. Jag föreslår därför att en kvalitativ studie i form av intervjuer 
genomförs för att söka andra än strukturella förklaringar till deras resultat och 
försörjningsvillkor genom att lyssna till ungdomarnas egna utlåtanden. 

 
- Ett antal ungdomar i studien gjorde avbrott från Komvux och flertalet av dessa har 

uppnått få gymnasiepoäng. Jag föreslår därför att en kvalitativ studie i form av 
intervjuer genomförs för att söka andra än strukturella förklaringar till deras resultat 
och försörjningsvillkor genom att lyssna till ungdomarnas egna utlåtanden.  

 
- Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. Hur märks det i skolans styrdokument? 

Skolans idétradition producerar en uppsättning utsagor och praktiker som genom att 
etablera sig institutionellt framställs som mer eller mindre normala. Ett förslag till 
fortsatt forskning är att granska värdegrunden i de lokala styrdokumenten ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv.  

 
- Hur kan skolan närma sig fronesis i praktiken?  
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Definitioner av begrepp   Bilaga 1 
 
Asylsökande 
”Utlänning som kommit till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som inte fått sin 
ansökan prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol” ur Allmänna råd för 
utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008, s. 4). 
 
Ensamkommande barn 
”Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal 
vårdnadshavare” ur Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008, s. 4).  

 
Flykting 
är den enligt FN:s flyktingkonvention som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland 
på grund av rasism, sin nationalitet, sin religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön eller 
sexuella läggning och att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp 
 
IV  
Individuellt program 
 
IVIK  
”Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella 
program” ur Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008, s. 4). 
 
Lpf 94 
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
 
Nyanlända 
”Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i 
grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och 
som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket” (Skolinspektionen, 2009, s. 6). 
 
PRIV 
”Programinriktat individuellt program inom gymnasieskolan” ur Allmänna råd för utbildning 
av nyanlända elever som (Skolverket 2008, s. 5) 
 
Sent anlända 
”… de elever som när de kommer till Sverige påbörjar något av grundskolans fyra sista år, 
eller som börjar direkt i gymnasieskolan.” (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 6).  
 
Studiehandledning 
”Handledning på elevens modersmål” ur Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 
(Skolverket, 2008, s. 5). 

 


