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Sammanfattning 

Kommunen är skyldig att upprätta en introduktionsplan och erbjuda introduktion för alla 
nyanlända barn som har fått uppehållstillstånd av flykting- eller flyktingliknande skäl.1 

Denna uppsats är en undersökning av hur man tar emot sent anlända ungdomar i 

gymnasieåldern. Den genomfördes i en gymnasieskola i en av Stockholms förortskommuner 

dit denna kommun har centraliserat all undervisning för dessa ungdomar. Undersökningen 

följer en kvalitativ metod som bygger på klassobservationer, samtal och intervjuer. 

Undersökningens resultat visar att IVIK2-eleverna, trots att de utgör en femtedel av denna 

gymnasieskola, är en styvmoderligt behandlad grupp. Trots att dessa ungdomar har särskilda 

behov, satsar varken kommunledning eller skolledning på att tillgodose dessa och uppfyller 

därmed inte målen i läroplanen Lpf94. 

Min slutsats sammanfaller beklagligtvis väl med den information jag kunnat få från centrala 

dokument om läget för IVIK i riket. 

Fortsätter man att negligera sent anlända ungdomars specifika behov och problematik, 

kommer man att föra vidare deras misslyckade integration med oöverskådliga sociala och 

ekonomiska konsekvenser. 

                                                 
1 Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? s. 30 
2 Introduktionskurs för invandrare inom Individuella programmet 
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1 INLEDNING 

Ett mångkulturellt Sverige 
Under 10-års perioden från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet sökte sig ungefär 250 
000 personer till Sverige. Två tredje delar av dessa var flyktingar eller anhöriga till flyktingar. 
Av Sveriges befolkning var vid mitten av 1990-talet cirka 300 000 födda i ett annat nordiskt 
land, 300 000 födda i Europa och 300 000 i Afrika, Asien och Sydamerika samt 20 000 i USA. 
Antalet personer som vara födda i Sverige men som hade minst en förälder som är född i ett 
annat land var 700 000. (SOU 1996:55) 

Inget land i Europa har tagit emot så många flyktingar i proportion till sin befolkning som 

Sverige. Sedan många år tillbaka har den svenska skolpolitiken genomsyrats av en 

jämlikhetstanke som syftar till ett socialt integrerat Sverige. Olika styrdokument beskriver en 

vision och skolans personal tillskrivs en förmåga och en begåvning att bemöta och göra 

någonting åt den ojämlikhet som präglar samhället och återspeglas i skolans elevgrupper. 

Jämför man de visioner som finns i läroplanen med verkligheten finns det påtagliga bevis för 

att skolan inte lyckats särskilt väl med att ge dessa ungdomar en likvärdig utbildning. 

Ungdomar med utländsk bakgrund (ungdomar som är födda utomlands och ungdomar som 

har minst en förälder född utomlands) är en stor grupp och representerar en fjärdedel av de 

unga invånarna i landet. Skolpolitikens ledande motiv har varit att alla ungdomar oavsett 

bakgrund skall ha samma möjligheter till en likvärdig utbildning. ”Utbildningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att utbildningen 

inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.”3  Men många 

studier visar att elever med utländsk bakgrund inte uppnår de grundläggande 

behörighetskraven till gymnasiet och till högskolan, och att särskilt de sent anlända eleverna 

har ännu svårare att nå dessa mål. ”Den svenska grundskolan och gymnasieskolan verkar inte 

förmå att ge ungdomar som kommer till Sverige i den åldern tillräckliga 

utvecklingsmöjligheter.·”4 Massmedia kommer ständigt med alarmerande artiklar som visar 

hur dessa ungdomar blir utslagna och inte kan få arbete.  

De tydliga mönstren i elevernas skolresultat bekräftar den utbredda uppfattningen att skolan 

har misslyckas med det den har utlovat. Eller kanske snarare med vad dess huvudmän har 

utlovat. Det är nog tid att rikta fokus på hur skolan bemöter dessa ungdomar som har en annan 

bakgrund. Just därför tyckte jag att det var lämpligt att studera den här frågan på en 

                                                 
3 Läroplan Lpf 94  s.6 
4 Skolverket  (2001) ”Gemensamt ansvar” s.37 
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gymnasieskola i en av Stockholms söderförorter, en invandrartät kommun med ett högt antal 

sent anlända ungdomar. 

2 BAKGRUND  

Eftersom jag redan hade varit i kontakt med ett gymnasium när jag skulle skriva ett arbete om 

till Sverige nyanlända ungdomar, blev jag intresserad av att fördjupa mig i ämnet. När jag 

besökte gymnasiet första gången, kom vi att prata om de olika problem som IVIK- 

pedagogerna hade och om deras önskemål. Jag bor själv i en kommun med en hög andel 

invandrare och jag är själv invandrare. Även om det inte var samma problem för mig som för 

de ungdomar jag beskriver, har jag under åren ofta blivit konfronterad med samma sorters 

problem som de: att bli bedömd på grund av mina brister i svenska och inte bedömd för mina 

kunskaper i ett ämne. 

”Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de behov som ungdomar som inte längre är 
skolpliktiga har.” 5  

Då man är äldre än 16 år i Sverige, upphör skolplikten. Det moderna samhället kräver 

emellertid att nästan alla genomgår en gymnasieutbildning. Men det är inte självklart att det 

individuella programmet kan motsvara dessa nyanlända ungdomars behov. Många gånger 

sträcker sig dessa behov utöver den formella utbildningen. 

”Riskerna är annars stora för utanförskap och negativa sociala konsekvenser.”6 

Regeringen konstaterar i en proposition 1997/1998:16 att barn och ungdomar ofta hamnar i 

skymundan av de vuxna och att man inte tar tillräckligt  mycket hänsyn till deras specifika 

behov. I Sverige är det kommunerna som ska ta hand om sent anlända ungdomar. Men det 

finns inte två kommuner som har en likadan lösning för att ta emot dessa ungdomar. Vad kan 

skolan skapa som integrationsprocess för dessa sent anlända ungdomar? 

                                                 
5 Regeringens proposition 1997/98:16 s.75 
6 Ibid 
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3 AVGRÄNSNINGAR 

Som ensam skribent har jag varit noga med att avgränsa mitt studiefält så att uppsatsen inte 

skulle bli alltför omfattande. Jag har valt att studera hur man tar emot sent anlända ungdomar 

på en gymnasieskola i en av Stockholms söderförorter och på vilket sätt man hanterar 

undervisningen för dessa ungdomar. 

