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Abstract 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur nyanlända unga somaliska flickor upplever 

Introduktionsprogrammet. Undersökningen har utgått från intervjuer med fem elever på ett 

introduktionsprogram. 

I studien framgår det bland annat att samtliga informanter anser att de behöver utveckla det 

svenska språket. Dock uppger informanterna olika utvecklingsområden i det svenska språket. 

Vidare upplever dem svårigheter i språkinlärningen i olika grader och olika former. Samtliga 

informanter upplever att de trivs på introduktionsprogrammet idag på grund av att den är 

mångkulturell och att de nu har lärt sig svenska. Informanterna trivs också i skolan på grund 

av deras lärare och den relation de har med dem. Vidare anser informanterna att deras 

nuvarande lärare har hjälpt och stöttat de i deras lärande. Dock uttrycker de alla olika förslag 

på hur undervisningen ska utvecklas och förbättras för deras kunskapsutveckling och deras 

trivsel på introduktionsprogrammet. 

Vi kan utifrån vår undersökning utläsa att språket har varit en viktig faktor för huruvida 

informanterna trivdes på introduktionsprogrammet eller inte. Informanternas syn på deras 

lärare berodde också mycket på hur väl lärarna undervisade och stöttade dem i deras 

språkutveckling. Vi kan också utläsa att informanterna efterfrågade mer individualisering och 

variation i utbildningen. 

Nyckelord: Nyanlända invandrarelever, Introduktionsprogrammet, Det svenska språket, 

Mångkulturalitet, Identitet, 
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1. Introduktion 
Sverige är idag ett mångkulturellt land med många människor från olika länder och av diverse 

anledningar söker sig människor från andra länder till Sverige för att bosätta sig här. Den 

tredje största gruppen invandrare enligt den statistiska centralbyrån (2013) som kom till 

Sverige år 2012 var somalier. Enligt migrationsverkets (2014) uppgifter sökte sammanlagt 

5644 somalier asyl i Sverige år 2012 och 90 procent av dem beviljades uppehållstillstånd. 

Vidare menar migrationsverket (2014) att den andra största gruppen ensamkommande 

flyktingbarn som kom till Sverige år 2013 var somalier. 

Detta visar att somalier utgör en stor grupp av de nyanlända invandrarna i Sverige och 

givetvis påverkas skolan också av detta som får ta emot många nyanlända somaliska barn och 

ungdomar. Därför är det av största vikt att samhället, men framförallt skolorna blir upplysta 

och rustade för att på bästa möjliga sätt möta dessa elevers möjligheter att lära sig och trivas i 

skolan. 

I samhället utgör mannen normen för det mänskliga och har nästan all makt. Kvinnan är i 

detta avseende avvikande från normen och som avvikande är det svårt att hävda sin sak. Den 

som utgör normen har en självklar rätt och plats medan den som faller utanför oftast får 

försvara och motivera sig. Kvinnan får med andra ord generellt sett anpassa sig efter mannen 

som utgör normen (Hedin, 2008). 

Detta återspeglas i skolan också då pojkar i allmänhet pratar mer än flickor i klassrummet och 

därför får mest uppmärksamhet av lärarna (SOU 2009). Vidare är normen att ta hänsyn till 

pojkars behov, därför uppstår det inte sällan motstånd vid förslag på ombytta roller (Hedin, 

2008). Detta visar på att flickor är en intressant grupp att undersöka och belysa just för att 

dem i skolvärlden generellt är underlägsna. 

Vi har personliga erfarenheter av att jobba med nyanlända somaliska flickor. Vi har båda 

vikarierat i skolor där det gick nyanlända somaliska flickor. Dessutom har en av oss jobbat 

under ett års tid som introduktionsguide/studiehandledare för dessa elever i olika grundskolor 

och gymnasieskolor. Något som både lärarna och vi fann särskilt problematiskt var att utläsa 

generellt hur de somaliska flickorna upplevde den svenska skolan. Vi upplevde att man kunde 

uppmärksamma pojkarnas upplevelser av den svenska skolan mer markant. Pojkarna 

uppvisade tydliga indikationer på om huruvida de trivdes eller ej eller om de förstod en 

uppgift eller ej osv. 
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Vi upplevde att det allmänna behovet av att förstå de nyanlända somaliska flickorna i 

skolorna både socialt och kunskapsmässigt var mycket stort från skolornas sida. Detta för att 

underlätta lärarnas arbete att hjälpa och stötta elevernas lärande och hjälpa dem med 

eventuella svårigheter. 

Den tidigare forskning som vi har studerat och som vi kommer att presentera i nästa kapitel 

har bland annat inte svarat på hur nyanlända elever upplever det svenska språket, trivsel och 

lärarnas stöd specifikt och enbart på introduktionsprogrammet, där det för övrigt bara går 

nyanlända eller utrikesfödda invandrarelever. Vidare har vi inte funnit att någon forskning har 

bedrivits om hur just somaliska elever upplever skolan, specifikt hur nyanlända unga 

somaliska flickor upplever introduktionsprogrammet. 

Av dessa anledningar vill vi göra en studie om hur unga somaliska flickor upplever 

introduktionsprogrammet på den svenska gymnasieskolan. Våra frågeställningar är 

inspirerade och utgår ifrån Cederbergs (2006) studie om unga kvinnor och deras möte med 

den svenska skolan, specifikt den institutionella nivån. Vi kommer att presentera Cederbergs 

studie utförligt i kapitlet om bakgrunden för vår studie.  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända unga somaliska flickor upplever 

Introduktionsprogrammet utifrån det svenska språket, trivseln och lärarnas pedagogik. 

Undersökningen utgår ifrån intervjuer med fem unga flickors upplevelser på en 

gymnasieskola.  

 

Våra frågeställningar är: 

Hur upplever eleverna det svenska språket? 

Hur upplever eleverna trivseln på Introduktionsprogrammet? 

Hur upplever eleverna att lärarna stöttar dem i deras lärande? 
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2. Bakgrund 
Vi ska i detta kapitel presentera den tidigare forskning som finns tillgänglig inom vårt 

undersökningsområde. Vi har valt att fokusera på 3 forskningsprojekt rörande nyanlända 

elevers lärande, unga invandrarkvinnors möte med den svenska skolan och den sociala 

skolsituationen för nyanlända elever. Vi anser att dessa tre studier kan kopplas till vår 

undersökning då vi ska studera nyanlända unga flickors upplevelser på 

introduktionsprogrammet utifrån det svenska språket, trivsel och lärarnas pedagogik.  

