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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa och analysera nyanlända elevers upplevelser och erfarenheter av 

Språkintroduktionsprogrammet, det vill säga hur elever beskriver sin tid på programmet och 

hur upplevelser kan skilja sig åt mellan tjejer och killar. Slutligen undersöker studien vilken 

betydelse eleverna uttrycker att programmet har för deras framtid. Analysen av elevernas 

utsagor tar sin utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar består undersökningen av åtta semistrukturerade intervjuer med elever som 

går på Språkintroduktionsprogrammet på en gymnasieskola i Uppsala.  

 Resultatet visar att de främsta fördelarna med att gå på språkintroduktion enligt eleverna 

är att de får lära sig det svenska språket samt möta elever med olika kulturella bakgrunder. De 

främsta nackdelarna som uppmärksammades var att språkintroduktion tar långt tid att 

genomgå samt att kontakten med elever på övriga gymnasieprogram inte är tillräcklig. 

Elevernas upplevelser skiljer sig till viss del, däremot beror skillnaderna inte alltid på vilket 

kön eleven har. Eleverna upplever att språkintroduktion har hjälpt dem med språket samt 

förbereder dem för framtida utbildning. Slutsatsen av studien visar att goda kunskaper i det 

svenska språket anses vara nyckeln till framgång i skola och samhälle både social samt i 

utbildningssyfte.  

 

Nyckelord 

Nyanlända elever, Språkintroduktionsprogrammet, Interkulturalitet, Integration, 

Språkinlärning  
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 Inledning 

Ämnet för den kommande studien behandlar nyanlända elever på 

Språkintroduktionsprogrammet. Intresset för nyanlända elevers introduktion i skolan väcktes 

under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar då vi kommit i kontakt med olika typer av 

introduktionsklasser, både på högstadiet samt gymnasiet. Det som uppmärksammades var att 

det finns olika sätt att arbeta med nyanlända elever ute på skolorna och därmed ville vi 

fördjupa oss i ämnet. De olika sätten att arbeta med nyanlända elever som vi mött ute på 

skolorna är att eleverna antingen placeras i någon form av förberedelseklass, 

språkintroducerande klass eller i ordinarie klass där de får separat undervisning i vissa ämnen.   

  Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle och allt fler nyanlända barn och ungdomar skall 

introduceras i skolan vill vi få en större inblick i hur eleverna upplever mötet med den 

svenska skolan. När vi började undersöka ämnet närmare uppmärksammades en begränsad 

tillgång till forskning kring nyanlända elever och deras skolsituation vilket väckte ytterligare 

intresse och nyfikenhet. 

 I denna studie har delstudierna omfattat fyra intervjuer vardera samt transkribering av 

dessa som sedan delgivits med varandra för att få fram resultatet. Laana Hamzic har ansvarat 

för temat Mötet med Språkintroduktionsprogrammet och Nathalie Forsberg har ansvarat för 

temana Integration i skolan samt Framtiden i resultat- och analysavsnittet. 
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Bakgrund 

I de tidigare läroplanerna för den svenska skolan har elever med annan härkomst än svensk 

bland annat i Lgr 69 förklarats som ”elever med annat minoritetsspråk än finska” och i Lgr 80 

har begreppet invandrarelever använts. I Lpo 94 och Lgr 11 används inget specifikt begrepp 

för att definiera elever med annan härkomst än svensk, utan man talar om etniskt tillhörighet, 

kulturell mångfald och elevers individuella förutsättningar där samtliga elever på en skola är 

inkluderade.  

 Idag används begreppet nyanlända allt oftare för att definiera de människor som nyligen 

immigrerat till Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån har andelen barn och ungdomar som 

immigrerar till Sverige ökat de senaste åren. Av närmare 100 000 som invandrade år 2012 var 

25 284 barn och ungdomar, vilket är cirka 25 procent av den totala invandringen (Raneke, 

2013:1). I och med denna ökning är skolintroduktionen för nyanlända barn och ungdomar ett 

aktuellt och omdebatterat ämne. Detta ställer krav på utveckling av skolans organisation, 

kompetens och arbete med nyanlända elever (Skolverket, 2013a:1).  

  Bunar (2010:9) nämner i sin forskningsöversikt Nyanlända och lärande att nyanlända 

elevers skolprestationer och integration i skolan är beroende av deras bakgrund och 

livssituation. Idag eftersträvas kompetensutveckling för lärare, integrerad språkundervisning 

samt kunskaper om och förståelse för elevers individuella förmågor, kunskaper, behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2013a:1).  

 Något som diskuteras i sammanhanget är för- och nackdelar med placering av elever på 

så kallade Språkintroduktionsprogram (SPRINT), vilket är ett introduktionsprogram för 

nyanlända elever inför gymnasiet. För cirka tre år sedan ersatte 

Språkintroduktionsprogrammet det som tidigare kallades för Individuella programmet 

introduktionskurs (IVIK). Språkintroduktionsprogrammet är ett relativt nytt program och det 

första stödmaterialet för skolorna i arbetet med nyanlända elever på programmet togs fram på 

uppdrag av Skolverket år 2013. Stödmaterialet skall bland annat vara en hjälp för 

organiserandet av verksamheten utifrån skollagen och andra föreskrifter (Skolverket, 

2013b:4). Däremot finns det ingen övergripande granskningsrapport om hur arbetet med 

nyanlända elever på just Språkintroduktionsprogrammet ser ut, dock gjorde Skolinspektionen 

år 2009 en övergripande granskningsrapport om arbetet med nyanlända elever i skolan. 

 Enligt Skolinspektionens (2009:6-7) granskningsrapport angående nyanlända elevers 

introduktion i skolan, på bland annat IVIK, framkommer det att alla elever inte får den 

utbildning de har rätt till, utbildningsnivån har generellt varit för låg och eleverna har inte fått 

tillgång till handledning på deras modersmål. Vidare menar Skolinspektionen att undervisning 

i avskildhet, vilket har visat sig förekomma i arbetet med nyanlända elever, motverkar 

integration med övrig skolverksamhet. Skolinspektionen lyfter fram att det är nödvändigt att 
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ta reda på elevernas bakgrund samt att kunskap om nyanlända elever bör finnas på skolorna 

för att skapa en givande arbetsmiljö. Skolinspektionen (2009:21) konstaterar att 

introduktionen tar för lång tid för eleverna att genomgå innan de får delta i ordinarie 

undervisning. Introduktion skall ske under en begränsa tid, vilket inte alltid varit fallet.  

 ”En skola för alla” har tidigare används med betydelsen att skolan skall vara ”lika för 

alla”. Om skolan skall vara en plats för alla elever där samtliga skall få möjligheten att 

utvecklas efter sina individuella och kulturella förutsättningar, måste skolan arbeta med 

tankesättet ”olika för olika”. Med detta menas att elever får använda olika metoder och vägar 

för att nå sina mål. Tankesättet härstammar från en interkulturell pedagogik som är relevant i 

arbetet med nyanlända elever (Lorentz, 2009:127). Det interkulturella perspektivet ses ofta 

utifrån lärares perspektiv samt i undervisningssammanhang, dock kommer denna studie utgå 

från ett interkulturellt perspektiv i relation till elevernas skildringar av sin skolsituation. 

 Mot denna bakgrund syftar följande studie till att undersöka nyanlända elevers 

upplevelser och erfarenheter av Språkintroduktionsprogrammet. Vi vill undersöka 

Språkintroduktionsprogrammet närmare då det tidigare framkommit kritik mot introduktionen 

och arbetet med nyanlända elever i skolan. Bunar (2010:109) konstaterar även att forskningen 

kring nyanlända elevers skolsituation är begränsad, vilket ytterligare motiverar studien.  

 

Centrala begrepp 

 

Nyanlända elever 

Nyanlända elever definieras som barn och ungdomar som kommer till Sverige då de skall 

börja skolan eller under sin skolgång. Dessa elever har ett annat modersmål än svenska och de 

flesta av dem förstår inte och talar inte det svenska språket. De nyanlända barnen och 

ungdomarna vistas i Sverige under olika levnadsförhållanden. En del har permanent 

uppehållstillstånd medan andra söker asyl. Det enda gemensamma dessa barn och ungdomar 

har, är att de på ett eller annat sätt brutit upp från sina tidigare levnadssammanhang och 

kommit till Sverige (Thullberg & Bergman, 2008:6).  

 Nyanlända barn och ungdomar bär med sig olika erfarenheter, exempelvis har vissa 

traumatiska upplevelser medan andra haft en trygg tillvaro i hemlandet. De har även olika 

skolbakgrunder där vissa av dem gått i skolan tidigare och bär därmed med sig tidigare 

skolerfarenheter medan andra aldrig haft möjlighet att gå i skolan (Ibid. 7). I denna studie 

använder vi begreppet nyanlända elever för att definiera ungdomar i åldrarna16-20 år som går 

på Språkintroduktionsprogrammet. 

 

Språkintroduktionsprogrammet 

Språkintroduktionsprogrammet är enligt Skolverket (2013b:6) ett språkintroducerande 

program i det svenska språket som finns till för de ungdomar som och nyligen anlänt till 
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Sverige och är mellan 16-20 år. Efter att ungdomarna fyllt 20 år hänvisas de till 

vuxenutbildning, exempelvis komvux eller folkhögskola.  

  På Språkintroduktionsprogrammet ligger stort fokus på det svenska språket. Syftet med 

programmet är att eleverna så småningom skall kunna söka in till ett nationellt 

gymnasieprogram eller annan utbildning (SFS 2010:800 17 kap 2 §). Eleverna får även 

undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen på Språkintroduktionsprogrammet som 

eleven kan komma att behöva för fortsatt utbildning. Språkintroduktionsprogrammet är inget 

sökbart program utan skall vara individuellt anpassad efter varje enskild elev som betraktas 

som nyanländ. Tiden på språkintroduktion varierar då detta avgörs utifrån elevens 

individuella förutsättningar och mål (Skolverket, 2013b:4-6, 9). Hur 

språkintroduktionsprogrammet är organiserat skiljer sig åt mellan olika kommuner samt 

skolor. 

 

Förberedelseklass 

Tullberg och Bergman (2008:4) skriver på uppdrag från Skolverket att förberedelseklass eller 

grupp är till för nyanlända elever i grundskolan. I denna undervisningsgrupp får eleverna 

grundläggande introduktion i det svenska språket och undervisning i andra ämnen. Syftet är 

att eleverna så småningom skall kunna ta del av den ordinarie undervisningen i ordinarie 

klass. Förberedelseklass som begrepp förekommer inte i de svenska lagarna och skolorna har 

heller ingen skyldighet att erbjuda förberedelseklass (Ibid.). 

  

Mångkulturell 

Begreppet mångkulturell syftar till att beskriva exempelvis samhällen och skolor där 

människor med olika kulturella och eniska bakgrunder verkar. Mångkulturell används för att 

ange ett tillstånd eller situation, exempelvis en mångkulturell skola (Lorentz & Bergstedt, 

2006:16).  

 

Interkulturell 

Lahdenperä (2004:15) menar att begreppet interkulturell tyder på en ömsesidig process i 

samspelet mellan människor med olika kulturella bakgrunder. Interkulturell avser en handling 

eller en aktion mellan individer, exempelvis en mångkulturell skola där ambitionen är att 

utveckla ett interkulturellt sätt att förhålla sig till varandra (Lorentz & Bergstedt, 2006:16). 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

 

Under arbetet med framtagandet av tidigare forskning uppmärksammades en begränsad 

tillgång till vetenskapligt grundad forskning om nyanlända elever i den svenska skolan och 

kring arbetet med eleverna i skolan. Ytterligare uppmärksammandes även att studier kring 

elevers egna upplevelser och erfarenheter av deras skolgång är få oss veterligen. Vi har valt 

att inkludera både nationell och internationell forskning för att få en större inblick i nyanlända 

elevers skolsituation. För att bidra till forskningen om elevers attityder kommer föreliggande 

studie att undersöka elevers upplevelser av Språkintroduktionsprogrammet samt möjliga 

skillnader mellan tjejer och killar då vi vill problematisera idén om att alla elever upplever 

Språkintroduktionsprogrammet på samma sätt. För att göra den tidigare forskningen 

lättöverskådligt har vi delat in materialet i olika forskningsteman.  

 

Nyanländas introduktion i skolan  

 

Bunars (2010:109) forskningsöversikt fokuserar på nyanlända elevers första tid i Sverige och 

introduktionen i den svenska skolan, samt hur elevernas skolgång ser ut efter introduktionen. 

Han kopplar denna forskning till internationell forskning inom samma område för att 

identifiera kunskapsluckor i forskningen. I de flesta länder som tar emot nyanlända elever 

finns någon typ av förberedelse- eller introduktionsklass utformad (Ibid. 3, 11). 

 Trots att specialutformade program och skolor för nyanlända elever inte är någon ny 

företeelse är forskningen kring exempelvis elevernas erfarenheter av dessa program och 

skolor samt lärares undervisningsstrategier begränsad, menar Hersi och Watkinson (2012:99, 

107). Tidigare forskning som deras studie grundar sig på visar att det funnits en relativt 

negativ syn på särkskilt utformade program för nyanlända elever i USA. Exempelvis har 

dessa elever erbjudits en begränsad tillgång till faktainlärning samt språk- och 

läsförståelseutveckling (Ibid.).  

 Wigg (2008:87) skriver i sin avhandling Bryta upp och börja om att tiden i 

förberedelseklass i den svenska skolan beskrivs som ett slags väntrum, i synnerhet för de äldre 

eleverna. Att börja ”vanlig” klass eftersträvas av de nyanlända eleverna och det beskrivs som 

ett villkor för att de skall kunna finna sin plats och tillhörighet i det nya samhället. Bunar 

(2010:109) menar dock att det råder delade meningar kring dessa förberedelse- eller 

introduktionsklasser. Förberedelse- eller introduktionsklasser kan innebära att nyanlända 

elever isoleras och stigmatiseras speciellt om det exempelvis saknas resurser, lärare med rätt 

kompetens och tydliga målsättningar för utbildningen. Samtidigt som det finns risker med att 
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för tidigt placera de nyanlända eleverna i en ”vanlig” klass. Om eleverna saknar tillräckliga 

kunskaper i majoritetsspråket och lärare varken har kompetensen eller tiden att ge eleverna 

det stöd de behöver kan det leda till utanförskap och dåligt självförtroende hos eleverna. 

 Trots meningsskiljaktigheter kring förberedelse- eller introduktionsklasser kan slutsatsen 

om att någon form av introduktionsklass ändå förespråkas under en begränsad tidsperiod på 6-

12 månader i den internationella forskningen. Förberedelse- eller introduktionsklasser skall 

enligt Bunar (2010:110) bland annat vara placerade i nära samverkan med den övriga 

skolverksamheten och det skall ske ett samarbete med de övriga klasserna från början. Skolan 

bör främja eleverna till att delta i olika aktiviteter som nödvändigtvis inte kräver allt för höga 

språkkunskaper i det nya språket. 