Valet av denna geografiska begränsning gjordes av följande orsaker:  

1. Jag har redan varit i kontakt med IVIK-grupperna i denna kommun under 

höstterminen då jag intervjuade några av deras lärare, 

2. IVIK-pedagogerna på detta gymnasium har konstaterat att alla ungdomar inte är 

lämpade för teoretiska studier och att det saknas en annan väg för att slussa in de 

mer praktiskt lagda eller omotiverade ungdomarna i arbetslivet, 

3. Kommunen har valt hela sin IVIK-satsning för alla sent anlända ungdomar till den 

här gymnasieskolan, 

4. Jag bor själv i den invandrartäta kommun som ofta väljs som studieobjekt när det 

gäller segregations- och integrationsfrågor. Därför känns det relevant för mig att 

göra min undersökning just här. 

Det var med vissa förväntningar jag begav mig till den utvalda skolan. 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

4.1 Syfte 

Mitt syfte med den här undersökningen är att ta reda på hur man arbetar med sent anlända 

ungdomar som är i gymnasieåldern, beskriva hur basgrupperna inom IVIK fungerar, hur 

eleverna slussas in i de gymnasieförberedande grupperna samt hur utslussningsproceduren 

fungerar i en specifik skola. 
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4.2 Frågeställningar 

Min avsikt med frågeställningarna var att belysa hur man arbetar. Jag har valt att begränsa 

mig till hur mottagningen av de sent anlända ungdomarna sker . 

• Hur tas sent anlända ungdomar i gymnasieåldern emot? 

• Hur byggs undervisningen i de olika IVIK-grupperna upp? 

• När slussas dessa nya elever till de vanliga programmen? 

• Vad finns det för resurser för de ungdomar som inte klarar en basgrupp? Vilken utväg 

finns det för de ungdomar som inte hänger med i studierna? 

4.3 Definitioner 

Det råder många förvirrande definitioner av vissa termer. Jag har försökt använda de 

definitioner som Integrationsverket och Skolverket använder . Skolverket själv påstår sig   

använda begrepp från Statistiska centralbyrån (SCB MiS 2002:3). 

 

 
Elever med svensk 
bakgrund eller infödda 

 
elever  som är födda i Sverige och har minst en förälder som är 
född i Sverige 
 

 
Elever födda i Sverige med 
utländsk bakgrund 

 
elever som är födda i Sverige men båda föräldrarna är födda 
utomlands 
 

 
Utlandsfödda 

 
elever som är födda utomlands och därmed har invandrat till 
Sverige 
 

 
Nyanlända ungdomar 

 
ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige 
 

 
Sent anlända ungdomar 

 
ungdomar som har kommit i de senare tonåren, ”sent” under 
sin skoltid 
 

 
Invandrare 

 
personer som är inte födda i Sverige men som har fått 
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige 
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Asylsökande 

 
invandrare som rest in i Sverige och ansökt om 
uppehållstillstånd för att han/hon är flykting eller 
skyddsbehövande 
 

 
Flykting 

 
invandrare som befinner sig utanför sitt hemland på grund av 
fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, 
religiösa tro eller politiska uppfattning 
 

 
SFI 

 
svenska för invandrare 
 

 
IV 

 
individuella programmet 
 

 
IVIK 

 
introduktionskurs för invandrare inom Individuella 
programmet 
 

 
PRIV 

 
Programinriktat individuell program 
speciellt inriktat på de elever som inte kommer in på de 
nationella programmen eftersom de inte uppfyller kraven på 
godkänt betyg isvenska, matematik och engelska 
 

 
Förberedelseklasser 

 
Klasser som tar emot nyanlända barn som är skolpliktiga, de 
placeras i klasser där de får en undervisning i svenska språket 
och i svensk kultur. 
Syftet är de ska slussas in till grund- och gymnasieskolan. 
 

 
Svenska som andra språk 

 
undervisning på svenska som främmande språk 
 

 
Modersmålsvenska 

 
undervisning av skolämnet ”svenska” 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Man har studerat och skrivit mycket om föreberedelseklasserna för nyanlända barn och Sfi för 

vuxna, men åldersgruppen mellan 16 och 20 år har kommit lite i skuggan. Det finns inte 

mycket kunskap om sent anlända ungdomars situation när de går på IVIK. De flesta texter 

behandlar barn och vuxna, men det är inte lika vanligt att hitta litteratur om sent anlända 

ungdomar som är i gymnasieåldern, speciellt den grupp av sent anlända ungdomar som är 

mellan 16 till 19 år och som inte anses som en målgrupp i sig. Den ligger liksom i en grå zon. 

Hittar man litteratur om ny- och sent anlända ungdomar som belyser hur de tas emot, rör det 

sig för det mesta om barn i lägre ålder på förskolenivå eller i grundskoleålder. Jag har även 

använt den litteraturen, i den mån den berör den målgrupp jag var intresserad av. Jag kommer 

att i slutet av mitt arbete redovisa vilket litteratur jag har funnit i olika skriftliga källor. Det 

finns gott om litteratur som ur ett specifikt etnologiskt perspektiv behandlar hur man ta hand 

om nyanlända barn, och det finns också litteratur som behandlar hur förberedelseklasser 

fungerar från ett språkpedagogisk perspektiv.  

De flesta texter som jag har läst fokuserar på språkinlärning, speciellt andraspråksinlärning 

hos barn eller vuxna.  Även om det finns gemensamma punkter med den målgrupp som 

intresserar mig, anser jag å ena sidan att det fattas litteratur som behandlar speciellt gruppen 

av ungdomar mellan 16 och 20 år. Å andra sidan är den litteratur som berör ämnet och som 

jag kunde få tag av relativt sent datum. 

I vissa enkäter som till exempel Invandrarverkets undersökningar om nyanlända flyktingar 

och invandrare, klassas en del av  dessa ungdomar som ”vuxna”, de ingår i kategorin  mellan 

18 och 63 år, och de andra i kategorin ”barn”, de vill säga i den grupp som är mellan 6 och 17 

år. I Invandrarverkets ögon bildar de inte en egen grupp, trots att verket säger att ”eftersom 

introduktionsinsatserna är olika för barn och ungdomar och vuxna utarbetades två 

frågeformulär”. 7  

År 2004 presenterade Integrationsverket på uppdrag av regeringen sin rapport om tillståndet 

för invandrare inom olika samhällssektorer.  Mathias Blob, en av de ansvariga för skoldelen i 

rapporten, tar apropå skolintroduktion upp frågor som berör barn och ungdomar mellan 6 och 

                                                 
7Integrationsverket Integration – Var god dröj s.24 
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16 år, dvs. skolpliktiga ungdomar. Syftet med rapporten var att utvärdera hur det gick med 

kommunernas introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare. Rapporten byggde på 

enkätundersökningar som skickades till ett 30-tal kommuner från maj till augusti 2003. Men 

där finns inte heller mycket information när det gäller sent anlända ungdomar som är i 

gymnasieåldern och som tas emot i IVIK-grupperna. ”Utredningen har tyvärr inte haft 

möjlighet att djupare granska studiesituationen på gymnasieskolan, men har tagit del av 

erfarenheter och synpunkter från praktiker, forskare och tjänstemän.”8 Gruppen sent anlända 

ungdomar mellan 16 och 19 år behandlas nästan aldrig som en specifik grupp.  

Elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp såväl när det gäller ursprung som 

skolbakgrund: vissa har redan gått på gymnasieskolan i sitt land, andra har mycket sporadiska 

studier eller ingen skolbakgrund alls. Kommunen har ett uppsökande ansvar gentemot dessa 

ungdomar upp till 20 år. Bland dem kommer en del att söka till gymnasiet, andra att sluta på 

grund av bristande studiemotivation eller på grund av sociala problem. 

5.1 Skillnader i resultat mellan infödda elever och elever med utländsk 

bakgrund 

Skolverkets rapport tar fram siffror som visar att föräldrarnas utbildningsnivå, 

socioekonomiska faktorer och tid i landet har en avgörande betydelse för hur sent anlända 

ungdomar ska klara sig.  

Det finns redan en liten andel som blir behörig att läsa på programmen på gymnasiet, men 

rapporten från Myndigheten för skolutvecklingen visar att ”nästan hälften av de sent anlända 

eleverna som påbörjade gymnasiet 1998 har avbrutit sina studier”. 9  

”Det verkar rimligt att elever som invandrat sent till Sverige inte har haft lika långt tid på sig att 
ta till sig det svenska språket och därmed får svårare att prestera väl i skolan.”10  

 

                                                 
8 SOU 2003:77 
9 Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i?  s.16 
10 Skolverket  Elever med utländsk bakgrund  s.23 
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5.2 Eleverna på invandrartäta skolor har sämre resultat 

Redan 2001 kunde Skolverket i sin rapport ”Gemensamt ansvar” påvisa att elever med 

utländsk bakgrund har genomgående en lägre slutförande grad än övriga elever. I ett 

pressmeddelande i oktober 2004 relaterade undervisningsrådet Bo Palaszewski de stora 

skillnaderna i kunskapsnivå mellan svenskfödda ungdomar och elever med utländsk 

bakgrund. Även ny- och sent anlända ungdomar som bor i invandrartäta områden uppnådde 

sämre resultat än motsvarande grupp ungdomar som går i skolor med högre andel 

svenskfödda. Skillnaderna i betygresultat kunde förklaras av den socioekonomiska 

bakgrunden. Även om regeringen har tagit viktiga beslut för att minska skillnaderna i 

skolresultat som beror på social och etnisk bakgrund, dessa problem är inte bara 

skolrelaterade. Det han kallar ”skolans samlade socioekonomiska nivå”, boendesegregation, 

föräldrars utbildningsnivå och sysselsättning hade också stor betydelse och inverkade negativt 

på likvärdigheten i skolsystemet. 

Utredningen som Skolverket gjorde på regeringsuppdrag under 2003 bekräftade att ”elever 

med utländsk bakgrund lämnar i större utsträckning än infödda elever grundskolan med 

ofullständiga betyg och är därigenom överrepresenterade bland dem som inte når behörighet 

att söka till de nationella programmen på gymnasiet” och ”framför allt de sent anlända 

ungdomar når sämre resultat på gymnasieskolan”. 11 Resultaten tyder på att skillnaderna ökar 

i gymnasieskolan mellan infödda och elever med utländsk bakgrund: ”det finns anledning att 

göra mer riktade satsningar mot just elever som invandrat efter den ordinarie skolstarten”12. 

Och Skolverkets rapport sammanfattar: ”om dessa resultat stämmer ter det sig ännu viktigare 

att sätta in riktade åtgärder redan på ett tidigt stadium men också att dessa åtgärder följs upp 

på gymnasieskolan.” 13 

Ett flertal studier visar att föräldrarnas utbildningsnivå respektive sociala status har ett 

samband med barnens resultat. Utöver det varierar elevernas skolprestationer om det finns 

studietraditioner eller ej i familjen. 

År 2003 fick Myndigheten för Skolutveckling i sin tur i uppdrag att särskilt bevaka de sent 

anlända ungdomarnas skolsituation. Efter att ha fått svar på en enkät från ett trettiotal 
                                                 
11 Skolverket Elever med utländsk bakgrund s.3 
12 Skolverket Elev med utländsk bakgrund s.23 
13 Skolverket Elever med utländsk bakgrund s.16 
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kommuner, uttrycker Myndigheten i en rapport 2004 sin oro för ”den brist på likvärdighet 

som verkar prägla kommuners och skolors verksamheter.” 14  

Där kunde Myndigheten konstatera att ”elever med utländsk bakgrund uppnår lägre resultat i 
skolan än övriga elever”, att ”ålder vid invandring kan ha betydelse för utlandsfödda 
ungdomars framgångar i skolan” och att ”svårigheterna att nå målen ökar…ju senare en elev 
anlänt”. 15 

”Tidigare avsnitt har visat att det framför allt är elever som invandrat sent till Sverige som har 
svårast att uppnå goda resultat i den svenska skolan.”16 

Dessa utvalda kommuner hade ungefär 59 % av nyanlända ungdomar av samtliga elever. Det 

verkar rimligt att ”de elever som invandrat i Sverige inte har haft lika långt tid på sig att ta till 

sig det svenska språket och därmed får svårare att prestera väl i skolan”.17  

5.3 Resultatskillnaderna minskar inte i gymnasieskolan 

Tyvärr ”verkar elever med utländsk bakgrund inte ’hinna ikapp’ under gymnasieskolan utan 

snarare ’halka efter’ ännu mer.”18 

”Det är framför allt elever som är födda utomlands och kommit in i skolgången i Sverige relativt 
sent som har svårt att nå upp till de mål som sätts i grundskolan och även fortsätter att ha 
problem på gymnasieskolan.”19 

Myndigheten kommer med förslag till insatser på området och påpekar att det finns ett stort 

behov av nationella riktlinjer. Även om det finns stora skillnader i sammansättning av 

elevpopulationen i respektive kommun som inverkar på elevernas resultat 

(familjeförhållanden och sociala strukturer), kan det inte ensamt förklara elevers resultat utan 

snarare än det ”kvaliteten i verksamheten som kommuner och skolor erbjuder som påverkar 

elevernas resultat.”20 

Det negativa är inte att man arbetar på olika sätt i olika kommuner och skolor, utan att man 

inte reflekterar över vad man gör och varför man gör det på det sättet. Det är för det mesta 