Buner (2010) menar att den svenska forskningen kring nyanlända elevers lärande inte är 

tillräcklig då den inte har hjälpt till särskilt mycket att förstå lärandets förutsättningar för 

dessa elever. Den är dessutom teoretiskt och metodologiskt underutvecklad. Detta medför att 

det är svårt att dra slutsatser kring vad som fungerar. Vidare har de flesta studier som har 

gjorts belyst olika problem med integrationen av nyanlända elever och elever med 

invandrarbakgrund i den svenska skolan på ett generellt plan. 

Många akademiska discipliner finns representerade i forskningen om de nyanländas lärande, 

dock är få av dem tvärvetenskapliga. Dessutom finns det få jämförande studier mellan Sverige 

och andra länder i världen (Bunar, 2010). 

Det har bedrivits forskning i snarlika områden som vi ska redogöra för nedan 

 

2.1. Unga kvinnors möte med den svenska skolan 
Cederberg (2006) har bl.a. analyserat 12 unga kvinnors skoltid och deras möte med den 

svenska skolan. Dessa kvinnor kom till Sverige under tonåren och började sin skolgång i 

Sverige då. Cederberg utforskade mönster och processer som utifrån kvinnornas synvinkel 

rustat upp eller hämmat deras skolgång. 

I Cederbergs (2006) studie framgår det att de unga kvinnorna slutförde deras skolgång 

lyckosamt då deras slutbetyg var tillräckliga tillfredsställande för vidare akademiska studier. 

Kvinnornas beskrivningar visade att deras skolgång i Sverige har varit komplex då den både 

rustades upp och hämmades på individnivå, institutionell nivå och strukturell nivå. Självbild, 

motivation och ålder återfinns på individnivå. Den institutionella nivån avser språk, 

pedagogik och inträdet till den svenska skolan. Migration, kön, etnicitet och klass är dem 

aspekter som har fått utrymme på strukturell nivå. 



5 
 

Komplexiteten påträffades inte bara mellan de olika nivåerna utan även inom de enskilda 

nivåerna då man kunde finna mönster av upprustning och hämning. I de komplexa mönster 

som påträffades kunde en anpassnings- och integrationsprocess till den svenska skola spåras 

och även tre aspekter som gav upphov till kvinnornas framgång i den svenska skolan,  

motivation, bekräftelse från lärarna och justerbar anpassning. Trots att kvinnornas skolgång 

var lyckosam har kvinnorna alltså mött problem längs vägen. Detta till följd av ett nytt språk, 

osynlig pedagogik, nytt arbetssätt och samspelsrelationer (Cederberg, 2006). 

 

2.2. Den sociala skolsituationen för nyanlända invandrarelever 
Skowronski (2013) har undersökt den sociala skolsituationen för nyanlända invandrarelever 

som befinner sig på olika nivåer i utbildningssystemet. Mer specifikt har Skowronski 

undersökt den sociala interaktionen mellan elever och hur eleverna hanterar möjligheter och 

hinder för social integration. 

Resultatet visar eleverna som deltog i studiens beskrivningar om socialt missanpassning 

genom avvikelse. Som nyanlända invandrarelev har det ofta inneburit att dessa elever haft en 

lägre social ställning och status i skolan i relation till andra elever som är födda här. 

Avvikelsen innebär att andra elever tar avstånd från nyanlända elever, vilket syns mer eller 

mindre påtagligt. Det kan hända att de nyanlända eleverna ha fått höra kommentarer från 

andra elever, eller att de nyanlända eleverna blivit ignorerade (Skowronski, 2013). 

Förutsättningen för avvikelsen är det svenska språknivåerna då nyanlända elever ofta placeras 

i förberedande klasser som är skilda från annan ordinär utbildning. Vidare är avvikelsen 

ansluten till det faktum att eleverna inte ännu är behöriga för ordinarie utbildning. 

Jämförelsen mellan ordinarie utbildning och förberedande klasser påvisade att det 

förekommer sociala skillnader vad gäller status bland eleverna. Mottagandet av nyanlända 

invandrarelever är en aspekt som kan orsaka social missanpassning av eleverna i skolan 

(Skowronski, 2013). 
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3. Teoretisk referensram 
Vi ska i detta kapitel redogöra för identitet, mångkulturalitet och skolverkets 

rekommendationer för mottagandet av nyanlända elever. Dessa utgör tillsammans med 

Cederbergs (2006) studie den teoretiska bakgrunden för vår studie. Vi anser att identitet är 

relevant för vår studie då vi studerar elevers uppfattningar och upplevelser, vilket kan kopplas 

till identitet. Vidare anser vi att mångkulturalitet är relevant då introduktionsprogrammet som 

eleverna går i är ett mångkulturellt program där endast nyanlända eller utrikesfödda 

invandrarelever går. Dessutom anser vi relevant att utifrån elevernas svar utläsa om skolan 

och kommunerna har följt skolverkets rekommendationer för mottagandet av nyanlända 

elever. 

 

3.1. Identitet 
Identitetsbegreppets definition har skiftat genom åren. En föråldrad essentialistisk syn på 

identitet bygger på att identitet utvecklas i socialisationsprocessen och att den därefter är 

oföränderlig och stabil. Identitet är i detta avseende nära kopplat till etnisk tillhörighet. Det 

konstruktivistiska synsätt som kom efter menar att identitet kan omskapas och är föränderlig 

beroende på vilka grupper man ingår i. Den etniska tillhörigheten har ingen större betydelse 

för ens identitet (Wikström, 2009). 

Olika discipliner har olika sätt att se på identitet. Vidare är det stora skillnader mellan vad 

man är intresserad av att studera vid en undersökning av identitet. Inom sociologi och 

socialpsykologi studerar man oftast relationen mellan individ och grupp. Man talar ofta också 

om social identitet, kulturell identitet och etnisk identitet (Wedin & Musk, 2010). 

Vi ska i vår studie utgå ifrån det poststrukturalistiska synsätt där man menar att man går in 

och ut ur olika identiteter genom livet och det är fullt möjligt att inneha olika identiteter, detta 

oberoende etnisk bakgrund. Individen förhandlar sig till olika identiteter i dem olika 

sammanhang som individen befinner sig i (Wikström, 2009). 

Enligt det poststrukturalistiska synsättet skapar vi också aktivt våra identiteter eller att de 

skapas genom våra eller andras handlingar. Inom poststrukturalismen analyserar man 

praktiken eller processen där identitet skapas (Wedin & Musk, 2010). 
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Det poststrukturalistiska perspektivet på identitet poängterar att identiteter inte är fasta enheter 

utan de förändras ständigt. Ingen individ äger bara en identitet utan man har flera identiteter 

som är i ständig förändring beroende på i vilken kontext individen befinner sig i. Identitet är i 

ständig konstruktion och förändring genom förhandlingar och positionering i diskurser. Vi har 

möjlighet att förhandla olika identiteter genom att inta olika subjektspositioner inom olika 

diskurser. Dessa positioner finns i och avgörs av diskursen. Allt skapande, förhandling och 

produktion av identitet sker i diskursen (Wedin & Musk, 2010). 