  Syftet med någon form av introduktionsklass under en begränsad tidsperiod är att 

undvika segregation men även för tidig integration som i sin tur kan leda till ännu större 

segregation i skolan. Sammanfattningsvis visar sammanställningen av forskningen kring 

nyanlända elever att mottagningen och integrationen av eleverna inte skall betraktas som ett 

isolerat fenomen på skolan (Bunar 2010:111). Något som är centralt angående nyanlända 

elevers integration i samhället och skolan är mötet med en ny kultur och ett nytt språk. 

Kulturella möten 

Bunar (2010:31, 35-36) lyfter fram att det finns flera olika tillvägagångssätt att främja 

nyanlända elever i skolan. En viktig utgångspunkt är att skapa en medvetenhet om att de flesta 

människor har en bristande kulturkompetens där ens egen kultur är normen. Lärare måste 

bemöta de nyanlända elevernas kulturella värderingar för att öka förståelsen för elevernas 

bakgrund. Skolan bör arbeta med att motverka tankesättet ”vi och dem”, där den svenska 

kulturen ses som normen och de nyanlända elevernas kulturer som det avvikande (Ibid.).  

Det Bunar lyfter fram som viktigt i arbetet med nyanlända elever kan ses ur ett interkulturellt 

perspektiv, då han bland annat talar om ömsesidig förståelse för nya kulturer.  

 Eklund (2003:35) lyfter fram i sin avhandling om interkulturellt lärande att ett 

undersökande och problematiserande arbetssätt där elever får arbeta tillsammans över 

kulturella gränser kan ses som en nyckel till interkulturell förståelse. Hon betonar även att den 

interkulturella förståelse i skolan är beroende av hur frågor som berör relationen mellan 

minoritetsgrupper och majoritetssamhället hanteras i samhället i övrigt. Att skolan har någon 

typ av interkulturell undervisning påverkar inte omedelbart det samhällsstrukturer som 

existerar, dock kan det påverka strukturerna över en längre tid (Ibid.109). 

 I en studie om nyanlända elever i Australien genomförd av Hones (2007:8–11) 

uppmärksammas skolans fokus på de sociala och kulturella processerna hos eleverna, inte 

enbart på språkinlärning och de akademiska prestationerna. Tidigare forskare har enligt Hones 

förespråkat undervisning i smågrupper, längre tid för instruktioner samt bättre förberedelse av 

lärare som effektiva arbetssätt med nyanlända elever. De arbetssätt som används på skolan i 
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Hones studie är bland annat utflykter runt om i samhället för att förmedla upplevelser av den 

riktiga världen och kulturen för att ha det som grund till själva språkinlärningen i klassrummet 

(Ibid.) 

 Hones (2007:14) belyser vikten av att skolpersonal som arbetar med nyanlända elever bör 

ha goda kunskaper om elevernas bakgrund, härkomst samt varför de lämnade sitt hemland. 

Men även vilken påverkan exempelvis västerländska länder kan ha haft på det som hänt i 

elevernas hemland. 

 Fortsättningsvis visar resultatet av Hersis och Watkinsons (2012:99, 107-108) studie om 

nyanlända elever i USA på att det som lärare är viktigt att förstå elevers bakgrund för att 

kunna ge dem rätt stöd. Hersi och Watkinson (2012:101–105) talar om kulturellt öppen 

undervisning som innefattar att lärare kan se den potential som elever med olika bakgrunder 

kan bidra med. Studiens resultat visar bland annat på att det eleverna upplever som viktigt i 

undervisningen är att lärarna ser till deras individuella bakgrunder. Att lärarna använder 

kulturellt lyhörda undervisningsmetoder förklaras bland annat genom att eleverna ofta får 

arbeta i mindre grupper för att lösa problem. När eleverna arbetar med dessa 

problemlösningar brukar elevernas modersmål komma till användning, detta innebär att i 

undervisningen alternera modersmål och andraspråk (Ibid.). Bunar (2010:104) hävdar att 

modersmålsundervisning gynnar elevernas vidare språkutveckling samt bidrar till elevens 

identitetsskapande. 

 Enligt Cederbergs (2006:12) studie om nyanlända kvinnors möte med den svenska skola 

framkommer att nyanlända elever i skolan tidigare kommit att betraktas som elever med 

särskilda behov då de avviker från normen, bland annat på grund av språkliga brister. De 

medverkande i Cederbergs studie Utifrån sett - inifrån upplevt, upplever en form av 

segregation då de inte hade någon kontakt med den övriga skolverksamheten och 

skolkamraterna eftersom att de saknade kommunikationsspråket (Ibid. 207). Som tidigare 

nämnt är inlärning av svenska språket relevant för nyanlända elever integration i skolan då det 

svenska språket är kommunikationsspråket i skolan.  

 

Språkinlärning 

  

Att lära sig ett språk innebär inte enbart att tillägna sig ord och begrepp, utan det innebär 

också tillägnande av tanke- och handlingssätt. Språkinlärning är en process som sker då 

människan socialiseras in i ett samhälle eller i en grupp samt dess kultur (Sjögren, Runfors & 

Ramberg, 1996:10). Språket lyfts fram som en viktig förutsättning hos nyanlända ungdomar 

för att de skall kunna starta ett nytt liv i Sverige och bli en del av gemenskapen. Språket anses 

vara viktigt för att ungdomarna skall kunna ta del av det nya samhället och skolan samt skaffa 

nya vänner (Wiggs, 2008:90). 

 Även Cederberg (2006:165) beskriver hur språket är en betydelsefull förutsättning för att 
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nyanlända skall bli en del av gemenskapen. De unga kvinnorna i hennes avhandling har bland 

annat upplevt att deras vänskapsrelationer med svenskar haft stor betydelse för deras 

språkutveckling i det svenska språket samt framgångar i skolan.  

 I studien Mångfald, motsägelser och marginaliseringar undersöker Runfors (2003:18) 

hur lärare och övrig skolpersonal uppmärksammar och förhåller sig till kategorin 

”invandrarbarn”. Enligt Runfors jämförs ”invandrarbarnen” med de ”svenska barnen”. De 

bristande språkkunskaperna i det svenska språket lyfts fram som centrala då det gäller olika 

svårigheter ”invandrarbarnen” stöter på. Goda kunskaper i det svenska språket anses vara 

vägen till framgång, integration samt inkludering (Ibid. 145, 150-151). 

 Något som uppmärksammas av Hones (2007:12–13) är användning av bild och musik i 

undervisningen för nyanlända. Syftet med dessa estetiska verktyg är både att arbeta med 

kulturer och utveckla språkinlärningen. Musik har visat sig vara till stor nytta för elevernas 

muntliga språkutveckling, men musik kan också vara relevant då sånger ofta innehåller 

kulturella värden och ideologier. Att integrera bild eller konst av olika slag syftar inte enbart 

till språkutveckling eller akademisk utveckling, utan också som en bearbetande och helande 

process av elevernas tidigare upplevelser (Ibid.). 

 Under 1960-talet och 1970-talet började flerspråkighet och därmed också 

modersmålsundervisning allt mer att diskuteras och debatteras på grund av den ökade 

invandringen till Sverige. Skolorna tog emot allt fler barn och ungdomar med olika språkliga 

kunskaper och flerspråkighet kom allt mer att ses som en tillgång för dessa elever samt deras 

kunskapsutveckling i skolan (Hyltenstam & Toumela, 1996:29–30). 

 Hyltenstam (2007:47) som är en av de främsta forskarna inom modersmål och 

modersmålsundervisning menar att elever med ett välutvecklat förstaspråk lättare tar till sig 

ett andraspråk. För att elever skall kunna utveckla en tvåspråkighet krävs stöd från skolan i 

förstaspråket. Enligt Axelsson (i red. Hyltenstam & Lindberg, 2004:530–532) är det viktigt att 

nyanlända elever får bevara och använda sig av sina modersmål i undervisningen i alla ämnen 

samt att lärande och kunskapsutveckling sker på båda språken. Skolan bör erbjuda eleverna 

studiestöd på deras modersmål, detta anses vara viktigare ju äldre eleverna är för att de ska 

kunna utvecklas i alla ämnen i skolan. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för vår studie är ett interkulturellt perspektiv, där människors 

intresse och öppenhet för varandra står i fokus. Att visa intresse och vara öppen bidrar till 

integration mellan människor med olika kulturer (Lorentz & Bergstedt, 2006:9, 17). Utifrån 

det interkulturella perspektivet har vi identifierat tre centrala begrepp som kommer att 

användas som verktyg för att analysera nyanlända elevers upplevelser och erfarenheter av 
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språkintroduktionsprogrammet. De tre begreppen integration, språk och kultur tillsammans 

med det interkulturella perspektivet formar den teoretiska ramen för denna studie.  

Interkulturellt perspektiv  

Det interkulturella perspektivet är ett perspektiv som tillkom under den postmoderna 

pedagogiska forskningen då mångkulturella skolor utmanade den tidigare pedagogiska 

forskningen. Begreppet interkulturell kunde för första gången urskiljas år 1974 i en 

rekommendation gällande utbildning utfärdat av Unesco (Förenta Nationernas organisation 

för utbildning, vetenskap och kultur). Rekommendationen behandlar internationell förståelse, 

samarbete och fred, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Behovet av en 

gemensam samverkan beträffande interkulturalitet ökade då världen globaliserades mer och 

mer och vikten av en världsmedborgarkänsla samt en internationaliserad utbildning blev allt 

mer aktuell (Lorentz & Bergstedt, 2006:13–14, 22). 

 David Coulby (2006:246, 250) som är professor i internationell utbildningsvetenskap 

kritiserar dagens position av teorin i det interkulturella perspektivet. Han ifrågasätter bland 

annat om forskare inom interkulturell pedagogik har tillräcklig kunskap om aktuell utveckling 

inom internationell ekonomi, politik och historia. Coulby (2006:252) menar att ett 

interkulturellt perspektiv av undervisning måste se till den nutida situationen i världen, den 

interkulturella undervisningen måste ses i ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt 

sammanhang, vilket Coulby definierar som globalisering. Han lyfter fram att en teoretisk 

svaghet i det interkulturella perspektivet är bristen av kunskap och inkluderande av historiska, 

politiska och kulturella aspekter istället för normer. Den interkulturella undervisningen måste 

ha en stadig koppling till konventionella debatter för att undvika inskränkthet inom nationer. 

Intresset för det interkulturella perspektivet sprider sig ständigt runt om i världen, dock skapar 

enskilda nationer sin egen bild av perspektivet vilket ofta stannar inom gränserna. Coulby 

anser att perspektivet skall vara vitt omfattande, jämförande och internationellt (Ibid. 246, 

254-255). Ytterligare en aspekt som ifrågasätts är om det interkulturella perspektivet skall 

förmedla att människor skall förhandla mellan olika kulturer istället för att visa att det faktiskt 

finns olika kulturer. Att exempelvis två länder med en historia av konflikter skall ta del av 

varandras normer och kultur kan ses som ett orealistiskt antagande (Coulby, 2006:247–248).

 Interkulturalitet är inte ett enskilt ämne utan ett vitt omfattande tema som bör genomsyra 

samtliga ämnen i skolan (Ibid. 246). Inom det interkulturella perspektivet ligger fokus på hur 

lärande och kunskap ingår i olika förändringsprocesser. Målet för det interkulturella tänkandet 

är enligt Lorentz & Bergstedt (2006:9, 17) gränsöverskridandet i interaktionen mellan 

människor med olika kulturella bakgrunder, där vi kan ifrågasätta vår egen världsbild för att 

öka acceptansen för andra människors världsbild. Förutsättningarna för att skapa 

interkulturella möten är att alla individer måste erkänna varandras olikheter. Individers egna 

kulturella uppfattningar och värderingar är oftast normativa på så sätt att vår verklighet och 
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omgivning är det ”rätta” och vi förhåller oss till andras verklighet som det ”avvikande”, detta 

sätt att tänka utgör ett ”vi och dem” (Lorentz & Bergstedt, 2006:28–29; Lorentz, 2009:137). 

 Det interkulturella synsättet är förknippat med det som benämns värdegrunden i dagens 

läroplaner. Dock finns det ingen garanti att det interkulturella perspektivet tillämpas på något 

sätt i skolan även fast vi kan urskilja att det kommer till uttryck i skolans styrdokument. 

Skolan är en viktigt arena för att påverka attityder samt förmedla kunskaper och har därför ett 

stort ansvar att påverka fördomsfulla inställningar om människor med annan kulturell 

bakgrund än ens egen (Eklund, 2003:8).  

 Då denna studie undersöker elevernas skildringar av sin skolsituation är det deras 

upplevelser som står i fokus, närmare bestämt hur de upplever mötet och samspelet mellan 

olika kulturer i skolan. Utifrån det interkulturella perspektivet har vi uppmärksammat tre 

centrala begrepp som utvecklas nedan.  

Integration 

 

Begreppet integration introducerades i Sverige under 1960-talet som ett alternativ till det 

tidigare begreppet assimilation. Assimilation syftar till att minoritetsgrupper deltar i 

majoritetssamhället samtidigt som de skall förändra eller anpassa sina egna normer, 

värderingar och levnadssätt till det som föreligger i majoritetssamhället. Då assimilering 

syntes vara ett orealistiskt mål i samhället infördes begreppet integration (Westin, 1999:55). 

Begreppet integration kan enligt Westin (1999:53–54) ha tre olika betydelser som 

förhåller sig till varandra. Den första betydelsen av integration är ganska generell och säger att 

begreppet syftar till förhållandet mellan helhet och helhetens delar där helheten ofta ses som 

samhället. För att integration skall verka måste delarna vara i samstämmighet med helheten, 

med andra ord en sammanhållning i samhället. I denna betydelse formar 

samhällsmedborgarna sina liv efter gemensamma normer och värderingar, vilka idag främst 

förmedlas av skolsystemet, arbetslivet och massmedia. 

 I andra betydelsen syftar begreppet integration till kulturella och etniska minoriteters 

delaktighet i samhällsgemenskapen och det är främst i denna betydelse som begreppet 

assimilation ifrågasätts. Integration ses här som en möjlighet för exempelvis etniska 

minoritetsgrupper att bevara sin kultur samtidigt som de förenas med majoritetssamhället. 