                                                 
14   Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.5 
15   Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i?  s.6 
16   Skolverket Elev med utländsk bakgrund s. 16 
17   Skolverket Elev med utländsk bakgrund s.12 
18   Skolverket Elev med utländsk bakgrund s.16 
19   Skolverket Elev med utländsk bakgrund s.23 
20   Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.4 
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ekonomin som styr och inte pedagogiska tankar. Myndigheten säger att ”kunskapen är lägst 

om de elever som behöver mest.”21 

Det behövs mera diskussion om hur man ska organisera undervisningen för de sent anlända 

ungdomarna. Vissa skolor föredrar att ha förberedelseklasser och lyfter fram alla deras 

fördelar, när andra tycker att förberedelseklasser kan vara segregerande och föredrar en 

direktintegrering i en vanlig klass men med extra stöd.  

För att få börja på gymnasiet måste eleverna bli godkända i svenska, matematik och engelska, 

men när det gäller inslussningen finns det inga gemensamma regler: de varierar från skola till 

skola. I en del skolor skickar man eleverna ämnesvis till programmen, i andra slussar man in 

ungdomarna när man tror att de kan följa den vanliga undervisningen på gymnasienivån.  

5.4 Skolverket betonar det lokala ansvaret  

Det finns inget mönster eller regel för hur kommunerna ska ordna föreberedelseklasser eller 

basgrupper, så stödundervisning kan förekomma i olika former. Det finns heller inga mål och 

riktlinjer för kommunerna när det gäller undervisningen av sent anlända ungdomar. Det kan 

betyda att man delegerar hela ansvaret till skolledare utan krav på uppföljning och 

utvärdering. Följaktligen får skolledningen ingen anvisning från kommunen hur den ska 

bedriva verksamheten, och kommunintroduktion har kommit att likställas med 

skolintroduktion. Ungdomarnas behov är ändå inte bara skolundervisning.  

5.5 Hybrid  
Hela introduktionskursens existens är lite hybridartad, för den har inte någon egen läroplan, 

men omfattas ändå av läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolan resurser skall fördelas lika.”22 

”Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen.” 23 

                                                 
21 Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.6 
22 Lpf 94 s.24 
23 Lpf 94 s.24 
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5.6 Behov av individualisering 

”Det är viktigt att skolan och eleven kommer överens om innehållet i en individuell studieplan 
som sedan fastställs av styrelsen för utbildningen.”24 

För en individualiserad skolintroduktion av sent anlända ungdomar ska man individualisera 

undervisningen utifrån elevens kunskap (nivågruppering), behov och intressen (teoretiska 

studier eller ej). 

För att kunna individualisera undervisningen, måste man ha bra kunskap om sina elever, om 

deras bakgrund, skolbakgrund såväl som familjebakgrund. Vissa kommuner har redan infört 

individuella utvecklingsplaner för sina elever, tack vare de åtgärdsprogram de i stor 

utsträckning använder. 

5.7 Modersmålsundervisning 
 
Undervisningen i modersmål under början av 1990-talet ifrågasattes av många politiker som 

visade åsikter som att ”invandrarna egentligen inte hör till det svenska samhället och att 

deras närvaro är eller i varje fall borde vara av tillfällig art”.25  

 

”Att undervisa i olika ämnen på elevens modersmål är ett sätt att förbättra resultat och framtida 
studiemöjligheter”26 

På flera ställen påpekas också att en bra insats kan vara att förbättra och förändra 

modersmålbaserad undervisning. Försök med en modell med tvåspråkig undervisning har 

resulterat i ökad motivation, självkänsla och färdigheter samt förbättrade betyg. Men idag 

minskar undervisningen i modersmål trots att många är berättigade till det. I de rapporter 

Skolverket har redovisat kan man läsa hur ”modersmålsundervisning är dåligt integrerad med 

övrig undervisning”27 när man vet att undervisning på modersmålet ökar hastigheten i 

inlärningen av andraspråket. ”Goda språkkunskaper är inte bara ett mål i sig utan också ett 

medel för att utveckla kunskaper i andra ämnen.” 28 Kunskapsluckorna motverkas under tiden 

man lär sig det nya språket. De ungdomar som har kommit till Sverige sent under sin skoltid 
                                                 
24 SOU 2002:120 Individuellt studiegång i gymnasieskolan 
25 Skolverket Gemensamt ansvar s.13 
26 Skolverket  Fler språk - flera möjligheter s.10 
27 Skolverket Elever med utländsk bakgrund s.12 
28 Skolverket  Fler språk - flera möjligheter s.10 
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ha svårast att nå målen och de behöver ges mer stöd. I aktuell forskning har man understrukit 

modersmålets betydelse för såväl den nya språkinlärningen som för ämnesinlärningen. Det 

har prövats med framgång i olika skolor i landet. 

5.8 Tidiga insatser – kommunen ansvar 

”Det är under en flyktings eller invandrares första år i Sverige som grunden läggs för en lyckad integration.” 29 

Enligt Lpf 94 skall ”utbildning inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet”. 30 

”I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.”31 

Kommunerna har ansvaret att ge sent anlända ungdomar motsvarande möjligheter som 

svenskfödda ungdomar har för att uppnå skolans mål.  

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som ”regleras” av 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94). Rätten att på börja en gymnasieutbildning gäller till och med det året 

ungdomen har fyllt 20 år. Är sent anlända ungdomar16 år kan de välja att läsa svenska på Sfi 

(svenska för invandrare) eller börja på IVIK. Är de äldre än 20 år, kan de läsa, enligt 

skollagen, inom den kommunala vuxenutbildningen, KomVux, eller på folkhögskola. 

 

Inom ramen för gymnasieskolan anordnas introduktionskurser för ungdomar som nyligen har 

kommit till Sverige. IVIK (Introduktionskurs för invandrarungdomar) är en del av 

gymnasieskolans Individuella program. Fokus läggs på inlärningen av svenska som andra 

språk och målet är att ungdomarna ska lära sig så mycket svenska som möjligt för att slussas 

vidare till gymnasiets nationella program. IVIK-grupperna varierar mellan olika skolor och 

mellan olika kommuner i sin utformning och pedagogiska inriktning. Syftet med IVIK-

klasserna är att förse den nyanlända med grundläggande kunskap i svenska språket och 

förbereda den enskilde eleven till inträde i vanliga klasser.  