Identitet är med andra ord inte någonting man är utan gör. Vi skapar våra identitet genom våra 

sociala handlingar. En invandrarelev är exempelvis inte en identitet som eleven från början är. 

Istället kan det vara en identitet som elever sedan blir, genom att eleven blir placerad i det 

facket av andra eller att eleven själv tar sig an rollen som invandrarelev. Invandrareleven blir 

då en skapelse eller ett resultat av en kontext som har sin utgångspunkt i vår ideologi, historia 

och kultur och existerar således enbart i och genom olika praktiker. Det finns med andra ord 

ingen inneboende identitet som gör individen till den hon är. Istället konstrueras identitet 

ständigt i diskurser varje gång vi tänker eller talar (Wedin & Musk, 2010). 

Inom poststrukturalismen betonas språkets makt över tanken. Att exempelvis kallas kurd eller 

somalier kopplas till stereotypa mönster av olika etniciteters egenskaper. Begrepp blir 

negativt laddade och därför används inte begrepp som roll, etnicitet eller invandrare. Istället 

talar man om individers möjligheter att positionera sig på olika sätt i olika situationer. 

Positioner är rörligare än roller. Man kan förhandla sig språkligt till olika positioner helt 

beroende på sammanhang och preferenser. Man kan också bli placerad av andra i positioner 

på ett specifikt sätt. Detta utifrån det sätt man använder språk på (Wikström, 2009). 

 

3.2. Mångkulturalitet 
Migration och globalisering har gjort Sverige till ett mångkulturellt samhälle och cirka 17 % 

av Sveriges befolkning är födda i ett annat land eller är barn till föräldrar som är födda i ett 

annat land (Lundgren, Liberg & Säljö, 2012). 

Utbildning är en av huvudnycklarna för en individs etablering i det svenska samhället. 

Migration har medfört stora förändringar i den svenska skolan. Mångkulturella skolor har ofta 

uppvisat sämre resultat och hamnar oftast längst ner i rankinglistor. Det mångkulturella har 

inte sällan kopplats till social utsatthet, vilket har lett till att de mångkulturella skolorna har 

förståtts och hanterats som en fråga om kultur, invandrarstatus, korrekt svenska m.m. Det 
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dåliga ryktet och den låga statusen har satt press på de mångkulturella skolorna och har 

försvagat deras trovärdighet (Lundgren, Liberg & Säljö, 2012). 

Enligt Granstedts (2010) studie om mångkulturalitet i den svenska skolan finns det diskurser 

som uttrycker ett fokus på brister och problem kopplade till elever, föräldrar och ibland lärare 

med utländsk bakgrund. Diskurserna uttrycker också skillnader mellan grupper med utländsk 

och svensk bakgrund. Genom att fokusera på skillnaderna byggs en barriär upp mellan 

grupperna som skapar ett ”vi” och ”de”. 

Granstedt 2010) menar också att lärarna i svenska skolor är i huvudsak homogen i fråga om 

etnicitet och lärarna sitter i maktposition och har ansvaret att definiera de problem som finns i 

skolan och finna lösningar till problemen. Dessa problem och lösningar definieras oftast 

utifrån ett majoritetsperspektiv. Det är också majoritetsperspektivet som avgör i vilken 

omfattning och på vilket sätt majoritetsperspektivet ska representeras i dessa situationer. Det 

handlar alltså om vem som har makten att definiera sig själva, de andra och de andras problem 

och brister. 

Dock har migration också fört med sig olika möjligheter för den svenska skolan i form av 

flerspråkighet, en mångfald av perspektiv, berikad kulturell blandning och pedagogisk 

utveckling. Mångkulturella skolor har setts som positiva exempel för språkinlärning, 

integrering av elevernas modersmål i andra ämnen, föräldrasamverkan och även för deras sätt 

att arbeta med nyanlända flyktingar mot rasism och intolerans. Mångkulturalitet i den svenska 

skolan har med andra ord inneburit ett brett spektrum av berättelser och strategier. Från de 

mest problemfyllda till de optimistiska, från pedagogiska till sociologiska och från 

individuella positioneringar till institutionella lösningsmodeller (Lundgren, Liberg & Säljö, 

2012). 

Verksamheten, organiseringen och utfallet av den mångkulturella skolorna är beroende av 

elevernas sociala bakgrund, den mångkulturella elevsammansättningen med många nyanlända 

flyktingar, skolornas symboliska position på utbildningsfältet och i samhället samt 

utbildningspolitiska reformer (Lundgren, Liberg & Säljö, 2012). 

 

3.3. Skolverkets rekommendationer för mottagandet av nyanlända elever 
Enligt skolverkets (2008) rekommendationer bör kommunen ha riktlinjer för mottagandet av 

nyanlända elever, se till att skolans personal känner till riktlinjerna och att information om hur 

anmälan till skolan ska ske finns tillgänglig för både eleven och elevens vårdnadshavare. 
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Kommunen bör också verka för att samarbetet med olika berörda parter i samhället utvecklas. 

Behovet av och tillgången på modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk ska 

kommunen inventera och vid behov fördela resurserna mellan skolorna i kommunen. 

Effekterna av de riktlinjer som kommunen har tagit fram ska utvärderas av kommunen själv 

och därefter också följa upp i vilken omfattning behovet av modersmålslärare och lärare i 

svenska som andraspråk kunnat tillfredsställas inom kommunen. Till sist är det kommunens 

ansvar att kartlägga behovet av och samordna kompetensutveckling för den personal som har 

hand om utbildningen för de nyanlända eleverna (Skolverket, 2008). 

Skolan ska sedan ha rutiner för hur mottagandet ska gå till och så fort som möjligt skapa goda 

relationer med elevens vårdnadshavare. Skolan bör avgöra vad skolintroduktionen ska 

innehålla, ha rutiner för nyanlända elevers introduktion i klassen och periodvis ge eleven och 

elevens vårdnadshavare information och skolans värdegrund, mål och arbetssätt (Skolverket, 

2008). 