Centralt i denna betydelse är delaktighet och deltagande där olika typer av minoriteter kan 

delta i samhället utan krav på att förändra sin egen kultur eller levnadssätt. Viktiga arenor för 

delaktighet och deltagande är bland andra skolsystemet och arbetsmarknaden. En orsak till att 

integration inte åstadkoms kan vara att minoritetsgrupper blir hindrade av majoritetssamhället 

genom att minoriteterna inte får delta i samhället på jämlika villkor. Om betydande skillnader 

kan urskiljas mellan olika gruppers villkor visar detta att ett problem med integration råder i 

samhället (Ibid. 55-56). 
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 Den tredje betydelsen skiljer sig mestadels från den andra då denna ses mer som en 

process istället för tillstånd (andra betydelsen). I denna betydelse beskrivs hur minoriteters 

deltagande gradvis sker inom olika samhällsområden. Gällande etniska, kulturella och 

språkliga minoriteters integration talar Westin (1999:56) om ekonomisk-, social-, politisk- 

och boendeintegration. Social integration är mest väsentlig i denna studie då den undersöker 

elever och deras situation i skolan och berör inte de övriga områdena. Social integration 

handlar främst om att människor, i informella och frivilliga sammanhang, kan mötas över 

olika etniska, språkliga, och kulturella gränser. Ett sådant sammanhang kan vara genom 

utbildning. En förutsättning för att social integration skall fungera är att människor inte blir 

uteslutna från den sociala gemenskapen på grund av fördomar (Ibid. 57). 

 Denna studie behandlar nyanlända elever med annan etnicitet, kultur och språk än 

majoritetssamhället i Sverige och kommer därmed att referera till den andra och tredje 

betydelsen av integration.  

 

Språk 

 

Språket kan ses ha flera olika funktioner, dock är det mest väsentliga som 

kommunikationsmedel. Språket används som ett socialt redskap för kommunikation mellan 

människor. En språklig handling utförs med ord och enligt Vygotskij (1943) sorterar 

människor sina tankar om saker och ting när de utför språkliga handlingar, alltså 

kommunicerar. Språket är en förutsättning för att människan skall kunna dela sina tankar med 

andra. Språket spelar en viktig roll i samhället då normer, värderingar, tankar, kunskaper och 

erfarenheter delas och utvecklas genom den språkliga kommunikationen. Det är även ett 

viktigt redskap för att förmedla värdering och känslor samt ordna sina idéer och känslor inom 

sig i olika situationer. Fortsättningsvis är språket en hjälp till att bearbeta känslor och lösa 

problem men också till att klargöra orsaker till känslor som exempelvis aggression eller 

ångest.  Den kommunikation som språket möjliggör bidrar även till kulturarv mellan 

generationer (Bråten, 1998:82–83).  

 I en mångkulturell miljö blir språket relevant då människorna talar flera olika språk. 

Parszyk (1999:250) beskriver i sin studie på en mångkulturell skola i Sverige två motpoler 

som kan uppkomma i situationer där människor talar olika språk. Dessa två motpoler 

markerar avståndet mellan de olika språken samt förstärker gemenskapen i det svenska 

språket. Detta leder till att språket skiljer ”invandrare” från ”svenskar” samtidigt som svenska 

språket är oersättlig i kommunikationen i skolan, bland skolkamrater och mellan olika 

språkgrupper. De elever med utländsk bakgrund är beroende av det svenska språket under all 

tid i skolan då svenska är ”skolspråket”. Flera elever i studien upplever inte att de talar 

”riktig” svenska, ett idiomatiskt och varierat språk, vilket även kan leda till känslan att inte 

vara ”riktigt” svensk. Eleverna försöker även att få sitt svenska språk att samspela med sitt 
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modersmål. Då språket förmedlar kulturella föreställningar, värderingar samt umgängesregler 

mellan barn och ungdomar i skolan under själva socialisationsprocessen blir förståelsen för 

det gemensamma språket väldigt viktigt (Ibid. 74, 250). 

  Språket är en central faktor för eleverna på Språkintroduktionsprogrammet då det är 

nödvändigt för att kommunicera med varandra och lärare samt förstå undervisningen i andra 

ämnen. 

Kultur  

Begreppet kultur har flera olika innebörder där en är organisationen av mänskligt liv, ett 

meningssystem som skapar ordning i människors liv . Kultur är någonting som framställs av 

människor och som lärs in. En kultur kan ofta innefatta olika regler och värderingar som 

upprätthålls av en grupp människor (Westin 1999:9–10; Lahdenperä 2004:21). Lahdenperä 

(2004:14) beskriver kultur som ett isberg innehållande både synliga och osynliga delar. De 

synliga delarna består bland annat av språk, traditioner och musik. De osynliga delarna består 

bland annat av normer, värderingar, känslouttryck och personlighetsaspekter. 

 En kultur måste inte nödvändigtvis bygga på etnisk eller nationell grund utan är mer än 

fråga om levnadssätt och livstillhörighet. Dock används begreppet ofta väldigt förenklat i 

konstruktioner som ”svensk kultur” eller ”afrikansk kultur”. Enligt Westin (1999:9–10) finns 

det skilda meningar kring hur begreppet kultur bör användas då användandet av kultur som ett 

självständig, avgränsad system kopplat till etnicitet eller nationalitet har kritiserats. En 

bidragande orsak till att begreppet kultur är svårt att definiera menar Eklund (2003:72) är för 

att vi försöker beskriva och reflektera över någonting som vi är en del av. Detta innebär att vi 

alltid kommer att vara begränsade av vår egen förståelse av begreppet i fråga. Dock kommer 

begreppet kultur i denna studie syfta till levnadssätt och traditioner kopplat till nationalitet då 

det är denna betydelse respondenterna i studien hänvisar till. 

 Även Parszyk (1999:55–56) redogör för hur begreppet kultur kan komma att definieras. 

Hon säger att kultur är något som förnyas då människors livsvillkor förändras, kultur är inte 

något som skriver in sig i människor utan människorna skriver in sig i kulturen. 

Fortsättningsvis är kulturen ett meningssystem som skapar ordning och inriktning i våra liv, 

exempelvis i skolan där kulturen är normer och föreställningar om undervisningen. 

Förhållningssättet i skolan handlar om att värna om kulturell mångfald där vi ska undvika att 

skapa ett avstånd mellan eleven och skolan. Avslutningsvis belyser Parszyks (1999:56) studie 

minoriteters kamp att behålla sin kultur när de kommer till främmande västerländska länder 

då flera har ryckts ur sitt gamla liv och vill bevara det förflutna. 

 Mot bakgrund av tidigare forskning samt det teoretiska ramverket med ovanstående 

begrepp som analysverktyg har följande syfte och frågeställningar utformas. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa och analysera nyanlända ungdomars upplevelser och 

erfarenheter av mötet med den svenska skolan. Närmare bestämt är syftet att studera hur 

nyanlända elever beskriver sin tid på Språkintroduktionsprogrammet, hur upplevelserna kan 

skilja sig åt mellan tjejer och killar samt vilken betydelse eleverna uttrycker att programmet 

har för deras framtid. 

 

 Vilka för- och nackdelar lyfter eleverna fram med Språkintroduktionsprogrammet?  

 

 Hur upplever eleverna på Språkintroduktionsprogrammet kontakten med elever på 

övriga gymnasieprogram?  

 

 Vilka skillnader går att urskilja mellan tjejers och killars upplevelser av 

Språkintroduktionsprogrammet?  

 

 På vilket sätt uppfattar eleverna att Språkintroduktionsprogrammet förbereder dem 

inför framtiden och hur ser eleverna på sin framtid?  
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Metod 

Val av datainsamlingsmetoder 

Den valda metoden för genomförandet av denna studie är samtalsintervjuer av 

respondentkaraktär. Då studiens frågeställningar vill undersöka nyanlända elevers upplevelser 

och erfarenheter av Språkintroduktionsprogrammet är samtalsintervjuer enligt vår mening den 

mest lämpliga metoden. Studien beskriver elevers uppfattningar om 

Språkintroduktionsprogrammet, relationen till klass- och skolkamrater samt lärare och deras 

tankar om framtiden. Studien är av kvalitativ karaktär vars syfte är få en ökad förståelse för 

nyanlända elevers skolsituation. 

 Samtalsintervjuer av respondentkaraktär syftar till att undersöka människors egen syn på 

sin livsvärld samt hur de förhåller sig till det fenomen som skall undersökas. Metoden ger 

stort utrymme för interaktion mellan forskaren och intervjupersonen. Intervjumetoden arbetar 

med problemformuleringar som syftar till att synliggöra hur det studerade fenomenet gestaltar 

sig. Detta sätt att intervjua ger plats för oväntade svar från respondenterna samt möjligheter 

till uppföljningsfrågor vilket kan bidra mer innehållsrika svar och djup i det som undersöks 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:250–253, 259). 

 Samtalsintervjuerna i denna studie är seminstrukturerade där vi har utformat en 

intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden är strukturerad med tydliga teman samt att varje tema 

konkretiserats med hjälp av frågor. Seminstrukturerade intervjuer ger stöd till intervjuaren 

samtidigt som de skapar utrymme för uppföljningsfrågor av respondenternas svar då 

intervjuguiden inte behöver följas till punkt och pricka (Aspers, 2011:143).  

Urval 

Urvalet av respondenter i samtalsintervjuer är relativt flexibelt. Vid respondentintervjuer är 

det respondenternas upplevelser, tankar och erfarenheter av ett fenomen som är det 

intressanta. Om någon tillfrågad respondent tackar nej till en intervju går det troligtvis att 

ersätta personen. Det viktiga urvalskriteriet är att intervjupersonerna har erfarenhet av 

fenomenet som skall studeras (Esaiasson m.fl., 2012:262). De frågeställningar som 

formulerats och som studien har som syfte att svara på är avgörande för vilka personer som är 

relevanta att intervjua (Repstad, 2007:89). 

Via en personlig kontakt, en lärare på en gymnasieskola som erbjuder språkintroduktion, 

kom vi i kontakt med eleverna i denna studie. Efter ett informationstillfälle i två 

språkintroduktionsklasser fick de elever som var intresserade anmäla sig till att delta i studien 

och därefter bokade vi tid för intervjuer. Intresset till deltagande var större än väntat men på 
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grund av tidsbegränsning och studiens omfång valde vi att genomföra åtta elevintervjuer, tre 

respondenter var tjejer och fem var killar.   

Genomförande av datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola i grupprum på skolans bibliotek där intervjuerna 

kunde ske ostört. Repstad (2007:95) rekommenderar att en intervju skall genomföras på en 

ostörd plats som inte är främmande för respondenten. Intervjutillfällena bokades in under tre 

dagar och varje enskild intervju tog mellan 30-60 minuter. Inledningsvis gick vi igenom de 

etiska riktlinjerna samt att eleverna fick skriva på en medgivandeblankett. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon vilket eleverna fick godkänna innan inspelningen 

började.  

 Genom att spela in intervjuerna blev transkribering möjlig och vi kunde återgå till 

intervjuerna för att kunna återge dem korrekt. De flesta forskare som använder sig av intervju 

som metod samt de flesta metodförfattare rekommenderar att intervjuer spelas in. Inspelning 

av intervju bidrar till att man som intervjuare kan koncentrera sig på sin respondent, på vad 

hen säger, istället för att försöka hinna med att skriva ner sådant som uppfattas som viktigt 

och centralt i stunden. Detta kan leda till att man missar värdefullt information samt att det 

blir svårare att ställa uppföljningsfrågor (Repstad, 2007:93).    

 

Bearbetning och analys av insamlade data 

 

Bearbetning och analys av intervjuerna sker med hjälp av transkribering där vi lyssnar på och 

skriver ner de genomförda intervjuerna. Vår transkribering redogör inte för så kallat talspråk 

och inkluderar inte pauser eller gester. Intervjuerna har sammanfattats i sin helhet för att 

definiera olika teman av resultat, vilket är ett arbetssätt som Repstad (2007:112) 

rekommenderar. Han menar dock att man måste se till att inte förvränga intervjuerna samt att 

viktiga kommentarer och utsagor kommer med som kanske inte kan placeras in under ett 

specifikt tema men som är relevanta för studien (Ibid.).  

 Till hjälp för transkribering har vi använt dataprogrammet Express Scribe som är ett 

behandlingsprogram för ljudfiler där det bland annat är möjligt att växla tempo samt notera 

viktiga inslag i intervjuerna.  

Validitet och reliabilitet 

Metoden i en studie skall bidra till att undersöka det man har för avsikt att undersöka, det vill 

säga validitet (Esaiasson, 2012:57). Hög validitet i kvalitativa studier är beroende av hur 

resultatet bidrar till en ökad förståelse kring det fenomen som undersökts. Då 

samtalsintervjuer är en typ av kvalitativ studie kan det vara svårt att dra allmänna slutsatser av 
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resultatet då det är ett begränsat antal deltagare. Vårt syfte var att studera hur nyanlända 

elever uppfattar sin tid på Språkintroduktionsprogrammet, därmed anser vi att validiteten är 

relativt hög då respondenterna är välinsatta i det fenomen som studeras men studien 

inkluderar bara som tidigare nämnt ett fåtal respondenter.  

 Reliabilitet handlar om studiens resultat är pålitligt och andra forskare skulle kunna göra 

en liknande studie och få fram samma resultat. Trots att vi väl beskrivit hur vi genomfört vår 

studie och andra forskare skulle kunna göra en liknande studie skulle resultatet med stor 

sannolikhet variera beroende på respondenterna.  

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna syftar till att ge generella normer för relationen mellan, i 

denna studie, forskaren och respondenten. I denna studie är alla de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet viktiga att 

ta hänsyn till då vi använder samtalsintervju som metod. Informationskravet innebär att vi 

informerar respondenten om syftet med själva studien, vilken roll respondenten spelar samt att 

det är frivilligt att medverka. Detta kan vara fördelaktigt för studien då respondenten får en 

klarare bild av sin roll i forskningen vilket kan motivera deltagandet (Vetenskapsrådet, 

2002:6-8). Vi informerade respondenterna genom ett informationstillfälle på deras skola samt 

att vi delade ut informationsblad.  

 I samband med informationskravet kommer även samtyckeskravet vilket innebär att 

respondenten själv har rätt att bestämma över sitt deltagande. I denna studie inhämtades 

samtycket i början av varje enskild intervju. Samtyckeskravet inkluderar även respondentens 

rätt att avbryta intervjun när helst den önskar utan att det blir några negativa påföljder för dem 

samt att de inte skall utsättas för påverkan eller påtryckningar efter att ha tagit beslutet att 

avbryta intervjun (Ibid. 9–11). 

 Då det kommer till konfidentialitetskravet kommer inte denna studie att innefatta något 

tystnadspliktsdokument då det enbart kommer att vara vi som har tillgång till 

datainsamlingen. Denna studie kommer vid publicering att använda fiktiva namn för 

respondenterna för att det inte skall gå att identifiera respondenterna samt att skolan inte 

kommer att namnges. Den insamlade data vi använder i vår forskning berörs avslutningsvis av 

nyttjandekravet som säger att det insamlade materialet om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Ibid. 14). 