Det är väldigt få som läser på Sfi ”de flesta väljer gymnasieskolan av anledningen att man 

helt enkelt vill läsa med jämnåriga”. 32 
                                                 
29 Integrationsverket Integration – Var god dröj s.98 
30 Lpf 94 s.20 
31 Lpf 94 s.20 



16(41) 

Skolverket har följande krav för att eleverna ska kunna börja på ett gymnasieprogram: de ska 

vara under 20 år och ha fått godkända betyg i svenska/svenska 2, matematik och engelska från 

grundskolans årskurs 9. Den tid ungdomarna kan läsa på IVIK är inte direkt begränsad men 

Skollagen säger att en elev måste börja ett nationellt program senast det år ungdomen fyller 

20 år. Är eleven äldre än 20 år, kan den fortsätta på KomVux eller på Folkhögskola. 

Ingenstans pratar man om vad det finns för resurser för de ungdomar som inte klarar en IVIK-

klass och inte vill fortsätta med teoretiska studier. 

                                                                                                                                                         
32  Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i?  s.36 
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6 METOD 

6.1 Kontrastiv redovisning – 
I stället för att redovisa citat från officiella dokument respektive mina undersökningsresultat 

separat, har jag valt att genomgående föra in citaten i den löpande framställningen, så att de 

där fungerar som tematiska fokuseringspunkter. 

6.2 Val av skola  
Skolan jag valde för att göra min studie är en gymnasieskola i Stockholms södra förorter där 

över 30 olika nationaliteter är representerade. Svenska elever är svåra att upptäcka eftersom 

ca 99% består av icke svenska elever. Kommunen har centraliserat all undervisning för sent 

anlända ungdomar till den här skolan. 

För att samla in information till detta arbete har jag samlat material dels genom att intervjua 

berörd personal samt en hel del elever i form av klassenkäter. 

Jag har valt att genomgående använda fingerade namn. 

I denna del redogör jag hur jag gått tillväga vid uppläggningen och genomförandet av arbetet. 

Mina informanter var få och informationen jag samlade fick jag genom klassobservationer, 

intervjuer med öppna frågor, och samtal. Min studie baserar sig på kvalitativ undersökning.  

Jag tyckte att den metoden var lämpligast för att få reda på det jag ville veta. 

För att samla in information från och kring de olika grupperna inom IVIK, hade jag tänkt göra 

intervjuer med undervisande lärare, ledningspersonal och kuratorn.  

Jag har intervjuat 3 lärare på IVIK, varav två har arbetat som team med basgrupperna, och en 

lärare i en direkt gymnasieförberedande klass. Utom de formella intervjuerna hade jag flera 

diskussioner med lärarna som jag här sammanfogar med deras intervjusvar. 

6.3 Klassobservationer 
 
De flesta lärarna var mycket öppna för att ta emot mig och jag fick droppa in i stort sett när 

schemat tillät det och när det passade mig. De klasser jag tittade på var två basgrupper och två 
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direkt gymnasieförberedande grupper. Varje klass bestod av mellan 14 och 17 elever. 

Observationerna är gjorda vid flera tillfällen i dessa klasser. 

Elevplaceringen i klassen var pedagogisk, poängterade en lärare, så att ungdomar som har 

samma modersmål inte sitter bredvid varandra. Jag upptäckte att samma gällde hos andra 

lärare. I varje klass accepterades min närvaro omgående av eleverna och jag kunde observera 

dem utan att påverka deras beteende. 

6.4 Intervjuer 

Jag valde intervjumetoden för att göra min undersökning eftersom jag tyckte att en öppen 

metod var lämpligast  när det gällde att få fram den information jag var ute efter. Jag hade 

bandspelare och förberedda frågor med mig.Alla intervjuer genomfördes i skolan. Jag ställde 

först de frågor som jag hade tänkt utgå ifrån, men kom snart att ställa följdfrågor under 

intervjun för att kunna tydliggöra informanternas svar. 

Kuratorn - Den första intervjun gjordes med kuratorn i hennes arbetsrum. Jag hade bokat tid 

med henne och jag ställde en del öppna frågor som jag samtidigt spelade in. Intervjun som tog 

ungefär 35 min. skrev jag ner och bearbetade efteråt. 

Lärarna - Lärarna på basgrupperna som arbetar i pool valde att bli intervjuade tillsammans. 

Vi satt i deras arbetsrum som låg lite avskilt. Jag hade skrivit en intervjumall på frågor som 

jag tyckte var lämpliga med tanken på uppsatsen syfte och sammanfattade senare de svar jag 

fick. Lärarna kompletterade varandras utsagor, och hela intervjun spelades in och tog ungefär 

45 min. Lärarna fick dessutom enkätfrågor som de svarade skriftligt på. Jag lämnar här ingen 

direkt transkribering av mina intervjuer utan presenterar det materialet  inbakat i 

framställningen. 

Eleverna - I IVIK-klasserna är språknivån synnerligen varierande och av den orsaken valde 

jag att inte göra några elevintervjuer. Jag lämnade i stället enkätfrågor till tre olika grupper. 

Efter samråd med lärarna valde jag att ställa mina frågor i de tre klasserna A, B och F. 

Läraren i A-klassen bedömde att de flesta av hennes elever hade otillräckliga kunskaper i 

svenska, men valde några som kunde svara självständigt. Med tanke på elevernas språknivå, 

skrev jag ner kortfattade frågor i ett frågeformulär som krävde lika kortfattade svar. Det rörde 
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sig om enkla frågor som jag tyckte passade uppsatsen syfte: elevernas tidigare skolbakgrund, 

inflyttning, kommunintroduktion, etc.( se bilaga 3).  

Efter samråd med lärarna bedömde jag att de övriga eleverna kunde klara av att självständigt 

besvara enkäten. Formulären delades varje gång ut under ett lektionstillfälle och lärarna 

hjälpte mig att förklara en del frågor för sina elever. Materialet jag fick bearbetade jag och det 

är inbakat i framställningen. Två andra lärare skulle ge mig tid till lektionsbesök, jag fick 

fråga flera gånger men en av dem hörde trots löfte aldrig av sig.  

Förvaltningschefen- Jag skickade per mail ett antal frågor till förvaltningens chef som 

omgående besvarade cirka hälften av dem, samt rekommenderade mig att vända mig till 

skolledningen för den andra hälften. 