Skolan ansvarar även för att kartlägga elevens läs- och skrivförmåga och kunskaper i 

modersmålet, i svenska och i andra språk. Vidare bör skolan kartlägga elevens kunskaper i 

olika ämnen vad gäller begrepp, förståelse och problemlösningsförmåga. Det ligger dessutom 

i skolans händer att ha rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och 

dokumenteras och genomföra kontinuerlig kartläggning genom samtal med eleven och 

elevens vårdnadshavare. Då lärarna ska placera den nyanlända eleven i klass eller i särskild 

grupp ska de ha i åtanke vilka för- och nackdelar det kan innebära för eleven och vara beredda 

på att göra en förändring i skolans organisation (Skolverket, 2008). 

Det är ytterst viktigt att skolan planerar undervisningen utifrån den enskilda individens behov 

och förutsättningar och utgår ifrån elevens förmågor, intressen och starka sidor. Det är också 

viktigt att lärarna tar till vara på elevens ämneskunskaper och vidareutveckla dem. 

Språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll ska förenas med anpassat arbetssätt. Vidare 

bör det råda en tydlighet vad gäller ansvarsfördelning bland lärarna angående den enskilda 

elevens undervisning. Skolans ansvar innebär också att bedöma i vilken utsträckning den 

nyanlända elevens behov av modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i 

svenska som andraspråk kunnat tillgodoses (Skolverket, 2008). 

Skolan ska slutligen kontinuerligt se över deras rutiner, mottagning, introduktion och 

utvärdera effekterna av placeringen för den enskilda eleven. Dessutom ansvar skolan för att 
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kartlägga personalens behov av kompetensutveckling och bedöma vilka behov olika 

personalgrupper har av särskild kompetensutveckling (Skolverket, 2008) 
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4. Metod 
Vi ska i detta kapitel redogöra för intervjumetoden som vi har valt att använda till vår studie. 

Tanken med att göra en intervju är enligt Hartman (2004) att individen själv ska få berätta om 

de egenskaper som studien ska undersöka. Vidare menar Repstad (2007) att intervjumetoden 

är fördelaktig att använda som metod när man vill undersöka en individs upplevelser och 

tankar. Vi anser således att intervjumetoden lämpar sig till vår studie då den syftar till att 

undersöka elevers upplevelser. 

Fördelarna med intervjumetoden är att vi får djupgående svar, detaljerad data, värdefulla 

insikter och man fångar in den intervjuades prioriteringar. Vidare kräver denna metod bara en 

enkel utrustning, är den mest flexibla metoden för datainsamling och har en hög 

svarsfrekvens. Validiteten är stark i intervjumetoden då direktkontakt under intervju medför 

att data kontrolleras vad gäller riktighet och relevans under intervjuns gång. Nackdelarna är 

bl.a. att denna metod kan var tidskrävande. Vidare kan det vara svårt att uppnå objektivitet 

och data från intervjuer baseras på vad individerna säger, vilket nödvändigtvis inte behöver 

betyda att det är sant (Denscombe, 2009). Vi anser ändå att fördelarna väger över nackdelarna 

och att intervjumetoden passar bäst till vår undersökning. 

Då vår studie är av kvalitativ natur kommer intervjuerna också vara ostrukturerade och ej 

standardiserade. Det innebär bl.a. att frågorna inte är färdiga från början och att den 

intervjuade mestadels tillåts att själv bestämma vad som ska diskuteras. Den som intervjuar 

måste se till att intervjun kretsar kring ämnen som är relevanta för studien. Intervjun kan 

liknas vid en konversation, dock är relationen mellan deltagarna inte symmetrisk utan 

asymmetrisk då den ena generar data ur den andra. Intervjuaren har en specifik avsikt med 

konversationen. Den kvalitativa intervjun kan verka ganska fri, men den som intervjuar bör 

vara väl förberedd. Ett sätt är att använda sig av en intervjuguide som tar upp viktiga teman 

man vill diskutera i intervjun och ger dessa teman en ordning (Hartman, 2004). 

Då vi vill att eleverna ska ge oss utvecklade och uttömmande svar under intervjun om deras 

upplevelser kommer vi att använda oss av en intervjuguide. Vi har också bestämt att vi ska 

göra våra intervjuer enskilt med informanterna eftersom vi vill utläsa hur varje enskild 

informant upplever den svenska skolan. 

Personliga intervjuer är gynnsamma där det endast är ett möte mellan forskaren och 

informanten. Vidare går det fortare att arrangera då man endast ska bestämma tid med en 

informant åt gången. Det blir också enklare för forskaren att sätta sig in i materialet som den 
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erhållit från sin informant, eftersom det bara rör sig om att utforska en persons tankar och 

idéer. Detta gäller även en inspelad intervju som vi kommer att göra (Denscombe, 2009). 

Kajser och Öhlander (2011) menar att det är det viktigt att informera sina informanter om 

konfidentialitet, anonymitet och syfte för att informanten skall kunna känna sig bekväm under 

intervjun. Vilket vi har gjort. 

 

4.1. Urval 
Urvalet till intervjubaserade undersökningar grundar sig oftast på icke-sannolikhetsurval då 

urvalsgruppen medvetet har valts ut för att de har något speciellt att bidra med, har en unik 

inblick eller en speciell position (Denscombe, 2009). Vi har gjort en urvalsgrupp eftersom 

vårt fokus i studien är att undersöka hur just 5 elever upplever den svenska skolan. 

Undersökningsgruppen är 5 nyanlända unga somaliska flickor som läser på 

introduktionsprogrammet i en gymnasieskola och vi vill ha reda på hur just de upplever 

skolan. 

Valet av undersökningsgrupp motiverar vi med att det är billigt och geografiskt nära. 

Dessutom är undersökningsgruppen ganska varierande i åldrar, utbildningsbakgrund, 

kunskaper i det svenska språket och tid de har bott i Sverige. Motiveringen till val av en 

varierande urvalsgrupp är att vi tror att resultatet möjligen kommer att visa elevernas olika 

synvinklar och upplevelser. Vi önskar med andra ord ett brett spektrum av perspektiv.  

Valet av urvalsgruppen gjordes när vi besökte en gymnasieskola och berättade för lärarna på 

introduktionsprogrammet om vår studie och om de kunde tipsa oss om elever som samtliga 

var somaliska flickor, var i varierande åldrar, hade olika utbildningsbakgrunder och kunskaper 

i det svenska språket. Dessutom varierade den tid flickorna hade bott i Sverige. Lärarna 

hänvisade oss till dessa fem elever och efter att vi hade berättat om vår studie för eleverna och 

varför vi ville intervjua dem ställde de upp. Vi tog därefter kontakt med rektorn och fråga om 

tillåtelse och fick det. Till sist tog vi kontakt med föräldrarna till de elever som ännu inte hade 

fyllt 18 via telefon och frågade om tillåtelse och de svarade ja.  