Reflektion kring val av metod 

För att få en bra struktur i våra intervjuer och för att tydligt kunna analysera resultatet på ett 

givande sätt har vi utformat en intervjuguide med fem olika teman och konkretiserat varje 

enskilt tema med frågor. De fem huvudteman i intervjuguiden behandlar bakgrundsfrågor om 
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eleverna, deras skoltid, skolsituation idag, undervisning och lärare samt framtiden.  

 Vid intervjutillfällena upplevde vi inga större språkliga hinder även då vissa av eleverna 

varit i Sverige under en kort tid. Intervjuerna flöt på bra trots att eleverna till en början 

upplevdes lite nervösa släppte det allteftersom. Vi behövde inte följa intervjuguiden till punkt 

och pricka, vid flera tillfällen var det mer intressant att ställa uppföljningsfrågor på elevernas 

svar. Då vi intervjuade eleverna ville vi åstadkomma en så avslappnade stämning som möjligt, 

vi valde därmed att ha avslappnad klädsel och använde ett lättsamt språk. Vidare uppfattade vi 

inte att eleverna svarade efter vad de trodde att vi förväntade oss, utan de lyfte fram både 

positiva och negativa aspekter med att gå på språkintroduktion. Det hade varit intressant att 

komplettera elevintervjuer med lärarintervjuer för att kunna jämföra dessa och se på likheter 

och skillnader.   

 Intervju som metod har bland annat kritiserats för att vara individualiserad på så sätt att 

den i allt för hög grad fokuserar på enskilda personers åsikter. Däremot är det den metod som 

används i studier som syftar till att besvara frågor gällande människors upplevelser och 

erfarenheter. Kritiken är ingen invändning mot metoden i sig utan mer en uppmaning då 

materialet skall presenteras och analyseras. Människans uppfattning om en verklighet är alltid 

subjektiv och därmed blir det med kvalitativa metoder svårt att få fram en objektiv sanning. 

(Repstad, 2007:83–84). Resultatet har vi redovisat så sanningsenligt som möjligt utan 

personliga värderingar.   

  

Presentation av respondenter   

Asman är 18 år och kommer från Afghanistan. Han har pashto som modersmål men talar 

även persiska, hindi, engelska och svenska. Asman kom till Sverige ensam för ett och ett halvt 

år sedan, hans mamma och syskon bor numera i Pakistan. I sitt hemland studerade Asman i 

åtta år och i Sverige fick han först undervisning på den flyktingförläggning där han bodde. 

Sedan började han språkintroduktion på en gymnasieskola i norra Sverige innan han flyttade 

till Uppsala. I Uppsala har Asman gått på Språkintroduktionsprogrammet i två månader.  

 

Emre kommer från den kurdiska delen av Turkiet och är 18 år gammal. Kurdiska är hans 

modersmål men han talar även turkiska, svenska och engelska. Emre kom med sin mamma 

och sina syskon till Sverige för cirka fyra år sedan, hans pappa var då redan bosatt i Sverige. I 

Turkiet gick Emre i skolan fram till årskurs sju då han flyttade till Sverige. I Sverige började 

han i förberedelseklass i grundskolan där han gick i två år, för att sedan börja på 

Språkintroduktionsprogrammet där Emre är inne på sitt andra år.  

 

Lorin är 17 år och kommer från Turkiet. Hon talar turkiska, engelska samt svenska och har 

bott i Sverige i snart ett och ett halvt år. Tillsammans med sina föräldrar kom Lorin till 
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Sverige där hon sedan tidigare hade släkt från Turkiet. Lorin gick i skolan i elva och ett halvt 

år i sitt hemland varav två och ett halvt år var på gymnasiet. Efter två månader i Sverige 

började hon på Språkintroduktionsprogrammet.  

 

Dellina är 19 år, kommer från Eritrea och har bott i Sverige i tre år. Tigrinska är hennes 

modersmål men hon talar även engelska och svenska. Hennes mamma kom till Sverige först 

sedan kom Dellina med sina syskon, pappan är kvar i hemlandet. I Eritrea gick hon åtta år i 

grundskolan och ett år på gymnasiet. Dellina började på Språkintroduktionsprogrammet på 

annan ort innan flytten till Uppsala. I Uppsala har hon gått på Språkintroduktionsprogrammet 

i två år.  

 

Nima kommer från Iran och är 19 år gammal. Hans modersmål är persiska och han talar även 

engelska och svenska. Till Sverige kom Nima för ett och ett halvt år sedan med sin mamma 

och syster, hans pappa är kvar i hemlandet. Efter några månader flyttade hans mamma och 

syster tillbaka till Iran. I hemlandet gick Nima i skolan i elva år och han har även tagit 

studenten där. Nima är inne på sitt första år på Språkintroduktionsprogrammet.  

 

Farzad är 18 år och kommer från Afghanistan. Han har persiska som modersmål men talar 

även grekiska, kurdiska, engelska och svenska. Farzad kom till Sverige ensam och har snart 

bott här i fem år, hans familj bor kvar i Afghanistan. I hemlandet började han skolan sent och 

hann gå i fem år. I Sverige har Farzad gått i förberedelseklass i två år i grundskolan och är nu 

inne på sitt tredje år på Språkintroduktionsprogrammet, första året gick han på annan ort i 

Sverige.  

 

Lisha kommer från Nigeria men har tidigare även bott i Spanien och Norge. Hon är 17 år 

gammal och talar engelska, yoruba, spanska, norska och svenska, yoruba är Lishas 

modersmål. I Nigeria gick hon i skolan i sex år, i Spanien i två år och i Norge i över ett år. 

Till Sverige kom Lisha med sin familj för två år sedan. På Språkintroduktionsprogrammet har 

hon gått i två år samt att hon gick ett liknande introduktionsprogram i skolan i Norge.    

 

Jason kommer från Kenya och är 20 år gammal, han talar engelska, swahili och svenska. 

Jason kom till Sverige för fem år sedan tillsammans med sin mamma. I Kenya gick han i 

skolan i sju år och i Sverige började Jason i förberedelseklass i grundskolan där han gick i två 

år. På Språkintroduktionsprogrammet har Jason gått i tre år och kommer förmodligen avsluta 

sina studier i år och söka vidare utbildning.  
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Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit av intervjuerna med eleverna på 

Språkintroduktionsprogrammet. Det material som presenteras är ett urval av insamlad data 

som är av relevans för studiens syfte. Resultaten är disponerade i olika teman för att tydligt 

besvara de formulerade frågeställningarna. Analys av resultatet sker med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket.  

 

Mötet med språkintroduktionsprogrammet  

 

Språkintroduktionsprogrammet syftar till att ge nyanlända elever grundskoleutbildning för att 

de så småningom skall kunna söka in till ett nationellt gymnasieprogram eller annan 

utbildning. Eleverna i vår studie har gått på Språkintroduktionsprogrammet mellan en till sex 

terminer. Beroende på vilket gymnasieprogram eleverna vill söka in till krävs olika många 

godkända ämnen. För att söka in till ett yrkesförberedande program krävs totalt åtta godkända 

ämnen och för att söka in till ett högskoleförberedande program krävs totalt tolv godkända 

ämnen. Tre av dessa åtta eller tolv ämnen är matematik, svenska och engelska som krävs för 

grundläggande behörighet till gymnasiet. Lisha förklarar systemet på följande sätt: 

 

Lisha: Du måste ha olika många godkänt, det beror på vilket program man vill läsa. Det är åtta 

om man vill läsa något yrkesprogram och tolv om man vill läsa typ samhäll eller natur. Så för 

mig, vård och omsorg är det åtta. 

 

Fem av åtta elever i vår studie var innan de började på Språkintroduktionsprogrammet på 

Centrum för introduktion i skolan (CIS), en mottagningsenhet i Uppsala kommun för 

nyanlända barn och ungdomar. Under några veckor gjorde eleverna kunskapsprov i 

mattematik, svenska, engelska och modersmål för att deras individuella kunskaper skulle 

kartläggas. Därefter placerades eleverna på språkintroduktion förutsatt att de nått upp till SFI 

B-nivå i svenska. De elever som inte var på CIS var tre killar som tidigare gått 

förberedelseklass i grundskolan och hade därmed de förutsättningarna som krävdes för att 

börja på språkintroduktion.  

 Språkintroduktionsprogrammet omfattar olika nivåer, C-G nivå. Först läser eleverna C 

och D-nivå innan de börjar på G-nivå, det vill säga grundskoleutbildning. Respondenterna i 

denna studie går på en skola där man valt att dela in G-nivån i tre olika delar som motsvarar 

årskurs 7-9 på grundskolan. På andra gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktion är G-

nivån oftast en och samma nivå. Hur länge en elev skall gå språkintroduktion varierar, detta 
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avgörs utifrån elevens individuella förutsättningar och mål. Emre och Lisha klargör 

uppdelningen av nivåerna som följande: 

 

Emre: I andra skolor när man börjar SPRINT så är det bara till G-nivå, men här finns G7, G8 och 

G9 och på varje nivå måste man läsa minst en termin, så istället att läsa ett år för G, så läser man 

en termin för varje nivå, då slösar man bara tid. 

 

Lisha: Jag förstod inte systemet när jag kom hit men jag tänkte jag måste följa det. Vi har typ C-

klass, D, G, G7-8, G8-9. Istället för att ha en bara G, som man liksom måste bli klar. 

 

Respondenterna beskriver skolans val av upplägg på språkintroduktion som något krångligt. 

Om skolan enligt eleverna istället valde att liksom många andra gymnasieskolor endast ha en 

G-nivå, skulle tiden på Språkintroduktionsprogrammet vara kortare och eleverna skulle 

fortare komma vidare i sin utbildning. Ur elevernas utsagor går det att urskilja en viss längtan 

efter att få språkintroduktionen avklarad för ta del av utbildningen på ordinarie program på 

gymnasiet. Denna längtan delas av såväl tjejer som killar. 

 Samtliga elever beskriver sitt första möte med Språkintroduktionsprogrammet som 

positivt. Lärare och klasskamrater var snälla och hjälpsamma mot dem när de kom. 

Majoriteten av eleverna uttryckte att de innan de började på Språkintroduktionsprogrammet 

kände oro bland annat för att deras språkliga brister skulle hämma dem från att förstå det 

svenska skolsystemet och knyta vänskapsrelationer. Språket anses i det här fallet vara en 

förutsättning för att eleverna skall kunna integreras i skolan. Bråten (1998:82) menar att 

språket ett viktigt redskap för att kommunikation mellan människor skall vara möjlig och för 

att skapa relationer. Respondenterna lyfter fram att de nu i efterhand anser att de till stor del 

var nervösa i onödan och att det mesta har gått bra. Eleverna har börjat lära sig språket, tagit 

del av skolsystemet och de har även fått kompisar i klassen. 

 Både tjejer och killar var förvånade över hur den svenska skolan kunde skilja sig så 

mycket från skolan i hemlandet både när det gäller skolans organisation samt 

utbildningsnivån. Skolan i hemlandet beskrivs av vissa elever som svårare och jobbigare 

beträffande kunskapsnivå. Ytterligare framkom det av fyra killars utsagor att lärarna i 

hemländerna är mer stränga än lärarna i Sverige, samt att lärarna i hemländerna har eller 

tidigare har haft rätt att slå eleverna om de exempelvis inte gjort sina läxor eller varit pratiga 

på lektionerna. Enligt elevernas utsagor kan vi utläsa upplevelser av att skolors kultur skiljer 

sig mellan deras hemländer och Sverige. Vilket leder till att eleverna måste utveckla nya 

förhållningssätt till den nya skolan i Sverige. Enligt Parszyk bygger skolans kultur på normer 

och föreställningar gällande undervisning som skapar ordning (1999:55–56). I Sverige möter 

eleverna en ny ”skolkultur” som skiljer sig från ”skolkulturen” i deras hemländer, vilket i 
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många fall både är nytt och främmande för eleverna.  

 

Farzad: Alltså… Jag kunde inte fatta att man inte fick slå elever. I början hade jag stress, det var 

svårt att förstå att det var annorlunda här i Sverige. Alla var så snälla men lite blyga. 

 

Nima: Sveriges skola är helt annorlunda. Lärarna, läxor, rektorn… Allt och alla. I mitt land alla 

eleverna måste göra svårare läxor, prov och alla lärare säger måste, måste, måste hela tiden. 

Eleverna där vet mer än vad eleverna i Sverige. 

Förväntningar på Språkintroduktionsprogrammet  

De fem elever, varav tre tjejer och två killar, vars första möte med den svenska skolan var 

Språkintroduktionsprogrammet förväntade sig att språkintroduktion skulle vara den plats där 

de skulle lära sig svenska. Att tiden här skulle bli en intensiv period där fokus skulle ligga på 

att lära det svenska språket och att det skulle gå fort att bli klar samt komma vidare i sin 

utbildning, det vill säga börja ett nationellt gymnasieprogram i en ordinarie klass eller annan 

utbildning. Att lära sig det svenska språket framställs som en central aspekt av eleverna på 

språkintroduktion för att de skall kunna ta del av undervisningen i alla ämnen, samt för att de 

skall komma vidare i sin utbildning. Även Vygotskij (1943) lyfter fram att språket spelar en 

avgörande roll i ett samhälle då bland annat kunskaper delas via språklig kommunikation 

(Bråten, 1998:82).  

 

Nima: Jag ville lära mig svenska snabbt och här ska jag lära svenska snabbt. Jag tänkte att jag då 

måste läsa mycket böcker och läxor på ett annat språk. Jag var både lite nervös för det och glad. 

Eftersom jag skulle lära en… Ett nytt språk. Jag måste gå här för att lära svenska och komma till 

universitet. 

 

Dellina: Mina förväntningar var att lära mig svenska, att det skulle gå fort och att jag skulle klara 

mig snabbt. Men nu… Nu kanske det blev lite sådär. Jag trodde att det skulle gå snabbare. 

 

Emre, Farzad och Jason som tidigare gått förberedelseklass förväntade sig att de skulle gå 

språkintroduktion en termin alternativt två för att hinnan få betyg i ämnen de saknade från 

grundskolan. Därefter skulle de ha möjligheten att söka in till ett nationellt gymnasieprogram 

innan de hinner fylla 20 år, vilket var målet för dem alla tre. Emre och Farzad berättar om sina 

förväntningar: 

 

Emre: Mina förväntningar var att få en chans att visa vad jag kan redan, för att börja vanlig klass, 

men jag fick inte den chansen. Det är livet, det händer inte alltid vad man önskar. Förra året ville 

jag typ sluta skolan, men nu har jag förändrat mig alltså. Jag vill kämpa, jag vill inte ge upp, men 
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så var det inte förra terminen. 

 

Farzad: När jag kom hit trodde jag liksom att jag skulle få börja på gymnasiet, i vanlig klass. Jag 

tänkte, kanske bara en termin om jag måste. Men det blev inte så. Jag har varit här i ett år nu och 

är inte klar än. 