Skolledningen - Jag skickade även dessa frågor per mail till skolledningen, dvs. till rektorn 

och studierektorn ansvarig för IVIK. Rektorn förebar för hög arbetsbörda för att ta sig tid att 

svara. Trots en tidigare vänlig inbjudan från biträdande rektorns sida att träffa henne, fick jag 

senare veta att hon inte kunde ta sig tid att svara på mina frågor, då hon ansåg att det skulle ta 

för lång tid att samla in underlaget till svaren. Till slut fick jag en tid med henne, men i sista 

minuten.  
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7 GENOMFÖRANDE 

Vid sin ankomst till Sverige kommer nyanlända ungdomar i gymnasieåldern (asylsökande, 

flyktingbarn och andra invandrarbarn) att placeras på IVIK. Den IVIK-organisation som jag 

har studerat ligger i en skola som hör till en av kommunerna som ingick i Myndighetens 

rapport.33 

Kommunen har skyldighet att inom 3 månader hitta en plats åt ungdomarna i skolan. Sent 

anlända ungdomar äldre än 16 år när de kommer till Sverige placeras på IVIK. IVIK är en 

introduktionskurs för invandrare inom ramen för det individuella programmet på 

gymnasieskolan. I den här kommunen är IVIK-grupperna integrerade i gymnasieskolan. 

Ungdomar som inte har några förkunskaper i svenska börjar på baskursen där undervisningen 

består huvudsakligen av svenska som andra språk. Mitt syfte var att ta reda på hur dessa 

basgrupper tar hand om nyanlända ungdomar som eventuellt kommer att börja på gymnasiet 

senare, vilka problem man möter och hur man försöker lösa dem. 

Jag intervjuade två lärare, ansvariga för baskursen, och en lärare som arbetar på en annan 

nivå. Alla IVIK-lärarna är utbildade i svenska som andra språk, har en lång yrkeserfarenhet 

och har arbetat med både ungdomar och vuxna.  

På basgrupperna har de två lärarna arbetat tillsammans sedan 20 år. Efter att ha haft grupper 

inom GRUNDVUX, SFI och integrerad KomVux, har båda två arbeatat med nyanlända 

ungdomsgrupper sedan 1995.  

Ungdomarna går i samma klassrum under minst en termin. Deras klassrum ligger mittemot 

varandra i korridoren för att främja det nära samarbetet lärarna emellan. De två lärarna har var 

sin grupp i var sitt klassrum, väl utrustade med bl.a. en mängd datorer helt anskaffade av 

lärarna själva! 

                                                 
33 Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i?   
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8 UNGDOMARNAS BAKGRUND 

De flesta ungdomarna kommer från Irak, Iran, Afghanistan, Turkiet, Somalia och Pakistan. 

Resten kommer från forna Jugoslavien, forna URSS, Kina. De kommer ofta direkt till skolan 

med hjälp av någon släkting som själv bor i kommunen och som kan svenska, eller skickade 

av socialförvaltningen eller flyktingmottagningen. De skrivs in i skolan enligt 

närhetsprincipen. Lärarna får bara lite information om eleven såsom persondata, språk och  

tidigare skolgång. När ungdomarna fyller i blanketten kan man konstatera om de använder det 

latinska alfabetet i sitt modersmål. Vid första mötet försöker man få veta hur de bor och deras 

familjeförhållanden.  

8.1 Elevernas skolbakgrund 
Det blir väldigt heterogena grupper inom IVIK. Vissa ungdomar kan vara analfabeter. Vissa 

har kanske ingen skolbakgrund eller bara ett par år i skolan bakom sig, när andra redan kan ha 

gått gymnasiet i sitt hemland, men måste lära sig svenska för att börja på gymnasiet i Sverige. 

Det vanligaste skälet för invandringen är att eleven har familjeanknytning i Sverige. Det går 

ju inte att testa dessa nya elever. När det gäller deras skolbakgrund vill ungdomarna ofta säga 

att de har gått fler år än vad de i verkligheten har gått, men det brukar uppdagas snabbt. Bara 

efter någon månad ser man det ganska tydligt. 

8.2 IVIKs organisation 

I den aktuella organisationen arbetar sex lärare på de olika nivåerna (se bilaga 1). Totalt 

omfattas ungefär ett hundratal elever, en siffra som ständigt varierar på grund av såväl den 

kontinuerliga antagningen som omflyttningen till andra kommuner. Utbildningstiden varierar 

mycket från elev till elev, enstaka elever har gått över efter ett år, men de flesta studerar mer 

än ett år, vanligtvis minst två år. En del elever behöver ytterligare ett år för att klara nivån och 

många mognar under detta år. I basgrupperna (A och B) stannar eleverna ungefär ett år, sedan 

slussas de in i de andra IVIK-grupper (C, D, E och F) enligt deras testresultat. Undervisningen 

består av svenska som andra språk, matematik, SO och engelska. Modersmålsundervisning 

erbjuds en gång i veckan.  

Målet är att de ska få möjlighet att söka ett nationellt program när de uppfyller kravet för 

godkänt i svenska, matematik och engelska från grundskolans årskurs 9. Eleverna får skriva 
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diagnostiska prov i de olika ämnena. Det ges inga betyg, men lärarna bedömer om eleven kan 

fortsätta på gymnasienivå. Även om eleverna hade fyllt 20 år kunde de förr börja på 

gymnasieprogram, men nu har åldersgränsen skärpts. Varje måndagsförmiddag har lärarna på 

IVIK arbetslagsmöte då de tar upp gemensamma problem och frågor. De arbetar i team och 

verkar ha en mycket väl fungerande organisationsmodell. 

Det är i basgrupperna som man har den största omsättningen, och för att slussa in nyanlända 

elever till gymnasieskolan så fort som möjligt får lärarna ha en kontinuerlig intagning. 

De båda lärarna på basgrupperna instämmer i att det är en väldig omsättning av elever under 

ett och samma år och att de droppar in under hela terminen.  

”Jag började med en liten grupp i augusti; under våren droppade jämt nya varannan vecka 

tills att de blev över 20 i augusti och nu jag har femton kvar, men de 15 som är kvar är inte de 

samma som var i början.” säger Gun. Cirka 50 % av höstterminsgrupperna i våra båda 

grupper har flyttat, utvisats, gått om eller gått till högre grupper. 

I princip har lärarna i basgruppen satt en liten tidsgräns som säger att de inte gärna tar in fler 

mitt i terminen, efter den 15 september respektive 15 mars. Men de kan inte neka en nyanländ 

ungdom om de sitter med 8-9 elever. Det kan försvåra arbetet när grupperna bildas och bildas 

om jämt. En av lärarna, Karin, säger: ”Det är ungefär likadant för mig: jag har 

januariintagningen och började förra året med 22. Jag har räknat ut att de var 28 och nu 

sitter jag med 14. Av de 14 finns det bara en kärna på 5 som varit med från januari tills nu.”  