Givetvis finns det risker med att lärarna valde ut eleverna till oss då de bl.a. kan ha valt ut 

elever som är positiva och som har en bra relation till dem. Vi menar dock att lärarna kände 

eleverna bäst då de undervisar dem och hade därför bättre förutsättningar än vad vi hade att 

välja ut eleverna till vår studie.  
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5. Resultat 
Vi ska i detta kapitel presentera den data vi har erhållit från intervjuerna. Vi kommer att 

kategorisera data efter våra frågeställningar. Då intervjuerna har varit anonyma kommer vi att 

namnge informanterna med andra namn än deras riktiga. Dessutom kommer vi här att skriva 

modersmålslandet och inte Somalia. Detta för att informanterna är somalier och talar 

somaliska, dock kommer de från olika delar som anser sig vara en egen självständig region 

eller nation och identifierar sig således inte alltid med Somalia som ett enda land. 

Vi ska börja med att redogöra för informanternas åldrar, utbildningsbakgrund och tid de har 

gått på introduktionsprogrammet. Aisha är 18 gammal och började på 

introduktionsprogrammet för sju månader sedan. Hon har avslutat hennes gymnasiala 

utbildning i modersmålslandet och har klarat av A, B och C-nivån i svenska för invandrare på 

introduktionsprogrammet. Fatima är 16 år gammal och började på introduktionsprogrammet 

för ett år och tre månader sedan. Hon avslutade grundskoleutbildningen i modersmålslandet 

och hon har klarat av A och B-nivån i svenska för invandrare på introduktionsprogrammet. 

Amal är 17 år gammal och Ayan är 18 år gammal. De har båda gått på 

introduktionsprogrammet i 4 år och i modersmålslandet gick de på en koranskola och lärde 

sig koran och arabiska. Amal och Ayan har klarat av alla nivåer i svenska för invandrare och 

läser nu grundskoleämnen på introduktionsprogrammet. Idil är 16 år gammal började på 

introduktionsprogrammet för sju månader sedan. Hon har inte gått på skola i 

modersmålslandet och var således analfabet då hon började på introduktionsprogrammet. Idil 

är på A-nivå vad gäller svenska för invandrare 

 

5.1. Det svenska språket 
Alla informanter anser att de både kan läsa och skriva på svenska. Vidare upplever alla 

informanter att de behöver utveckla det svenska språket. Enligt Ayan kan man aldrig bli 

färdigutvecklad i ett språk och således vill och behöver hon utveckla hennes modersmål 

också. 

Både Aisha och Idil upplever att det svenska språket är enkelt att lära sig. Idil utrycker inte 

några svårigheter överhuvudtaget. Hon får extra stöd en gång i veckan. 

Aisha menar att hon behöver utveckla hennes skrivande i svenska då detta är det lärarna 

påpekar mest. Hon behöver skriva längre texter. Grammatiken och stavningen upplever hon är 

relativt enkelt att hantera. Hon tycker att uttalet av det svenska språket är svårt och hon 
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upplever att hon inte får tillräckligt utrymme att få tala det svenska språket vare sig i skolan 

eller hemma. Hon hade önskat att gå på praktik och där få möjligheten att få tala mer svenska 

för att dels förbättra uttalet, men också utveckla den muntliga delen av det svenska språket. 

Aisha anser också att skolan erbjuder för korta lektionstimmar och att det förekommer mycket 

ledighet som enligt henne bromsar hennes kunskapsutveckling i svenska då hon vill lära sig 

det svenska språket fort, läsa på gymnasiet och sedan vidareutbilda sig i universitet eller 

högskola. Hon upplever att tiden inte räcker till i skolan för att hon ska påskynda hennes 

lärande i det svenska språket. 

Amal, Fatima och Ayan upplever att det svenska språket är både enkelt och komplicerat. 

Fatima finner den skriftliga delen särskilt svår. Samtidigt är det enkelt anser hon då hon bor i 

Sverige och lever bland svenskar och därför kan kommunicera muntligt på svenska oftare. Så 

hade fallet inte varit enligt henne om hon hade lärt sig svenska i hennes modersmålsland. Det 

underlättar menar Fatima att bo i landet där språket talas i. Amal fann det svårt att lära sig 

prata och skriva på svenska från början, men efter att hon hade har lärt sig det tycker hon att 

det flöt på relativt bra och hon utvecklade språket snabbare efter detta, speciellt hennes 

ordförråd. Detta drev henne till att bli kunskapstörstig och vilja lära sig mer och mer. Ayan 

anser att det svenska språket är lätt i förhållande till det engelska språket. Dock tycker hon att 

det svenska språket är svårt vad gäller förmågan att kunna ha social interaktion på svenska. 

Hon känner fortfarande sig osäker i detta område. 

 

5.2. Trivsel 
Aisha och Idil upplevde deras första tid på introduktionsprogrammet som positiv. Detta då 

Aisha var intresserad och entusiastisk av att lära sig ett nytt språk. Idil menar att den var 

positiv dels för att hon inte var ensam somalier utan det fanns andra somalier i hennes klass. 

Dessutom ansåg hon att lärarna tog emot henne på ett bra sätt. Hon upplevde inte att språket 

var ett hinder för hennes första tid i introduktionsprogrammet och upplevde heller inget annat 

som svårt eller jobbigt. 

Ayan, Amal och Fatima första tid på introduktionsprogrammet präglades av svårigheter. Ayan 

kände sig hjälplös och liknar hennes upplevelse med en blind person. Huvudorsaken till 

hennes hjälplöshet var språket som hon för övrigt anser vara viktigt för etablering i ett nytt 

land. Både Fatima och Amal menar att det var särskilt svårt att de inte kunde kommunicera 

med lärare eller elever på svenska. Det var mycket jobbigt att göra sig förstådd.  
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Samtliga informanter upplever att de trivs på introduktionsprogrammet och med sina 

klasskamrater idag. Aisha anser att hon har hamnat i bra klass och trivs också med alla andra 

klasser på Introduktionsprogrammet. De är alla vänner och har en bra relation. 

Fatima trivs speciellt bra med lärarna och hur mycket de kämpar och hjälper henne med att 

utvecklas i det svenska språket. Både Fatima och Idil trivs också i skolan på grund av deras 

klasskamrater och det att de lär sig ett nytt språk. Det finns inget de inte tycker om i skolan 

vad gäller undervisningen, lärarna eller klasskamraterna. Både Fatima och Idil berättar att 

deras klass är väldigt mångkulturell då klassen består av elever från många olika länder. Detta 

upplever de är positivt då de får lära känna andra individer från andra länder och lära sig om 

deras kulturer 

Både Amal och Ayan känner sig hemma i skolan på grund av att de har utvecklat det svenska 

språket och kan nu kommunicera med lärarna och eleverna på ett utvecklat plan. Det som 

Ayan tycker är speciellt roligt är att hon upplever att hon lär sig mer och mer för var dag och 

på sätt ser en kunskapsutveckling inom sig själv. Hon tycker likt Fatima och Idil att det är 

intressant att få träffa många olika människor från olika länder i skolan. 