 

Förväntningarna på Språkintroduktionsprogrammet var relativt lika för både tjejer och killar 

beträffande tidsperioden på programmet. Samtliga förväntade sig att programmet skulle gå 

fort att genomgå för att sedan komma vidare i sin utbildning. Den största skillnaden som går 

att urskilja mellan eleverna är att de fem som tidigare inte gått förberedelseklass förväntade 

sig att de på språkintroduktion skulle lära sig det svenska språket. De tre killarna som tidigare 

gått föreberedelseklass behärskade till viss del redan det svenska språket och ville enbart få 

godkänt i de ämnen de saknade från grundskolan. I det här fallet beror skillnaderna bland 

eleverna på tidigare skolgång i Sverige och inte på könsskillnader.  

Fördelar och nackdelar med Språkintroduktionsprogrammet 

Respondenterna lyfter fram både fördelar och nackdelar med Språkintroduktionsprogrammet 

och genomgående återkommer de till två centrala aspekter. Å ena sidan menar eleverna att det 

tar för långt tid innan de får går vidare i sin utbildning och söka in till ett nationellt 

gymnasieprogram eller annan utbildning, de befinner sig på språkintroduktion för länge och 

det krävs mycket av dem för att de skall kunna komma vidare. Å andra sidan anser eleverna 

att Språkintroduktionsprogrammet är en trygg plats där de får lära och utvecklas i sin egen 

takt samt att alla, enligt eleverna själva, är relativt lika på så sätt att de är nya i Sverige och det 

är exempelvis tillåtet att säga fel. Parszyk (1999:250) talar om två motpoler som kan ses i 

situationer där människor talar olika språk. Den ena motpolen tydliggör avståndet mellan de 

olika språken, den andra motpolen förstärker gemenskapen i det svenska språket. I de 

ovanstående elevupplevelserna visar sig den andra motpolen även förstärka gemenskapen 

bland eleverna på språkintroduktion som talar minoritetsspråk, då de känner en trygghet att 

göra misstag i klassrummet.  

 

Lorin: Man måste gå på någon språkintroduktion för man kan inte börja direkt på någon skola för 

det blir jättejobbigt. Det som är bra med SPRINT är att vi har mycket svenska, men vi har andra 

ämnen också, så vi kan också lära oss begrepp inom andra områden. Och vi får betyg i andra 

ämnen också. Och vi har också möjlighet att om man är duktig på något ämne så kan man fort gå 

framåt i det, man måste inte vara fast i 9:ans matte, man kan gå fram i ettans, tvåans, treans. 

 

Lisha: SPRINT tar mycket tid men jag får lära mig mycket och det är faktiskt bra. Sen är det bra 

att vi i klassen är lika. Ingen är blyg framför varandra, vi vågar säga fel och så. Jag tror man lär 
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sig bäst om man vågar och inte är blyg, säga fel. Ingen skrattar. 

 

Emre: Man kämpar men det tar så lång tid så man blir trött. Vad är det jag försöker göra liksom. 

Jag kommer ingen vart, man blir lite tankfull, har jag något problem eller. 

 

Då det kommer till undervisningen på språkintroduktion tycker majoriteten av eleverna att det 

är bra att fokus ligger på att lära sig det svenska språket, då deras mål är att lära sig svenska så 

bra som möjligt. Detta gäller framförallt de elever som tidigare inte gått i svensk skola. För 

eleverna i denna undersökning är utveckling av det svenska språket avgörande då det är det 

främsta språket att kommunicera på i skolan. Parszyk (1999:250) menar att nyanlända elever 

är beroende av det svenska språket under hela sin skoltid, då det svenska språket är 

”skolspråket”. 

 Enligt respondenternas utsagor framkommer det också att de flesta upplever att det är 

positivt att läsa andra ämnen parallellt då det skulle kunna vara påfrestande att bara läsa 

svenska. Genom att läsa andra ämnen tar eleverna till sig olika begrepp som är viktiga inom 

olika ämnen som kan bidra till språkutveckling i det svenska språket. Däremot menar eleverna 

i denna studie att de måste läsa för många ämnen för att komma vidare i utbildningen och att 

klara av åtta eller tolv ämnen är både jobbigt och stressigt. Tre killar lyfter även fram att de 

saknar möjligheten att läsa de praktiska ämnena, såsom musik, bild, slöjd och hemkunskap   

 

Nima: Det är bra att vi får andra ämnen också och inte bara svenska. Skulle vi bara läsa svenska 

hela tiden… Svenska grammatik till exempel… Det skulle inte vara bra. Nu vi läsa också andra 

ämnen men på svenska och man glömmer bort att man lär svenska. Det är jättebra. 

 

Jason: Tolv eller åtta ämnen är mycket och det gör att man blir lite stressad. Och jag saknar 

musik, det har vi inte och syslöjd. Eller vi kan läsa musik men jag hinner inte för mina andra 

ämnen är viktigare att få klara. Man kan lära sig språk av musik. Många svenskar har lärt sig bra 

engelska för att dom tittar på engelsk TV och lyssnar på engelsk musik. 

 

Det råder delade meningar kring hur mycket hjälp och stöd eleverna får i undervisningen. Mer 

än hälften menar att de på språkintroduktion får både hjälp och stöd av lärare för att de skall 

förstå och kunna utvecklas samt att lärarna har en bra nivå på sin undervisning. Om eleverna 

skulle gå i ordinarie klass tror de inte att de skulle få lika mycket hjälp och att det skulle bli 

svårare. Andra menar att undervisningen inte är anpassade för alla och att deras behov inte tas 

hänsyn till. Bland annat saknar Asman, som varit i Sverige en kort tid, gemensamma 

genomgångar som är viktiga för honom för att han skall hänga med i undervisningen och lära. 

De elever som tidigare inte gått förberedelseklass eller som varit kort tid i Sverige upplever att 
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nivån på undervisningen oftast är för hög och de inte hinner lära sig något innan de skall lära 

sig något nytt.  

 

Asman: Jag kan inte läsa, dom måste gå igenom och förklara och prata om det. Skriva på tavlan, 

man måste skriva från den egna handen, då förstår man mycket. Dom bara lämnar papper, då kan 

man inte läsa. Man vill inte läsa. 

 

Jason: Hade jag gått i vanlig klass kanske lärare inte hade haft lika mycket tid att hjälp bara mig. 

Jag tycker det är bra med språkintroduktion för om man inte kan så bra svenska så kan man inte 

gå vanlig klass, dom skulle inte förstå nånting. Man måste börja någonstans. Här pratar lärare 

tydligt, man hör, dom pratar långsamt och man förstår. 

Kulturella möten mellan elever och lärare 

Samtliga respondenter berättar att de tycker att det är roligt och intressant att gå i en klass där 

olika kulturer möts, eleverna uppfattar det som lärorikt samt att de lär sig att respektera det 

som är nytt och främmande. Eleverna brukar prata om sina länder och kulturer, exempelvis 

om olika traditioner. När någon ny elev kommer till klassen pratar de mer om sina kulturer för 

att dela med sig samt när det händer något speciellt som är förknippat med en viss kultur eller 

ett visst land. När eleverna talar om kultur refererar de till levnadssätt och livstillhörighet 

dock kopplar de detta till etnicitet och nationalitet. Enligt Westin (1999:9) bygger inte en 

kultur nödvändigtvis på etnisk eller nationell grund utan handlar främst om levnadssätt och 

livstillhörighet. Lorin berättar att eleverna på språkintroduktion känner en gemenskap med 

varandra trots deras olika bakgrunder eftersom alla står inför mötet med en ny kultur och ett 

nytt språk i det nya landet.  

 

Lorin: Alla förstår varandra, alla vet hur svårt det är liksom att anpassa sig till det svenska 

utbildningssystemet och samhället också, så vi förstår varandra ganska bra, även fast vi kommer 

från olika kulturer. Jag har träffat bra människor, nya vänner, jag känner mig lycklig för det och 

det finns människor som kommer från länder som jag inte ens visste om att de fanns. 

 

Lisha berättar vidare hur hon tycker att det är att gå i en klass där olika kulturer möts och hur 

de i klassen jämför kulturer. 

 

Lisha: Jag kände inte nån från andra länder och så kom jag hit så känner man många. Jag tänkte, 

wow vi är nästan hela världen här. Vi brukar prata om våra kulturer och tänka det är lika, det är 

olika. Prata till exempel traditioner och mat. Jag har lärt mig mycket. 
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Som tidigare nämnt tycker samtliga respondenter att det är intressant och lärorikt med olika 

kulturella möten. Däremot är det främst tjejerna i studien som mer ingående berättar om deras 

upplevelser av kulturella möten och hur de gestaltar sig. 

  Sex av åtta elever uttrycker att de uppfattar att många av deras klasskamrater vet en del 

om deras kultur genom att vara öppna och frågat om de undrat något. Klasskamraterna tar 

reda på fakta och pratar inte illa om kulturer som är främmande för dem. Här kan vi se på en 

öppenhet och acceptans mellan kulturer bland eleverna där de visar intresse och tillägnar sig 

kunskap om varandras kulturer. Detta kan ses utifrån det interkulturella tänkandet där 

gränsöverskridandet interaktionen mellan elever med olika kulturella bakgrunder sker och där 

eleverna ifrågasätter sin egen världsbild och därmed ökar acceptansen för varandras världsbild 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:9, 16). Eleverna upplever att deras olika kulturer på många sätt 

liknar varandra och att det underlättar förståelse för andra kulturer.  

 

Lorin: Jag tycker det är viktigt att fråga och då lär man sig. Många människor tycker illa om 

varandra bara för dom inte kan något om varandra. Det är dumt, man ska respektera alla. 

 

Asman och Farzad uppfattar att deras klasskamrater inte vet särskilt mycket om deras kultur 

då de menar att den skiljer sig mycket från övriga klasskramraters kulturer som på många sätt 

liknar varandra. Men klasskamraterna är ändå nyfikna, de frågar och dömer dem inte. Farzad 

berättar: 

 

Farzad: Men det är svårt för dom att förstå allt om min kultur. Man måste leva i mitt land för att 

fatta hur det är. Jag kan typ inte förklara. 

 

I samtliga respondenters utsagor kan vi urskilja uppfattningen om att lärare inte vet lika 

mycket om elevernas kulturer som klasskamraterna gör samt att det finns en bättre förståelse 

eleverna emellan. Lärarna upplevs till viss del vara intresserad och frågar då och då om 

elevernas kulturer. Lärare som undervisar i samhällsorienterade ämnen lyfts fram som dem 

som framförallt brukar fråga eleverna om deras hemländer och kulturer. Detta menar eleverna 

främst beror på att man pratar om länder och kulturer i undervisningen i samhällsorienterade 

ämnen och därmed blir det lättare för dessa lärare att visa intresse. I relation till detta kan vi se 

att det inte upplevs som att alla lärare lyfter fram eller tar del av de olika kulturerna på 

Språkintroduktionsprogrammet. Skolan skall enligt Parszyk (1999: 55-56) värna om kulturell 

mångfald, därmed bör alla lärare samt skolpersonal arbeta med att lyfta fram olika kulturer 

och att eleverna på så sätt får chansen att behålla sina individuella kulturer. 

 

Lisha: Lärarna kan inte lika mycket. Ibland frågar dom saker, till exempel i samhälle vi brukar 

prata om olika länder och kutlur och då kan dom fråga, vet du hur det är i ditt land med till 
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exempel… Något. Man ska fråga om man undrar något om någons land. Jag tycker man måste 

vara social, prata och inte liksom stängd. 

 

Som tidigare nämnt uppfattar Asman och Farzad inte att deras klasskamrater vet speciellt 

mycket om deras kultur och de uppfattar heller inte att deras lärare har någon kunskap om 

deras kultur.  De tror att det beror på att det bara finns ett fåtal andra elever på skolan som 

delar deras kultur eller kommer från samma land som dem. Därmed har lärarna tidigare bara 

mött några enstaka elever som delar Asmans och Frazads kultur, eleverna uttrycker en 

förståelse för okunskapen. 

 

Asman: Lärarna vet lite om min kultur. Nu i hela skolan är vi bara tre stycken kanske, som har 

min kultur. Det är några stycken i Sverige, det kommer inte så många hit. 

 

Även om eleverna upplever att lärare inte har särskilt mycket kunskap om deras kulturer 

berättar två respondenter att flera lärare ofta brukar dela med sig av sin kultur och berätta om 

den svenska kulturen och om olika traditioner. Om en högtid närmar sig brukar lärarna berätta 

om högtiden, varför man firar och hur man brukar firar.  

 Majoriteten av eleverna berättar även att de har eller har haft en lärare eller annan vuxen 

på skolan som betytt extra mycket för dem och visat särskilt intresse för dem trots okunskap 

gällande kultur. Dessa vuxna menar eleverna varit mycket betydelsefulla för dem och 

eleverna har alltid kunnat vända sig till de vuxna, både när de haft frågor gällande skolan eller 

haft det svårt i skolan eller privat. Respondenterna menar att det är skönt att ha någon vuxen 

att vända sig till som lyssnar och finns där för dem. Avslutningsvis går det att urskilja att 

eleverna inte anser att lärarnas kunskap om deras kultur är det viktigaste utan hur de är som 

personer samt hur de bemöter eleverna. Om man ser till det interkulturella perspektivet enligt 

Lorentz & Bergstedt (2006:28–29) är erkännandet av individers olikheter samt att acceptera 

andra människors världsbild det centrala, vilket eleverna upplever att lärarna gör. 

 

Emre: För vi har redan press och är i en svår situation, och vi behöver lärare som förebilder. Det 

handlar om personligheten också, vissa är mer öppna och det är bättre. 

 

Integration i skolan 

I elevernas berättelser kan vi urskilja olika faktorer som påverkar deras upplevelse av att vara 

nyanländ i Sverige samt nyanländ elev i skolan. Bakomliggande orsaker till hur elever 

förhåller sig till skolsituationen eller den nya kulturen i sig varierar mellan hur länge de har 

varit i Sverige, vilka länder de kommer ifrån, vilka språk de talar samt vilken typ av kontakt 

de har med svensktalande personer. Med svensktalande menar vi personer som är födda i 
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Sverige eller har bott i Sverige så pass lång tid att de utvecklat en god svenska samt i viss 

utsträckning tar del av den svenska kulturen. Denna definition utgår från våra respondenters 

uppfattning av ”svenskar”, vilket är det begrepp samtliga respondenter använder sig av. Två 

respondenter beskriver mötet med svensktalande och den svenska kulturen som följande: 

 

Lisha: Den svenska kulturen. Dom är inte så sociala som jag tänkte att dom skulle vara. I alla 

länder jag varit i, bott i, vi tar till exempel Spanien, alla är sociala, dom börjar bara en 

konversation om nånting. Fast här vet man inte när man ska prata och om man får svar. Så man 

är alltid tyst. Det är svårt att veta hur man ska vara här. Svenskar pratar bara med dom som dom 

känner, men hur ska man lära känna någon då tänker jag. Om man inte vill prata med någon man 

inte känner. Det är konstigt. 