Stor omsättning av elever under läsåret kräver flexibel undervisningsform. Det som är bra 

mellan dessa två lärare är att de har två intagningar: de elever som den ena läraren har på 

hösten hade den andre i våras. Eleverna som inte klarar sig riktigt en termin kan gå om hos 

den andra läraren. De flyttar alltid eleverna emellan sig så att de alltid ligger på den nivå som 

de tycker ska vara passande. Lärarna måste komma med individuella övningar utifrån 

ungdomarnas förkunskaper. Deras organisation är mycket flexibel och ger möjlighet till 

individualisering. 

”Det är så svårt med nyanlända elever, med vilka man inte kan kommunicera om de inte talar 

engelska. Man måste förklara många praktiska saker när man börjar en skola, t. ex hur 

matsalen fungerar, att idrott är obligatoriskt, etc.… Det tar en evig tid. Sedan dyker det upp 
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en ny elev efter 3 veckor när man har förklarat allting för de andra. Allt detta tar ju så 

jättelång tid.  Det blir också tungt om det blir för många nya” tillägger Karin. 

Lärarna upplevs som eldsjälar med stor engagemang för sina elever, och som individualiserar 

undervisningen så långt det går. 

9 UNDERVISNINGSFORM OCH ARBETSMETODER 

9.1 Framgångsfaktorer 

Målsättningen under de första veckorna bör i första hand vara att elever och lärare lär känna 
varandra, att eleverna i lugn och ro får orientera sig och finna sig till rätta i skorna.34 

Under första mötet mellan eleven och läraren måste man bygga upp väldigt bra relationer så 

att eleverna känner sig trygga, för de är ofta oroliga. De flesta kommer från länder där de har 

upplevt en annan skoltradition, som för det mesta var auktoritär och bestraffande. Allting är 

nytt och de känner sig utlämnade i den nya skolmiljön. Det är likaså viktigt att det finns en 

tydlig struktur i klassrummet då de flesta av dem har det trassligt hemma, att ”möta en 

skoldag med struktur och förutsägbarhet”. 35 Lärarna känner att de har en stor roll att fylla, så 

att eleverna blir trygga i gruppen. Förhållandet mellan lärare och elever spelar en avgörande 

roll för inlärningen. Efter det de har upplevt behöver de vistas i en lugn miljö. 

Läraren står för stabiliteten och kontinuiteten.36 

Lärarna vill inte kalla sig ”mamma” för sina elever, men de tycker att de måste vara allt, som 

lärare är de symboler för ”svenskheten”. De får representera det svenska samhället, för de är 

ofta de första vuxna som eleverna möter regelbundet och dem glömmer de aldrig. Det kan de 

se på de kontakter de fortfarande har med en del elever som skriver eller kommer tillbaka för 

att hälsa på.  

Det ska vara elevernas behov att kommunicera som ska styra vilka teman som tas upp.37 

I basgrupperna finns den största spridningen inom hela IVIK. Det är där eleverna sorteras ut, 

efter en eller två terminer, för att gå vidare till de direkt gymnasieförberedande klasserna. 

                                                 
34 Skolverket (1999) Undervisning av asylsökande barn i grundskolan s.28 
35 Rodell Olgaç. (1995) Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik s.10 
36 Rodell Olgaç. (1995) Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik s.6 
37 Skolverket (1999) Undervisning av asylsökande barn i grundskolan s.35 
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Gester, mimik och kroppsspråk spelar stor roll för att eleverna ska förstå. Lärarna säger att det 

är bara korvstoppning de två första månaderna med träning, repetition och mekaniska 

övningar. Det gäller att eleverna ska få det första basordförrådet, för att kunna klara enkla 

vardagssituationer. För att underlätta inlärningen av ord, arbetar de med många bilder, 

teckningar, urklipp och små föremål. De utgår ifrån elevernas intressen och förkunskaper, 

proppar i dem nya ord och utvidgar hela tiden med olika teman: personer runt omkring, 

familjen, kamraterna, skolan, intressen, etc.  

Som lärare måste man hitta ett sätt att närma sig de talsituationer som ungdomarna behöver för 
att klara sig. Det mest angelägna är att vara lyhörd för elevens behov.38  

Den närmsta tiden tar de upp saker runt omkring och spelar bingo, på så sätt kan eleverna 

imitera och upprepa ord hur många ggr som helst och ha roligt samtidigt. Memory spel är 

också väldigt populärt och effektivt för memorering av nya glosor.  

Enligt lärarnas bedömning går det ganska fort: efter 2 månader ungefär börjar eleverna kunna 

dokumentera varje dag i form av bilder eller dagboksanteckningar. Det är alltid någon som 

inte hänger med. Å andra sidan finns det de som suger åt sig allt och snart flyttas till de andra 

grupperna. Lärarna skapar en känsla av samhörighet och medansvar för kamratkretsen genom 

att låta de elever som har försprång i svenska hjälpa och förklara saker för sina kamrater. 

Datorn är ett väl utnyttjat arbetsredskap hos Karin och Gun. Det står en rad datorer längst ena 

sidan av klassrummet. Där tränar eleverna grammatiska program, skriver brev och bearbetar 

små enkla texter. Det är mycket vanligt att eleverna stannar i klassrummet efter schemalagd 

skoltid. 

Hela gruppen gör ofta promenader, inte bara för att få frisk luft, men också i pedagogiskt 

syfte, för läraren kommenterar allt de ser och använder tillfället till att bearbeta ordförrådet 

utanför klassrummet. Lärarna utnyttjar alla naturliga tillfällen som erbjuds för att träna 

inlärningen. De gör också studiebesök och redigerar små berättelser efteråt. 

Eleverna testas en gång per termin, då de kan flyttas till de andra IVIK klasserna. Lärarna har 

haft veckoplan eller 14-dagarsplaner. Det har varit bra för de elever som går snabbt framåt, 

för de kan sitta en timme per dag och jobba i klassrummet med lärarens assistans, medan de 

                                                 
38 Skolverket (1999) Undervisning av asylsökande barn i grundskolan  s.33 
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som inte kan hänga med måste ha en individanpassad undervisning. Antingen sitter en elev 

bredvid i katedern eller läraren går runt och hjälper dem. Lärarna får hitta på olika modeller 

hela tiden, det är inte en dag som är den andra lik men de tycker själva att det är väldigt roligt. 