 

5.3. Lärarna 
Samtliga informanter upplever lärarna som skickliga och anser att de har god relation till 

lärarna. Detta kan ha att göra med det faktum att lärarna valde ut urvalsgruppen till oss och 

kan medvetet ha valt ut de elever som har en bra relation till dem. Ayan menar att vissa av 

hennes lärare kan vara lite väl stränga, dock påverkar det inte den goda relation hon har med 

dem. 

Språkmässigt anser Aisha att lärarna har hjälpt henne att utvecklas genom att uppmana och 

uppmuntra henne att tala svenska med dem hela tiden och inte kommunicera på ett annat 

språk i skolan. Exempelvis engelska som Aisha har en tendens att vilja prata på. Aisha 

upplever dock att klassindelningen missgynnar språkutvecklingen då klassen hon går i bara 

består av nyanlända invandrarelever. Detta medför enligt henne att eleverna inte 

kommunicerar tillräckligt mycket på svenska utan väljer att socialisera sig med sina landsmän 

och prata på modersmålet både på lektionstid och på raster. Det hade varit bättre enligt henne 

att lärarna såg till att de nyanlända hade haft mer kontakt och interaktion med ”svenska” 

elever och på så sätt kommunicerat mer på svenska. 
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Fatima menar att hon är ganska självgående i hennes studier och behöver inte mycket stöd 

från lärarnas sida, dock upplever hon att hon får stöd och hjälp från lärarna när hon väl 

behöver det. Hon hade dock önskat från lärarnas sida att de satsade mer på dialog i 

undervisningen för att lära sig och utveckla förmågan att kommunicera muntligt på svenska. 

Amal anser att hon har lärt sig mycket svenska tack vare dem lärarna hon har nu. Enligt henne 

har lärarna kreativa undervisningsmetoder, förklaringar och hittar alltid olika sätt att hjälpa 

henne. Hon menar att hon får den hjälp hon behöver från lärarnas sida. Hon upplever dock att 

det är för många uppgifter och för mycket att göra i skolan. Hon hade önskat att minska på 

uppgifterna och fokusera på enstaka uppgifter och klara dessa bra, detta istället för att ha 

många uppgifter och göra ett halvdant jobb. 

Både Amal och Ayan menar att det hade underlättat för deras kunskapsutveckling i det 

svenska språket om de hade fått mer stöd och hjälp med språket från tidigare lärare i början på 

introduktionsprogrammet. Lärarna anser Amal förutsatte att de kunde mer än vad hon 

verkligen gjorde och började språkundervisningen på en alltför hög nivå. Av denna anledning 

tyckte hon att hennes språkutveckling hämmades i början. 

Idil har en bra relation med lärarna tack vare att alla lärare är sociala och glada individer som 

är lätta att interagera med. Hon anser att det hade varit jobbigt och svårt för henne om de inte 

hade varit på det viset. Idil upplever att skolan har tagit emot henne på ett bra sätt och hon 

Hon har bara haft positiva upplevelser på introduktionsprogrammet från början tills nu. Hon 

hade önskat läsa hemkunskap och syslöjd parallellt med svenskan då hon tycker det är 

intressant och roligt, dessutom är det praktiska ämnen som hade kunnat varvas med den 

teoretiska svenskan. 
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6. Analys 
Vi ska i detta kapitel redovisa vår analys och koppla resultatet till den tidigare forskning och 

teorier som vi har presenterat i tidigare kapitel. 

Aisha upplevde att det svenska språket i sin helhet var relativt enkelt att lära sig. Att Aisha 

upplevde det svenska språket på detta vis kan bero på att hon känner sig hemma i 

utbildningssystemet då hon har gått i en snarlik skola i modersmålslandet. Därför tror vi det 

har gjort att Aisha har fått utrymme och tid till att studera och koncentrera sig på det svenska 

språket då skolan inte är ett nytt fenomen för henne. Aisha menar också att den första tiden på 

introduktionsprogrammet präglades av entusiasm och en vilja att lära sig ett nytt språk vilket 

vi tolkar som en faktor som underlättar hennes språkutveckling. Vi tolkar också hennes 

språkinlärning som en process där en ny identitet skapas hos henne då Wedin & Musk (2008) 

menar att ingen individ bara äger en identitet utan man har flera identiteter som är i ständig 

förändring beroende på i vilken kontext individen befinner sig i. 

Idil har inte gått i skola, men upplevde ändå det svenska språket som enkelt att lära sig. Detta 

trots att hon får stöd en gång i veckan och hon läser svenska på A-nivå, vilket de andra 

informanterna inte får. Idil menar också att det faktum att hon inte kunde kommunicera på 

svenska inte var ett hinder för hennes trivsel på introduktionsprogrammet under hennes första 

tid. Detta kan bero på att Idil inte har något att jämföra med gällande lärande i skolan då hon 

inte har gått i någon form av skola tidigare. Att Idil läser svenska på A-nivå medan Aisha 

läser svenska på D-nivå, trots att de har gått på introduktionsprogrammet lika länge tror vi 

också beror på deras helt skilda utbildningsbakgrunder. Idils upplevelser av det svenska 

språket kan även bero på att mångkulturella skolor enligt Lundgren, Liberg & Säljö (2012) 

har visat positiva exempel för språkinlärning och deras sätt att arbeta med nyanlända 

flyktingar mot rasism och intolerans. 

Man kan jämföra Idils upplevelser med Fatimas, Amals och Ayans som menar att deras första 

tid på introduktionsprogrammet präglades av svårigheter främst på grund av deras bristande 

kunskaper i det svenska språket vilket gjorde det svårt att kommunicera med lärare och övriga 

elever. Detta kan jämföras med kvinnorna i Cederbergs (2006) studie där det framgick att 

kvinnorna också hade mött problem längs vägen, till följd av ett nytt språk, osynlig 

pedagogik, nytt arbetssätt och samspelsrelationer. Vi menar att det också kan bero på att de 

har gått i någon form av skola tidigare, vilket ger dem möjligheten att kunna göra någon form 
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av en jämförelse mellan deras lärande på introduktionsprogrammet med lärandet på den skola 

de tidigare hade gått på.  