 

Lorin: Men nu är det mer kulturen kanske, för att kommunikationen mellan människorna i 

Sverige finns inte så mycket. I mitt hemland, man går till en affär och man pratar… Alltså dom är 

ganska snälla i Sverige, men om man går in i en buss så ser man att alla liksom sitter ensamma 

och utspridda. Det skulle finnas bättre kommunikation. 

 

Flickorna i studien beskriver deras roll som nyanländ som beroende av kommunikation och 

samspel med människorna i sin omgivning. Den sociala gemenskapen i en skola eller i ett 

land tillsammans med språket visar sig vara de centrala delarna i elevernas känsla av 

gemenskap.  

 

Social gemenskap 

Eleverna berättar om den sociala gemenskapen på skolan och mötet med svensktalande 

elever. Majoriteten elever upplever att det finns en skillnad mellan de som går på 

Språkintroduktionsprogrammet och de som går på de nationella gymnasieprogrammen, 

”gymnasieeleverna” som våra respondenter kallar dem.  

 

Emre: När man går på SPRINT så känner man skillnaden, alltså det är skillnad mellan 

gymnasieskolan och SPRINT-klasser, alltså man kan se på deras syn. Man känner att det finns en 

viss skillnad. 

 

Här går det att urskilja en känsla av ”vi och dem” och en åtskillnad som uppkommer då 

eleverna talar ett annat språk och har en annan kultur än de svensktalande eleverna. Detta kan 

uppstå då elevers egna kulturella värderingar ofta kan vara normativa på så sätt att deras 

verklighet är det ”rätta” och de förhåller sig till andras verklighet som det ”avvikande” 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:28–29; Lorentz, 2009:137). Målet för det interkulturella 
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tänkandet är enligt Lorentz & Bergsted (2006:17) gränsöverskridandet i interaktionen med 

människor med olika kulturella bakgrunder.  

 Av samtliga respondenter var det fyra killar som umgicks med elever på de övriga 

gymnasieprogrammen, de resterande hade inga svensktalande vänner över huvud taget. Dessa 

killar som hade svensktalande vänner berättade att några fanns bland andra elever på skolan, 

men många var genom idrottsföreningar eller från tidigare förberedelseklass i grundskolan. 

Upplevelsen av vilken påverkan de själva samt gymnasieeleverna har på etableringen av 

vänskapsrelationer var delad. Några elever på Språkintroduktionsprogrammet upplevde 

”svenskarna” som snälla och trevliga men rädda för att ta kontakt med nyanlända elever, 

andra SPRINT-elever beskrev dem mer som ointresserade. 

 

Dellina: Jag umgås inte med elever på de andra gymnasieprogrammen. Nej vi gör inte det. Dom 

är lite taskiga tänker jag (haha), alltså jag vet inte, dom är inte… Jag vet inte. Vi känner dom inte 

ens, vem som går på den här skolan, vem som går på någon annan skola. Vi känner inte varandra 

bra. 

 

Farzad: Dom på gymnasiet här på skolan tycker dom är bättre än oss. Det märks på dom. Inte alla 

men många. Dom pratar som om att man vore ett barn alltså. Det tycker jag inte om. Jag förstår 

svenska. 

 

Lorin: Jag skyller inte på dom (eleverna) för det är lite svårt att liksom gå till någon och säga 

`Hej, vill du vara vänner?´, det är liksom svårt. Jag skulle faktiskt vilja vara vänner med dom, för 

det hjälper mig att anpassa mig till Sverige bättre, för att dom som går i SPRINT har samma 

språk som jag. Men dom som är svenskar skulle hjälpa mig med språket eller med allt liksom, för 

att känna sig lite mer hemma, och inte utanför samhället i Sverige. 

 

Samtliga elever uppmärksammar vikten av att ha svensktalande vänner som en förutsättning 

för att lära sig det svenska språket bättre men även för att få en större inblick i den svenska 

kulturen. Dock kan vi urskilja att det främst är killarna som uttrycker att kontakten har en stor 

betydelse samt uttrycker den största viljan att ha svensktalande vänner, detta för att kunna bli 

integrerade i den sociala gemenskapen. Social integration är väsentligt bland elever i deras 

skolmiljö då det handlar om att elever kan mötas över språkliga och kulturella gränser utan att 

exkludera någon på grund av exempelvis fördomar (Westin, 1999:57). Eleverna nämner att i 

klassen på Språkintroduktionsprogrammet talar alla med en viss brytning och ligger på 

samma nivå i språket och det är därför svårt att utvecklas. Känslan av inblick eller förståelse 

för den svenska kulturen visar sig också vara beroende av relationer till svensktalande 

personer. Farzad bodde i en svensk familj från att han kom till Sverige tills att han fyllde 18 
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år, han säger: 

 

Farzad: Svenska kulturen har varit lättast att lära sig för mig, då jag bodde med en svensk familj 

när jag kom till Sverige. Då lärde jag mig mycket. 

 

Fortsättningsvis berättade Nima att genom att ha svensktalande kompisar har han lärt sig mer 

om den svenska kulturen. 

  

Nima: Jag har lärt mig mycket om svenska kulturen med mina svenska kompisar. Det är bra. Då 

får jag vara med och se det på riktigt. Inte bara någon som säger till exempel såhär gör man i 

Sverige. 

 

Dock beskriver de elever som inte har någon kontakt med svensktalande vänner svårigheter 

att ta in och förstå den svenska kulturen. De ser även denna förståelse tillsammans med 

språket som än viktig väg in i samhället. 

 

Asman: Jag vill lära mig svenska och kultur, svenska kulturen. Hur lever dom och vad gör dom 

nu för tiden, nu vet jag inte, vad gör dom i påsk, vad har dom gjort i påsk, jag vet ingenting, jag 

har varit i lägenheten hela tiden. Svårast i Sverige för mig har varit hur man ska skaffa eller hitta 

kompisar, det är väldigt svårt för mig. Jag har bott 1,5 år i Sverige men har ingen svensk kompis. 

Jag är snäll, jag försöker att prata med dom, men de… jag vet inte, dom är så rädda eller dom… 

men det är väldigt svårt för mig. Annars allt är lätt, svenska och så. Det svåraste är att förstå 

kultur och förstå personer. Jag försöker att hitta kompisar men kan inte. Jag vet inte, dom vill 

inte, eller jag försöker inte bra. 

 

Asman beskriver sin integration i Sverige som beroende av språk och kultur. Han upplever att 

det finns en majoritetskultur som han vill ta del men inte riktigt lyckas med. 

Språkintroduktionsprogrammet hjälper honom med det svenska språket men inte med 

deltagande i den svenska kulturen i samma utsträckning. Detta leder även till en upplevelse av 

att kunskaper i språket inte räcker för att känna ett deltagande i majoritetskulturen. 

 Eleverna berättar fortsättningsvis om skolans arbete för att bidra till samarbete mellan 

eleverna på Språkintroduktionsprogrammet och eleverna på de övriga gymnasieprogrammen. 

Flera elever nämner olika temadagar där SPRINT tillsammans med andra gymnasieprogram 

bland annat har varit på studiebesök samt föreläsningar. Samtliga respondenter har enbart 

positiva reaktioner kring dessa dagar och uppskattar samarbetet med gymnasieeleverna. 

Under temadagarna har de arbetat i grupper där gymnasieelever och SPRINT-elever har varit 

blandade och arbetat tillsammans. Vid dessa aktiviteter upplever samtliga elever att 

gymnasieeleverna har varit vänliga samt att samarbetet har fungerat väl, det har varit trevligt 
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stämning och SPRINT-eleverna har inte upplevt att perfekt svenska är nödvändigt. Angående 

en temadag i NO-ämnet var en reaktion från hälften av respondenterna att de som gick 

SPRINT hade lika mycket eller mer kunskaper inom NO-ämnet än de elever som gick på 

naturprogrammet, då det var SPRINT-eleverna som kunde svara på frågorna i grupparbetet. 

Emre som tidigare talat om en upplevelse av skillnad mellan elever på SPRINT och 

gymnasieelever kommenterar en temadag med följande: 

 

Emre: I fysik till exempel har vi haft föreläsningar tillsammans, vi samarbetar med någonting. 

Och då känns det faktiskt som att det inte finns någon skillnad mellan oss, vi kan lika mycket 

som dom kan. Det blir inte så stor skillnad när vi träffar dom. 

 

I relation till detta talar flera elever om en önskan att läsa vissa ämnen tillsammans med 

gymnasieeleverna för att på så sätt skapa vänskapsrelationer samt höra språket bland 

svensktalande. Att skapa vänskapsrelation till svensktalande elever skulle kunna ses som 

bidragande faktor till integration i skolan. Här kan vi se den centrala betydelsen av integration 

enligt Westin (1999:55) som är känslan av delaktighet i samhället, där skolan har en viktig 

roll. Samtliga elever uppskattar det samarbete som skolan anordnar men tycker att det är för 

lite och för sällan. Det är enstaka dagar varje läsår och utöver det upplever inte någon elev att 

skolan arbetar för att sammanstråla SPRINT-elever och gymnasieelever för någon typ av 

samarbete eller aktivitet. 

 

Lorin: Men det skulle kunna vara så att skolan skulle kunna fixa något så att vi skulle umgås med 

dom, och vara vänner också. Inte bara lektioner. Jag skulle vilja ha mer samarbete. 

 

Asman: Jag har varit två månader på skolan men dom har fortfarande inte gjort någonting med 

arbete mellan klasserna, jag tror inte att det finns något där vi jobbar tillsammans, bidrar 

tillsammans, att snacka med dom eller så. Det är bara vi som är invandrare på språkintroduktion 

och hela tiden är vi i ett klassrum, och det känns lite negativt tror jag. Vi är i klassrummet, bara 

vi invandrare är i klassrummet, samma klassrum, bara vi från andra länder, inte svenskar. Jag kan 

inte umgås med svenskar, lära mig svenska, eller hitta kompisar. 

 

Dellina: Det som hade kunnat vara bättre är att istället för att gå på SPRINT hade man börjat 

direkt med dom (gymnasieeleverna), man lär sig bättre om man går med dom. Allting kommer gå 

bra om man går med svenskar, jag tänker så, att istället för att gå på SPRINT så börjar man 

direkt. Man kan ha andra ämnen med dom, kanske bara att det är svenska som skiljer oss. Vi kan 

läsa ensamma den där svenskagrejen, och sen annat kan man läsa med dom tycker jag. 
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Trots önskan om att läsa andra ämnen tillsammans med gymnasieelever eller börja i ”vanlig” 

klass från början beskriver även eleverna svårigheterna med detta. Som tidigare nämnt i 

ovanstående avsnitt har flera elever en positiv inställning till Språkintroduktionsprogrammet 

beträffande just språkinlärningen samt klimatet i klassen. Det som upplevs som negativt är 

dock själva integrationen i skolan beträffande kontakten med svensktalande elever samt den 

sena övergången till ”vanlig” klass eller nationellt gymnasieprogram. Eklund (2003:8) hävdar 

att skolan är en viktig arena för nyanländas delaktighet i majoritetssamhället där integration 

skall vara en möjlighet för eleverna att förenas med skolan som samhälle samtidigt som de 

bevarar sin egen kultur eller levnadssätt. Dock finns det en förståelse hos eleverna i denna 

studie att det är språket som ofta är avgörande. För att läsa övriga ämnen med elever i 

ordinarie klass eller gymnasieprogram krävs en viss kunskapsnivå i svenska för att klara av 

och förstå undervisningen, vilket då gör språkintroduktionen relevant. I detta går det att utläsa 

en viss motsägelse beträffande integration i skolan. Eleverna uttrycker en strävan efter att bli 

inkluderade i skolan som helhet då detta bland annat skulle bidra till deras språkutveckling, 

samtidigt som de uttrycker en trygghet i att ha sin egen typ av utbildning på skolan. 

Svenska språket och modersmålsundervisning 

Eleverna beskriver svenska språket som en nyckel till integration i det svenska samhället, 

språket är väsentligt för att förstå sociala koder, normer och värderingar.  

 

Dellina: Det svåraste att lära sig i Sverige har varit språket och det sociala, att prata med 

svenskar. Det har varit jättesvårt här i Sverige. 

 

Emre: Det var ganska svårt för mig med både kommunikation och kulturen, och språket 

framförallt. Det var väldigt svårt. Språket påverkade alltså. 

 

Då språket förmedlar både kulturella föreställningar och värderingar men även 

umgängesregler mellan elever i skolan blir förståelsen för det gemensamma språket väldigt 

viktigt. Språket används för att förstå andra människors normer och värderingar men även för 

att förmedla sina egna (Bråten, 1998:82; Parszyk, 1999:74). För att relatera elevernas 

uppfattningar av att lära sig svenska språket till språkinlärningen på 

Språkintroduktionsprogrammet diskuteras modersmål samt användning av svenska språket i 

skolan. Samtliga elever berättar att det endast är tillåtet att använda det svenska språket i 

klassrummet under lektioner, trots att vissa tycker att det är svårt anser samtliga att det är 

nödvändigt. Eleverna är överrens om att de måste tala svenska så ofta som möjligt för att 

utvecklas i språket. Något som majoriteten nämner är att om de elever som talar samma 

modersmål använder det i klassrummet kan det uppfattas som otrevligt och respektlös då 

omgivningen inte förstår.  
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Farzad: När man sitter i klassrummet måste man respektera dom andra som inte förstår mitt språk 

eller nåt språk. Då kanske dom tänker att ja… Dom snackar något skit om mig.  Då måste man 

respektera och prata det språket som alla pratar tillsammans. 

 

Lorin: Mina föräldrar kan inte svenska, vi pratar turkiska hemma. Och om man ska lära sig måste 

man ju prata svenska så det enda stället vi kan göra det är skolan, det är bra, det måste man göra 

för att lära sig, praktiken är viktig. 

 

Som Lorin nämner är det flera som talar svenska enbart i skolan då de talar sitt hemspråk i 

hemmet eller med kompisar med samma modersmål och ser det därför som en möjlighet att 

träna i skolan med varandra och lärare. Samtliga elever prioriterar i första hand att lära sig 

svenska men anser att det är viktigt att inte glömma sitt modersmål. Flera säger att det är 

viktigt då de vill resa tillbaka till sina hemländer och då behärska språket väl, men också för 

att behålla en god kommunikation till släkt och vänner som inte talar svenska. Av samtliga 

respondenter var det tre som har eller har haft tillgång till modersmålsundervisning, dessa tre 

talar turkiska samt persiska. De läser eller har läst sitt modersmål på gymnasienivå och får 

betyg i detta. De övriga fem respondenterna som kommer från olika afrikanska länder samt 

Afghanistan har inte tillgång till modersmålsundervisning vilket de upplever som tråkigt, 

dock nämner två elever att det skulle kräva för mycket tid.  