Både Aisha och Ayan upplever att det muntliga språket är svårt. Ayan gör också en 

jämförelse med det engelska språket, vilket hon kan göra då hon läser grundskoleämnen på 

introduktionsprogrammet. Hon menar att det engelska språket är betydligt svårare, vilket kan 

bero på att hon inte har läst det tidigare. Dock visar Aisha i sina svar att hon har reflekterat 

mycket kring hennes språkutveckling i det svenska språket då hon inte bara uppger vad hon 

behöver utveckla i det svenska språkets muntliga del, men också vad som skulle underlätta 

hennes muntliga språkutveckling. Aishas lärare bör också enligt skolverket (2008) reflektera 

över hennes språkutveckling då både språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll ska 

förenas med anpassat arbetssätt. 

Språkmässigt anser Aisha att lärarna har hjälpt henne att utvecklas genom att uppmana och 

uppmuntra henne att tala svenska med dem hela tiden. Hon upplever också att tiden inte 

räcker till för att hon sig lära sig det svenska språket i den takt hon önskar. Amal menar 

tvärtom att det är för många uppgifter och för mycket att göra i skolan. Hon hade önskat att 

minska på uppgifterna och fokusera på enstaka uppgifter och klara dessa bra, detta istället för 

att ha många uppgifter och göra ett halvdant jobb. Vi tolkar det som att informanterna är 

individuella i vilken takt de vill lära sig och utvecklas. Aisha har ambitionen att vilja lära sig 

mer fort, medan Amal verkar vilja lära sig lite åt gången, vilket kan kopplas till skolverkets 

(2008) rekommendationer där det påpekas att skolan ska planerar undervisningen utifrån den 

enskilda individens behov och förutsättningar och utgår ifrån elevens förmågor, intressen och 

starka sidor. 

I kontrast till Aishas och Ayans uttalande om den muntliga delen av det svenska språket 

upplever Fatima att den är enklare än den skriftliga delen. Utifrån hennes svar kan man utläsa 

att Fatima kommunicerar på svenska oftare muntligt än skriftligt och av denna anledning 

upplever hon att den muntliga biten som enklare. Vidare visar hon också att hon har 

reflekterat kring varför hon upplever den skriftliga delen som svårare då hon menar att det 

muntliga språket används mer i vardagen. Därför tror vi att Fatima berättade i intervjun att 

hon hade önskat att lärarna satsade mer på dialog i undervisningen för att lära sig och utveckla 

förmågan att kommunicera muntligt på svenska. Enligt Lundgren, Liberg & Säljö (2012) är 

utbildning en av huvudnycklarna för en individs etablering i det svenska samhället och vi tror 

att Fatima menar att det muntliga språket är första steget in det svenska samhället. 
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Enligt Aisha är klassindelningen en aspekt som missgynnar den muntliga språkutvecklingen. 

Detta då klasserna bara består av nyanlända invandrarelever, vilket innebär att eleverna inte 

kommunicerar tillräckligt mycket på svenska då de enbart interagerar med sina landsmän och 

kommunicerar på modersmålet. Det hade varit bättre enligt henne att lärarna såg till att de 

nyanlända hade haft mer kontakt och interaktion med ”svenska” elever och på så sätt 

kommunicerat mer på svenska. Vi tolkar det som att Aisha i detta avseende upplever att 

mångkulturalitet som råder på introduktionsprogrammet är negativ enbart för 

språkutvecklingen, men inte för trivseln då hon menar att hon trivs bra både med hennes klass 

och på introduktionsprogrammet. Utifrån Aishas svar kan man säga lärarna inte har följt 

Skolverkets (2008) rekommendationer om att den nyanlända eleven ska placeras i en klass där 

lärarna ska de ha i åtanke vilka för- och nackdelar det kan innebära för eleven och vara 

beredda på att göra en förändring i skolans organisation. 

Mångkulturaliteten upplever Fatima, Idil och Ayan också som positiv för trivseln på 

introduktionsprogrammet. Detta för att de får lära känna andra individer från andra länder och 

lära sig om deras kulturer, vilket också kan kopplas till Lundgren, Liberg & Säljös (2012) 

uttalande om migration där de menar att den har inneburit olika möjligheter för den svenska 

skolan i form av flerspråkighet, en mångfald av perspektiv, berikad kulturell blandning och 

pedagogisk utveckling. Mångkulturella skolor har setts som positiva exempel för 

språkinlärning, integrering av elevernas modersmål i andra ämnen, föräldrasamverkan och 

även för deras sätt att arbeta med nyanlända flyktingar mot rasism och intolerans. 

Idil uttryckte också att det faktum att hon hamnade i en klass med somalier påverkade hennes 

trivsel i skolan den första tiden positivt. Vi tolkar det som att hon inte kände sig ensam och 

kunde kommunicera med sina landsmän som också befann sig i samma situation. Detta tror vi 

gäller för alla informanter som menar att de alla trivs i deras klasser och på 

introduktionsprogrammet. Vi tror att de trivs just för att det finns elever, vare sig de är 

landsmän eller övriga nyanlända invandrarelever som förstår varandra och kan relatera till 

varandra. Eleverna kan identifiera sig med varandra. Vi kan inte utifrån informanternas svar 

utläsa att det finns några sociala skillnader mellan eleverna på introduktionsprogrammet. 

Detta i jämförelse med Skowronskis (2013) studie som påvisade att det förekommer sociala 

skillnader vad gäller status bland eleverna på ordinarie utbildning och förberedande klasser. 

Att man sätter alla nyanlända invandrarelever i ett program är ett exempel på hur denna 

identitet skapas hos eleverna som Wedin & Musk (2010) talar om. Detta genom att eleverna 

blir placerade i det fack av skolan eller kommunen. Den nyanlända invandrareleven blir då en 
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skapelse eller ett resultat av en kontext som har sin utgångspunkt i vår ideologi, historia och 

kultur och existerar således enbart i och genom olika praktiker. Wikström (2009) menar också 

att man kan bli placerad av andra i positioner på ett specifikt sätt. Detta utifrån det sätt man 

använder språk på. Att kallas för nyanländ invandrarelev kopplas till vissa stereotypiska 

egenskaper, vilket beror på att eleverna blir kallade för det och att de också placeras i ett 

enskilt program. 

Enligt Skowronskis (2013) studie har skolan för den nyanlända invandrarelev ofta inneburit 

att dessa elever haft en lägre social ställning och status i skolan i relation till andra elever som 

är födda här. Granstedt (2010) menar också att det finns diskurser som uttrycker skillnader 

mellan grupper med utländsk och svensk bakgrund. Genom att fokusera på skillnaderna byggs 

en barriär upp mellan grupperna som skapar ett ”vi” och ”de”. Detta kan ses klart och tydligt 

då introduktionsprogrammet är helt och hållet avskilt från de övriga gymnasieprogrammen 

och således interagerar inte eleverna i dessa olika program med varandra som Aisha 

påpekade. 

En annan faktor som påverkar Fatimas trivsel på introduktionsprogrammet är hur hjälpsamma 

lärarna är för hennes språkutveckling. Samtliga informanter upplever att de har en god 

relation till deras lärare. Ayan upplever ändå vissa lärare som stränga, men att det inte 

påverkar hennes goda relation med dem. Vi menar också att den goda relationen mellan 

informanterna och deras lärare är en god förutsättning till deras positiva trivsel på 

introduktionsprogrammet. En annan förutsättning för informanternas trivsel i skolan menar 

skolverket (2008) är att skolan ska ha rutiner för hur mottagandet ska gå till då Skowronski 

(2013) i sin studie visade att mottagandet av nyanlända invandrarelever är en aspekt som kan 

orsaka social missanpassning av eleverna i skolan. 

Amal upplevde det svenska språket som svårt och jobbigt enbart i början. Det var särskilt 

svårt menade Amal att kommunicera med lärarna och eleverna, vilket påverkade hennes 

trivsel negativt. Både Amal och Ayan menar att de inte fick det stöd de behövde i början och 

att lärarna undervisade på en för avancerad nivå. Av denna anledning tyckte Amal att hennes 

språkutveckling hämmades i början. Utifrån Amals och Ayans svar kan man utläsa att 

lärarnas arbete med att följa skolverkets (2008) rekommendation om att kartlägga elevens läs- 

och skrivförmåga och kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk inte var 

tillräcklig. Detta kan jämföras med Fatima som menar att hon är självgående i sina studier, 

men ändå får den hjälp hon behöver från lärarna. 
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Därefter anser Amal att det blev betydligt lättare och hon blev motiverad till att vilja lära sig 

mer. Detta tror vi kan bero på att Amal har fått andra lärare än dem hon hade i början då Amal 

anser att hon har lärt sig mycket svenska tack vare dem lärarna hon har nu. Enligt henne har 

lärarna kreativa undervisningsmetoder, förklaringar och hittar alltid olika sätt att hjälpa henne. 

Hon menar att hon får den hjälp hon behöver från lärarnas sida. Detta kan också kopplas till 

skolverkets (2008) rekommendationer där det påpekas att skolan ska planerar undervisningen 

utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar och utgår ifrån elevens förmågor, 

intressen och starka sidor 

Vi tolkar detta som att de svårigheter hon stötte på i början av hennes språkinlärning gjorde 

att hon såg språkinlärningen som en omöjlighet. Efter att hon hade lärt sig lite svenska tack 

vare de nya lärarna underlättades hennes språkutveckling vilket stärkte hennes 

självförtroende, självsäkerhet och motiverade henne till att vilja lära sig mer svenska, vilket 

också kan jämföras med kvinnorna i (2006) studie som visade tre aspekter som gav upphov 

till kvinnornas framgång i den svenska skolan. Motivation, bekräftelse från lärarna och 

justerbar anpassning. Man kan göra en jämförelse med Ayans uttalande om att hon tycker det 

är roligt att hon ser en kunskapsutveckling inom sig, vilket vi tror motiverar henne till att vilja 

lära sig mer. Man kan också göra en jämförelse med Aisha som redan från allra första början 

var motiverade och entusiastisk att lära sig ett nytt språk. 

Idag berättar både Ayan och Amal att de trivs i skolan främst för att de har utvecklat språket 

och kan kommunicera med både lärare och elever. Vi kan i deras svar utläsa att språket har 

varit en viktig faktor för Ayans och Amals trivsel och kunskapsutveckling på 

introduktionsprogrammet. Vi tror också att Ayans och Amal motivation och trivsel på 

introduktionsprogrammet beror på att de läser grundskoleämnen och inte bara svenska, vilket 

skapar variation i utbildningen. En variation hade Idil också önskat utbildningen då hon också 

vill läsa hemkunskap och syslöjd parallellt med svenskan. Detta kan man återigen koppla till 

Skolverkets (2008) rekommendationer där man menar på att skolan ska planera 

undervisningen utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar och utgår ifrån 

elevens förmågor, intressen och starka sidor. 
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7. Slutdiskussion/Didaktiska implikationer 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur nyanlända unga somaliska flickor upplever 

Introduktionsprogrammet. 

Det vi kan utläsa i vår undersökning är att det svenska språket är den viktigaste faktorn för att 

informanterna skulle trivas i skolan och på vilket sätt de upplevde deras lärare. De flesta 

informanterna upplevde trivseln positiv först efter att de hade lärt sig kommunicera på 

svenska. Vidare tyckte de flesta informanter om sina lärare just för det stöd de har fått från 

sina lärare i språkutvecklingen. Detta visar att språket är något skolan bör sätta mycket fokus 

på för att nyanlända elever inte bara ska lära sig kommunicera utan också för att eleverna ska 

må bra och trivas i skolan, vilket i sig är en förutsättning för lärande. 

Mångkulturaliteten på introduktionsprogrammet tror vi likt en av informanterna är ogynnsam 

för språkutvecklingen då eleverna på introduktionsprogrammet är helt skilda från övriga 

program på gymnasiet. Dock menar samtliga informanter att den är positiv för trivseln. Vi 

anser att det är viktigt för skolan och lärarna att hitta en balans i mångkulturaliteten för att den 

ska verka positivt för både trivseln och språkinlärningen för eleverna. Detta måste ske via 

interaktion med svenska elever och inte genom isolering på ett enskilt program. 

Vidare föreslog informanterna olika inslag i undervisningen som skulle förbättra utbildningen 

på olika sätt. Med andra ord önskar de en individualiserad undervisning som utgår ifrån just 

dem. Lärarna och skolan sitter enligt Granstedts (2010) i maktposition och har ansvaret att 

definiera de problem som finns i skolan och finna lösningar till problemen. Lärarna har alltså 

makten att definiera sig själva, de eleverna och elevernas problem och brister. Det är viktigt 

att lärarna och skolan lyssnar på de nyanlända elevernas behov och önskemål eftersom de 

också själva kan bidra med att hitta lösningar till problem i undervisningen eller 

inlärningsmetoderna. 
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9. Intervjuguide 

1. Hur upplever eleverna det svenska språket? 

2. Hur upplever eleverna trivseln på Introduktionsprogrammet? 

3. Hur upplever eleverna att lärarna stöttar dem i deras lärande? 

4. Vilka jämförelser kan man göra mellan den svenska skolan och skolan i modersmålslandet? 
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