 Jason och Lisha som kommer från två olika afrikanska länder har engelska som ett av sina 

modersmål då engelska är ett officiellt språk i deras hemländer. Dock har dessa elever ingen 

undervisning i engelska eller i sina afrikanska språk som modersmål i skolan, utan har 

”vanliga” lektioner i engelska. De elever som har undervisning i sitt modersmål lyfter även 

fram att de alltid är tillåtna att ta hjälp av sin modersmålslärare för att översätta eller få 

uppgifter i andra ämnen förklarade, vilket är väldigt uppskattat och användbart. Dock finns 

inte heller tillgång till modersmålslärare för de elever som inte har tillgång till undervisning i 

sitt modersmål.  

 

Farzad: Jag blir irriterad på mig själv när jag glömmer ord när jag till exempel pratar med 

mamma. Det skulle vara bra att ha det för att inte glömma språk. Men det skulle vara jobbigt att 

plugga ett språk till, tror jag. 

 

Emre: Jag läser gymnasienivå i mitt hemspråk. Jag tycker att det är viktigt för att inte glömma 

bort det. Om man har någon fråga om något annat ämne så kan man fråga sin hemspråkslärare 

om hjälp. Det har jag gjort många gånger. 
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Lisha: Dom kunde inte hitta mitt språk så jag har engelska som modersmål. Jag tycker det är 

viktigt och önskar lite att jag hade mitt språk. Men hemma så pratar vi mitt modersmål så jag har 

inte glömt det. Det är viktigt att inte glömma det, man ska ju dit någon gång, en dag, så det är ju 

bra att man kan. 

 

Som tidigare nämnt, anser eleverna på SPRINT att det är viktigt att behärska sitt modersmål, 

dock ligger fokus på att lära sig det svenska språket. Det som eleverna urskiljer som svårast är 

dock uttalet eller ”accenten” som flera säger. Hur svårt eleverna upplever svenska språket 

skiljer sig beroende på vilka språk de har som modersmål, hur länge de gått i skolan i 

hemlandet och självklart vilket språkintresse som finns. Att låta ”svensk” anses här vara en 

viktig förutsättning för att bli accepterad samt integrerad i samhället. Detta kan ses i relation 

till Parszyks (1999:250) studie där eleverna upplever att de inte talar ”riktig” svenska vilket i 

sin tur kan leda till att eleverna inte känner sig ”riktigt” svensk.  

 

Jason: Svenska är inte så svårt att lära sig men det är svårt att låta svensk. Jag vill prata som 

svenskar och det gör jag inte och det är lite tråkigt. Många säger att jag är duktigt och så, och 

låter svensk, men jag tycker inte det. Jag vill bli bättre. 

 

Något som lyfts fram är känslan av jämlikhet där eleverna idag tydligt känner att de skiljer sig 

från de elever som går på de nationella gymnasieprogrammen. Till viss del upplevs inte detta 

som någonting oväntat från eleverna, då de är medvetna om att de kommer från andra länder 

med andra språk samt kulturer och därmed skiljer sig från det svenska språket och kulturen. 

Däremot finns en oro att den svenska som eleverna kommer att bemästra i framtiden inte är 

likvärdig den svenska som talas av svensktalande. Eleverna upplever redan idag att brister i 

svenska språket skapar en skillnad mellan dem och gymnasieeleverna, där det går att urskilja 

en känsla av ”vi och dem”. Som Parszyk (1999:250) beskriver de två motpolerna i situationen 

mellan elever med olika språk kan detta leda till att språket skiljer ”invandrare” från 

”svenskar”. Språket har tidigare lyfts fram som väsentligt för att bli inkluderad och integrerad 

i skolan samt i samhället. Med detta som bakgrund finns en farhåga att deras svenska inte 

kommer att vara tillräcklig för att uppleva jämlikhet i framtiden. Westin (1999:56) menar att 

det råder ett problem i integrationen om det finns betydande skillnader mellan olika gruppers 

villkor i samhället. Om det ställs krav på god svenska för de nyanlända eleverna i framtiden, 

kan detta leda till ojämlika villkor i samhället.  

Framtiden 

Trots att samtliga elever anser att de tar längre tid att avsluta Språkintroduktionsprogrammet 

än de förväntade sig känner de att programmet har hjälpt dem för framtiden. Flera elever är 

missnöjda med att utbildningen har dragit ut på tiden i jämförelse med deras förväntningar, 
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främst de killar som hade gått i förberedelseklass i grundskolan. I varje fall uttrycker eleverna 

att SPRINT har givit dem olika erfarenheter och kunskaper som de tar med sig. Det mest 

omtalade är kunskaper i svenska språket där alla elever känner att de har utvecklats. Andra 

positiva aspekter är att SPRINT förbereder dem för gymnasieskolan, komvux eller 

folkhögskola genom att de läser svenska men även andra grundskoleämnen. Ytterligare 

nämner några elever att de hinner utvecklas som människor innan de skall välja 

gymnasieprogram och inriktning i livet. 

 

Lorin: SPRINT har gett mig en möjlighet att tänka lite mer innan jag blir tvingad att välja. Det är 

svårt att bestämma om framtiden när man är så ung, men jag har fått lite mer tid att tänka. Jag 

tycker att SPRINT har gett mig möjlighet att hitta vem jag är, vad jag tycker om, vad jag är 

intresserad av, jag hinner fundera på vad som skulle vara kul i framtiden. 

 

Jason: Dom ämne vi gör kommer kanske också sen på folkhögskolan eller gymnasiet så man 

kommer kunna lite när man kommer. Vi lär oss svenska här så vi klarar av gymnasiet, komvux 

eller folkhögskola sen. Vi tränar på att intervjua folk och hur man skriver CV så vi kan söka jobb 

sen. SPRINT hjälper inte en bara för skolan utan livet. 

 

Emre: Jag känner att det lämnar spår i mig alltså, och hur dom känner sig i SPRINT klasser och 

så, jag vet deras tankar och deras känslor och sånt där, alltså ja, det lämnar spår efter sig alltså. 

Mycket för att vi har delat tankar och känslor. Även om jag börjar gymnasiet så kommer 

SPRINT att lämna ett djupt spår efter sig. Det kommer att vara ett speciellt ställe i mitt liv. 

 

Samtliga respondenter vill läsa på gymnasiet i framtiden eller folkhögskola om de hunnit fylla 

20 år. Det varierar mellan respondenterna att läsa åtta ämnen eller tolv ämnen på 

Språkintroduktionsprogrammet. Generellt kan vi se att det är främst killarna som satsar på att 

få godkänt i tolv ämnen för att söka högskoleförberedande gymnasieprogram medan tjejerna 

tenderar att satsar på att få godkänt i åtta ämnen och därmed söka in till yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Killarnas ambitioner kan ses som högre än tjejernas dock har några killar 

valt att fokusera på åtta ämnen då tolv ämnen blev för svårt. Det är även killarna som talar om 

fortsatta studier på universitet eller högskola där målen är att bli civilingenjör, pilot, läkare 

och mekanisk ingenjör. 

I det fortsatta livet kan eleverna se sig själva bo i Sverige men flera vill ut och resa för att 

se världen eller arbeta i något annat land. Samtliga elever hoppas på en ljus framtid med ett 

jobb som de trivs med, tillräckligt med pengar eller mer samt att vara omgiven av familj och 

vänner. 

Trots elevernas berättelser om svårigheter med integration och social gemenskap i skolan 

samt i samhället är samtliga elever överlag positiva till sin situation idag. De ser som tidigare 
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nämnt ljust på framtiden parallellt med den oro som finns beträffande utmaningar i språk och 

kultur. Deras förhoppningar är att de upplever deltagande i majoritetssamhället där de tar del 

av normer och värderingar samt behärskar språket på en nivå som accepteras, samtidigt som 

de kan bevara sitt modersmål och kulturen från deras hemländer. Dessa förhoppningar 

överrensstämmer med grundtankarna i det interkulturella perspektivet men även 

integrationens betydelse och syfte enligt Westin (1999:55). 

Asman beskriver sin resa i livet som svår då det var oroligt i hemlandet och han kom till 

Sverige själv. Han är också en av de respondenter som upplever det som väldigt svårt att ta 

del av den svenska kulturen samt språket då det har varit svårt att få kontakt med 

svensktalande personer i hans omgivning. Trots detta, när Asman i slutet av intervjun får 

chansen att tala fritt för att lägga till tankar som inte kommit till uttryck under det tidigare 

samtal, avslutar Asman sin berättelse med följande: 

 

Asman: Jag ska bo i Sverige, det är lugnt och fred här. Jag vill säga bara att… jag vill bara säga 

tack Sverige, och tack gud och tack allt, dom hjälper oss och svenskar är väldigt snälla personer, 

snällt folk, väldigt snällt. Jag vill också göra någonting för svenskar och Sverige, som jag kan… 

eftersom att dom har hjälpt oss mycket. Man måste vara tacksam. 

 

Sammanfattning av analysresultat 

Sammanfattningsvis uttrycker eleverna att de främsta fördelarna med 

Språkintroduktionsprogrammet är att eleverna får tid till att lära sig svenska samt att de 

beskriver miljön i klassrummet som trygg och öppen. Svenska språket anses vara nyckeln till 

integration i skolan och samhället. Eleverna upplever att det är intressant och givande att gå i 

en klass där olika kulturer möts samt att de lär mycket av varandra, vilket visar på att det råder 

ett interkulturellt samspel eleverna emellan. Den främsta nackdelen som uppmärksammas är 

att det tar längre tid än vad eleverna förväntat sig att avsluta språkintroduktion för att komma 

vidare i utbildningen. 

  Den sociala gemenskapen upplevs som god inom Språkintroduktionsprogrammet men 

brister något i kontakten med gymnasielever på övriga program. Den sociala gemenskapen 

med svensktalande elever är önskvärd då eleverna uppfattar att det skulle bidra till deras 

utveckling i det svenska språket samt ökad förståelse för den svenska kulturen, vilket i sin tur 

skulle leda till en ökad delaktighet och integration i skolan. Det finns en önskan om mer 

samarbete och gränsöverskridande arbete mellan språkintroduktion och 

gymnasieprogrammen.  

 Tjejer och killars upplevelser av Språkintroduktionsprogrammet skiljer sig inte avsevärt. 

De främsta skillnaderna vi kan urskilja att det är fler killar än tjejer som har svensktalande 

vänner och som anser att kontakten med svensktalade elever är viktigt för språkutvecklig samt 
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social gemenskap. Killarna har även högre ambitioner än tjejerna, då fler satsar på tolv 

godkända ämnen och vidare utbildning. Tjejerna skiljer sig från killarna genom att uttrycka en 

större kulturell medveten och därmed ett interkulturellt tänkande.  

 Eleverna har ljusa drömmar och förhoppningar om sin framtid, samtliga vill söka vidare 

till gymnasiet eller annan utbildning och några killar vill även läsa vidare på universitet. De 

upplever att språkintroduktion har hjälpt dem med språket, förberett dem för vidare studier 

samt att de har utvecklats som människor. Dock framkommer en oro bland eleverna att brister 

i det svenska språket samt bristande deltagande i majoritetskulturen kommer att påverka deras 

möjligheter att bli accepterade på jämlika villkor i samhället. 

 Enligt elevernas utsagor framkommer å ena sidan att inlärning av det svenska språket 

samt förståelsen för den svenska kulturen anses vara viktiga faktorer för att eleverna skall bli 

integrerade i den svenska skolan och samhället. Å andra sidan för att eleverna skall kunna 

utveckla det svenska språket och få möjlighet att ta det av den svenska kulturen behöver 

integration ske i ett tidigt skede. I relation till detta kan vi se att integration, språk och kultur 

är beroende av varandra.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att belysa och analysera nyanlända ungdomars upplevelser och 

erfarenheter av mötet med den svenska skolan. Närmare bestämt undersöka hur de uppfattar 

sin tid på Språkintroduktionsprogrammet, hur upplevelser kan skilja sig åt mellan tjejer och 

killar samt vilken betydelse programmet har för deras framtid. Följande kommer resultatet att 

diskuteras utifrån studiens frågeställningar i relation till tidigare forskning och teoretiskt 

perspektiv. Något som kommit fram under vår sammanställning av resultat och analys är att 

det finns ett flertal motsägelser i elevernas berättelser. De fördelar och nackdelar med 

Språkintroduktionsprogrammet som lyfts fram av eleverna kan förhålla sig till varandra på så 

sätt att det ena är beroende av det andra.  

 Som framkommit av resultatet upplever eleverna att den främsta nackdelen med 

Språkintroduktion är att det för lång tid att genomgå språkintroduktion innan de har möjlighet 

att börja i ordinarie klass. Eleverna i denna studie upplever däremot en trygghet i att gå på 

Språkintroduktionsprogrammet då de vågar vara sig själva och göra språkliga misstag. Det 

finns en motsägelse i att eleverna tidigt vill börja i ordinarie klass samtidigt som de trivs och 

känner en trygghet i att gå i språkintroduktionsklass. Detta kan ses som att det finns en fördel 

med att vara separerad från den övriga skolverksamheten, samtidigt som det finns en strävan 

mot integration. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning har det konstaterats att 

introduktionen tagit för lång tid för eleverna att genomgå innan de fått delta i ordinarie 

undervisning (Skolinspektionen, 2009:21). I Wiggs (2008:87) studie beskrivs tiden i 

förberedelseklass som ett slags väntrum, i synnerhet för äldre elever. Att börja ”vanlig” klass 

eftersträvas ofta av nyanlända elever och det beskrivs som ett villkor för att de skall kunna 

finna sin plats och tillhörighet i det nya samhället. Bunar (2010:109) hävdar dock att det finns 

risker med att för tidigt placera nyanlända elever i en ”vanlig” klass då eleverna bland annat 

kan sakna tillräckliga kunskaper i majoritetsspråket och att de inte får det stöd de behöver. I 

den internationella forskningen menar Bunar (2010:110) att det förespråkas någon form av 

introduktionsklass men under en begränsad tidsperiod på 6-12 månader. Bland våra elever har 

denna tidsperiod i flera fall överskridits vilket resulterat i negativa reaktioner. 

 Fördelarna med att gå på Språkintroduktionsprogrammet har framkommit vara inlärning 

av svenska språket samt kulturella möten. Inlärning av språket lyfts fram som en viktig 

förutsättning hos nyanlända elever för att de skall kunna ta del av undervisningen och knyta 

kontakter (Wiggs, 2008:90). Elevernas upplevelser av nackdelen med att gå språkintroduktion 

under en lång tid samt fördelen att hinna lära sig språket kan sättas i relation till varandra. Då 

tiden på språkintroduktion möjliggör språkinlärningen blir tiden nödvändig för att lära sig 

språket.  

 Eleverna beskriver varandra som väldigt öppna och lyhörda när det kommer till kulturella 
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möten i klassen. Inom språkintroduktion finns en känsla av gemenskap och intekulturalitet 

mellan eleverna. Dock brister gränsöverskridandet av kulturer när det gäller deltagandet i 

majoritetskulturen på skolan. Bunar (2010:31) menar att en viktig utgångspunkt vid kulturella 

möten är att skapa en medvetenhet om att många människor har bristande kunskaper om 

andra kulturer och där ens egen kultur är normen. Vilket är i enighet med det interkulturella 

perspektivet som säger att individers egna kulturella uppfattningar och värderingar oftast är 

normativa på så sätt att vår verklighet och omgivning är det ”rätta” och vi förhåller oss till 

andras verklighet som det ”avvikande” (Lorentz & Bergstedt, 2006: 28-29; Lorentz, 

2009:137).  Detta är inte fallet mellan respondenterna i vår studie då deras enskilda 

minoritetskulturer inte ses som avvikande mot varandra, utan snarare som avvikande mot den 

svenska majoritetskulturen. 

 Det upplevs finna en bättre förståelse mellan eleverna i jämförelse mellan lärare och 

elever gällande kultur. Lärare måste enligt Bunar (2010:31) bemöta de nyanlända elevernas 

kulturella värderingar för att öka förståelsen för elevernas bakgrund. Ur ett interkulturellt 

perspektiv skall man i skolan ha en ömsesidig förståelse för nya kulturer. En viktig 

förutsättning för att skapa interkulturella möten är att alla individer måste erkänna varandras 

olikheter (Lorentz & Bergstedt, 2006:28–29).  

 Den sociala gemenskapen på Språkintroduktionsprogrammet bland eleverna upplevs som 

god däremot brister känslan av gemenskap i kontakten med gymnasielever på övriga program.  

En ökad kontakt med svensktalande elever skulle kunna bidra till språkutveckling samt ökad 

förståelse för den svenska kulturen. Skolan menar Westin (1999:57) är en viktigt arena för 

social integration mellan elever, eleverna skall mötas över olika språkliga och kulturella 

gränser utan att någon blir utesluten på grund av exempelvis fördomar. Både Eklund 

(2003:35) samt Hersi och Watkinson (2012:101–105) talar om en typ av kulturellt öppen 

undervisning där interkulturellt lärande sker genom att elever får arbeta tillsammans på ett 

undersökande och problematiserande sätt. Genom detta får eleverna arbeta tillsammans över 

kulturella och språkliga gränser, vilket ses som en nyckel till interkulturell förståelse.  

 Vi kan tydligt urskilja att lära sig det svenska språket står i fokus för eleverna i denna 

studie för att kunna delta i skolan och samhället. Enligt Sjögren och Runfors (i red. Sjögren, 

Runfors & Ramberg, 1996:10) är språkinlärning en process som sker då människan 

socialiseras in i ett samhälle eller i en grupp samt dess kultur. Språket anses vara en viktig 

förutsättning hos nyanlända elever för att de skall kunna ta del av gemenskapen och starta ett 

nytt liv i Sverige (Wiggs, 2008:90; Cederberg 2006:165). Trots att fokus ligger på att lära sig 

det svenska språket anses det även vara viktigt att behärska sitt modersmål för att bevara sin 

kultur och kommunikation till släkt och vänner som talar modersmålet. Få elever i denna 

studie har tillgång till modersmålsundervisning, vilket kan vara negativt då Hyltenstam 

(2007:47) menar att elever med ett välutvecklat förstaspråk lättare tar till sig ett andraspråk. 

Vidare lyfter Axelsson (i red. Hyltenstam & Lindberg, 2004:530-532) fram att ju äldre 
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nyanlända elever är då de börjar i svensk skola desto viktigare är det att de erbjuds studiestöd 

på deras modersmål.  

  Beträffande språkinlärning och integration kan man enligt vår uppfattning urskilja en 

motstridighet. Å ena sidan är språket en förutsättning för att bli en del av skolans gemenskap, 

å andra sidan förbättras språkinlärningen om nyanlända elever får vara en del av gemenskapen 

bland svensktalande elever under inlärningsprocessen av språket. Denna motstridighet 

förklaras av eleverna då svensktalande vänner skulle bidra till förbättrad svenska. Samtidigt 

som de förklarar att deras bristande språkkunskaper hindrar dem från att skaffa svensktalande 

vänner. 

 Det går tydligt att urskilja en önskan om en ökad kontakt samt ett ökat samarbete med 

övriga gymnasieprogram för att öka integrationen. Introduktionsklasser skall enligt Bunar 

(2010:110–111) vara placerade i nära samverkan med den övriga skolverksamheten samt att 

ett nära samarbete med de övriga klasserna skall ske från start. Eleverna bör främjas till att 

delta i olika aktiviteter som nödvändigtvis inte kräver allt för höga språkkunskaper i det 

svenska språket (Ibid.). Tanken om att nyanlända elever kan delta i aktiviteter där inte högre 

språkliga kunskaper krävs delas med respondenterna i denna studie. Specifikt musik och bild 

har enligt Hones (2007:12-13) visats sig vara användbara redskap i undervisningen för 

nyanlända. Syftet med dessa estetiska verktyg är både att arbeta med kulturer och utveckla 

språkinlärningen. Musik har exempelvis visat sig vara till stor nytta för nyanlända elevers 

muntliga språkutveckling. Några av killarna i vår studie saknar just praktiska ämnen i sin 

undervisning.  

 Samtliga respondenter anser att Språkintroduktionsprogrammet har hjälpt dem inför 

framtiden gällande förberedelse för nationellt gymnasieprogram, annan vuxenutbildning samt 

vidare universitetsstudier. Killar tenderar dock att ha högre ambitioner än tjejer gällande 

vidare studier. Trots en positiv syn på framtiden finns en oro att bristande språkkunskaper 

kommer att påverka elevernas möjligheter att nå sina mål och bli accepterade och integrerade 

i samhället i framtiden. Det framkommer upplevelser av att eleverna ibland bemöts som 

exempelvis barn eller elever med särskilda behov i mötet med människor med goda svenska 

kunskaper. Enligt Cederberg (2006:12) har nyanlända elever tidigare i skolan betraktas som 

elever med särskilda behov, bland annat då de på grund av språkliga brister avviker från 

normen. I Runfors (2003:150–151) studie finns det en uppfattning bland lärare och övrig 

skolpersonal att nyanländas största svårighet i skolan och samhället är bristande kunskaper i 

det svenska språket. Goda språkkunskaper anses vara vägen till framgång, acceptans samt 

integration. Utifrån det interkulturella perspektivet skall nyanlända elever inte ses eller 

uppleva känslan av att vara avvikande. Målet är att de skall delta och känna delaktighet i 

majoritetssamhället samtidigt som de får bevara sitt eget språk och kultur.  
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Konklusion 

Studiens resultat visar att det som nyanlända elever upplever som centralt i deras introduktion 

i den svenska skolan och för deras framtid är det svenska språket samt skapande av 

vänskapsrelationer både till elever i klassen och med svensktalande elever. En av de främsta 

fördelarna som framkommit av elevernas utsagor är inlärningen av svenska språket. Samtidigt 

som den främsta nackdelen som framkommit av elevernas utsagor är att det tar längre tid än 

vad eleverna förväntar sig att avsluta Språkintroduktionsprogrammet. I denna fördel och 

nackdel går det att urskilja en viss motsägelse då tiden på Språkintroduktionsprogrammet 

möjliggör språkinlärning med hänsyn till elevernas förutsättningar. Synpunkten att eleverna 

tillbringar för lång tid på språkintroduktion är svår att dra några slutsatser om då vi enbart 

undersökt elevernas upplevelser. Vi anser att det är svårt att hävda att våra respondenter borde 

avsluta språkintroduktion tidigare då vi inte har några uppgifter om deras individuella 

kunskaper och förutsättningar 

 Den sociala gemenskapen inom Språkintroduktionsprogrammet beskrivs av 

respondenterna som god men att den brister något i kontakten med gymnasielever på övriga 

program. Eleverna själva föreslår ökad kontakt och samarbete med gymnasieeleverna vilket 

de önskar att skolan organiserar. Ett ökat samarbete menar eleverna skulle leda till att de får ta 

del av svensktalande elevers kultur i större utsträckning samt få höra det svenska språket i mer 

informella sammanhang. Även här går det att urskilja en viss motsägelse i elevernas 

berättelser då de strävar efter att inkluderas och arbeta mer med de övriga 

gymnasieprogrammen, men tycker samtidigt att det känns tryggt att gå i en klass där alla 

elever delar mötet med ett nytt språk och kultur. 

De skillnader som går att urskilja mellan tjejers och killars upplevelser av 

Språkintroduktionsprogrammet är att killarna är de som främst har svensktalande vänner samt 

att de anser att kontakten med svensktalande är viktig för den sociala gemenskapen. Både 

tjejerna och killarna upplever de kulturella mötena som betydelsefulla, dock uttrycks en mer 

omfattande kulturell medvetenhet hos tjejerna. Killarna kan uppfattas ha högre ambitioner för 

framtida studier. En till synes skillnad kan vara förväntningarna på tidsperioden på 

Språkintroduktionsprogrammet, då de tre elever som uttrycker störst missnöje är killar. Enligt 

vår uppfattning beror inte denna skillnad på kön utan snarare på tiden i Sverige och tidigare 

skolgång i Sverige. I denna studie går det inte att urskilja några avsevärda skillnader mellan 

tjejer och killar. Elevers upplevelser skiljer sig snarare åt beträffande deras tid i Sverige, 

tidigare skolgång i Sverige och hemlandet samt språklig och kulturell bakgrund. 

 Samtliga elever vill efter sin tid på Språkintroduktionsprogrammet studera vidare då de 

ser utbildning som en väg in i samhället. Respondenternas upplevelser är att 

Språkintroduktionsprogrammet har hjälpt dem då de får lära sig det svenska språket, förberett 
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dem inför vidare studier samt att de fått möta människor med olika kulturella bakgrunder, 

vilket de beskriver som berikande. Dock finns en oro bland eleverna att utmaningar i språk 

och kultur kan komma att begränsa deras integration i det svenska samhället. Deras 

förhoppning är att de kommer uppleva deltagande i majoritetssamhället samtidigt som de får 

bevara sitt eget språk och kultur. Den främsta slutsatsen som kan tas angående elevernas 

upplevelser av Språkintroduktionsprogrammet är att det upplevs vara tryggt att till viss del 

vara separerad från majoriteten. I deras avskilda gemenskap upplever eleverna en trygghet 

beträffande språkanvändning och kulturell öppenhet. Samtidigt finns en önskan och strävan 

mot att delta och integreras i majoritetssamhällets. 

 Vår studie bekräftar till stor del den tidigare forskningen inom området. Det vår studie 

främst bidrar till är nyanlända elevers upplevelser av specifikt Språkintroduktionsprogrammet 

samt vilka skillnader som kan urskiljas mellan tjejer och killar. För framtida forskning inom 

detta område vore det intressant att jämföra olika Språkintroduktionsprogram på olika skolor 

och orter, då utformningen av programmet skiljer sig. Det vore även intressant att inkludera 

lärares uppfattningar av olika företeelser förknippade med Språkintroduktionsprogrammet för 

att få en djupare inblick samt jämföra med elever och se till likheter och skillnader.  
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Bilaga: Intervjuguide 

Viktiga följdfrågor:  

–Hur menar du? –Kan du utveckla? –På vilket sätt? –Berätta mer!  

 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vilket land kommer du ifrån?  

Vilka språk talar du? 

Hur länge har du bott i Sverige?  

Kom du ensam eller med dina föräldrar/släktingar till Sverige?  

Hur kändes det att komma till Sverige? 

Gick dina föräldrar någon typ av utbildning i hemlandet?  

Vad arbetade dina föräldrar med i hemlandet?  

Har dina föräldrar gått någon utbildning i Sverige?  

Har dina föräldrar något arbete idag?  

 

Tema 2: Skoltid 

Hur länge gick du i skolan i hemlandet?  

Kan du beskriva din skola i hemlandet? 

Hur länge hade du bott i Sverige innan du fick börja skolan/annan utbildning? 

Hur länge har du gått på Språkintroduktionsprogrammet? 

Hur kändes det att börja på Språkintroduktionsprogrammet? 

Hur var första mötet med lärare och skolkamrater?  

Hade du några förväntningar på den svenska skolan och Språkintroduktionsprogrammet?  

Upplever du att det finns likheter och skillnader mellan ditt hemlands skola och den svenska 

skolan? 

 

Tema 3: Skolsituation idag 

Hur är det och att gå på Språkintroduktionsprogrammet? Varför? 

Kan du beskriva hur det är att gå i skolan? (En vanlig skoldag)  

Umgås du med de andra eleverna på Språkintroduktionsprogrammet? 

Umgås du med elever utanför Språkintroduktionsprogrammet?  

Träffar du några av dem utanför skolverksamheten?  

Gör skolan något för att olika klasser skall samarbeta med varandra?  

Delar ni utrymmen med den resterande skolverksamheten? D.v.s. klassrum, skåp, o.s.v. 
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Hur känns det att gå i en klass med flera olika kulturer? Upplever du att dina klasskamrater 

och lärare har kunskap om din bakgrund och kultur? 

Hur tycker du att du, dina klasskamrater och dina lärare ska bemöta varandra?   

Vad finns det för fördelar med att gå på Språkintroduktionsprogrammet? 

Vad finns det för nackdelar? 

 

Tema 4: Undervisning och lärare 

Vilka är dina favoritämnen i skolan? Kan du beskriva en valfri lektion?  

Vilket sätt att arbeta på tycker du bäst om? 

Vad ger dig lust att lära?  

Vad tycker du om det svenska språket? Varför? 

Är det enbart tillåtet att använda svenska som språk i klassrummet? I sådant fall, vad tycker 

du om detta?  

Har du tillgång till modersmålsundervisning? Tycker du att det är viktigt? 

Har du tillgång till modersmålslärare under övriga lektioner? Vad tycker du om det? 

Beskriv en bra lärare.  

Finns det någon lärare eller annan personal på skolan som betytt mycket för dig? På vilket 

sätt?  

Vad tycker du har varit svårast att lära dig? Att lära sig tala och förstå det svenska språket, 

andra ämneskunskaper, förstå sociala koder och kulturer. Varför och på vilket sätt?  

 

Tema 5: Framtiden 

Berätta hur undervisningen på Språkintroduktionsprogrammet har hjälpt/hjälper dig?  

Vad hade du för mål och ambitioner när du började på Språkintroduktionsprogrammet? 

Upplever du att du har fått tillräckligt med stöd för att nå upp till dessa? På vilka sätt? 

Vilken inriktning vill du läsa på gymnasiet? Varför? 

Vad gör du om 10 år?  

Avslutningsvis, är det något du vill tillägga? 

 