De flesta eleverna upplever det alltid känsligt att slussas ut i vanliga gymnasieklasser. Men i 

och med den geografiska situationen (basgrupperna är integrerade i skolan) blir separationen 

aldrig så besvärlig. Eleverna kommer tillbaka och möter sina klasskamrater på rasterna. 

Lärarna märker ofta att eleverna håller ihop under hela gymnasiet.  

”Samtidigt som det är spännande, är det enormt krävande.  Kräver mycket energi för att ta hand 
om varje elev individuellt när de alla är så olika, försöka anpassa undervisningen så att alla får 
någonting av det (Gun).” 

Vissa ungdomar har redan läst engelska i sina respektive hemländer när de kommer till 

Sverige, men de flesta saknar grundskoleengelska. För dem är det svårare att läsa ett 

främmande språk utifrån svenskan. Betyget Godkänt i engelska krävs för att komma in på 

gymnasiet. En av lärarna började i år på eget initiativ att undervisa i nybörjarengelska för att 

minska glappet för dessa elever. 

9.2 Problem och svårigheter 

Läsåret 2002/2003, var enligt Integrationsverkets databas andelen sent anlända ungdomar som 

hade fullföljt sina gymnasiestudier 35 procent. Ju kortare tid i Sverige, desto större handikapp. 

Lärarna har under årens lopp märkt att för en del av deras elever är gymnasiet inte en reell 

lösning på deras framtida liv i Sverige. En del misslyckas på grund av för kort tidigare 

skolbakgrund från respektive hemländer, några släpper taget och tappar studiemotivationen 

när tiden blir för lång. Det finns elever som inte vill eller inte kan fortsätta på gymnasiet. En 

del av dessa elever har passerat åldersgränsen, de har redan fyllt 20 år när de avslutar sina 

studier inom IVIK. Andra klarar inte av att få ett godkänd betyg i de behörighetsgivande 

kurserna.  

Som IVIK är organiserat i kommunen just nu, har alla samma mål, nämligen att komma in på 

gymnasiet, även om alla inte passar till teoretiska studier. 

IVIKs lärare vill förändra sin organisation och erbjuda eleverna två vägar ut. 
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- den ena vägen skulle vara teoretisk och som nu leda till program på gymnasiet, 

- den andra skulle leda till arbete. 

9.2.1 Konflikt mellan elever  

När det uppstår konflikter brukar lärarna ta upp det omedelbart. Man måste vara flexibel, det 

blir lätt konflikter mellan ungdomarnas olika kulturer och synsätt.  Lärarna tycker att det går 

förvånansvärt bra trots att det är så många olika kulturer och religioner. ”Det händer någon 

gång, det flyger en smocka, det är så lätt att det blir missförstånd, när man är i den åldern, 

hormonstinn, och inte kan språket och inte vet hur man kan uttrycka sig och ändå händer det 

så lite” berättar en. ”Det som en elev menar som skämt kan av en annan uppfattas 

bokstavligen och ge en kraftig reaktion från den som missförstår sin kamrat.”39 

Det händer också att det blir missförstånd mellan dem själva och eleverna. De går till 

varandra och känner sig ledsna, men det beror ofta på språkligt missförstånd. När eleverna 

inte kan språket, förstår de inte nyanserna och kan uttrycka sig oartigt när det inte var menat. 

”Så visst händer det att vi också blir sura, men det brukar reda ut sig”, säger lärarna.  

9.2.2 Bostadsförhållanden  

Integrationsförvaltningen i Stockholms stad visar att en flyktingfamilj i genomsnitt flyttar tre 

gånger under de åtta första månaderna.Bostadsförhållanden i den här kommunen är inte så 

bra. Ungdomarna flyttar runt hos släktingar, ofta trångbodda, tvungna att bo i ett rum med 

flera personer som befinner sig i kris, eller kan de flytta till en annan kommun, men måste gå 

här då de är skrivna i kommunen. Lärarna har haft elever som inte haft någon permanent 

bostad, de fick flytta och bo svart i andra hand 2-3 månader i taget.  

9.2.3 Psykosociala problem 

En del nyanlända ungdomar kommer som flyktingar från krigsdrabbade länder och har 

traumatiska upplevelser. Andra kommer hit för att de har anknytning till någon som bor i 

Sverige, oftast mamman som har gift sig med en svensk man eller med en landsman som har 

bott länge i Sverige. Det blir ofta konflikter med den förälder de inte har träffat på flera år 

                                                 
39 Rodell Olgaç, C (1995) Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik s.46 
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eller någon släkting som de inte känner. De blir besvikna och oroliga för väl i Sverige visar 

det sig att livet hos släktingen inte alls är som de hade föreställt sig. Det största problemet, 

tycker lärarna, är ensamstående flyktingbarn, så kallade ankarbarn.  

Dessa ungdomar har ofta smugglats genom flera länder under bedrövliga villkor. De kommer 

först i hopp om att få uppehållstillstånd och att föräldrarna ska komma efter. Att inte veta om 

de får stanna eller ej i landet är mycket påfrestande. De har en orimlig bild av Sverige som de 

ofta föreställde sig som ett paradis. De har skuldkänslor gentemot familjen som har betalt 

stora summor för att smuggla dem ut ur landet.  

Många har under långa perioder utsatts för svåra psykiska och sociala påfrestningar. De kan 

ha upplevt våld, rädsla och maktlöshet utan att ha kunnat bearbeta sina känslor och de har ofta 

svårt att skapa relationer med sina jämnåriga kamrater.  Många är asylsökande och lever 

oroligt av att inte veta om de får stanna i Sverige eller ej. De lider av koncentrations-

svårigheter. Enligt Socialdepartementets rapport om ”Ekonomiskt utsatta barn” lider dessa 

ungdomar av psykosomatiska besvär i större utsträckning än sina jämnåriga kamrater. Bland 

de sent anlända visar många elever somatiska besvär som huvudvärk, magont och 

sömnbesvär. Familjerna lever ofta under ekonomiskt utsatta förhållanden och det påverkar 

deras självkänsla och självförtroende. 

9.2.4 Ekonomiska problem 

Elever som kommer hit som anknytning till sina familjer har inte rätt till studiebidrag om de 

inte har varit två år i Sverige. De som kommer som asylsökande har andra rättigheter. Några 

flickor är redan gifta och väntar barn. Kuratorn på skolan hänvisar dem till socialtjänsten vid 

behov, hjälper dem att se sina rättigheter och guidar dem genom djungeln av olika bidrag, 

studiebidrag och extra tillägg. Arbetslöshet är en viktig orsak till försörjningsproblem och 

ekonomiskt utsatthet. Det finns ett klart samband mellan elevernas resultat och föräldrarnas 

situation på arbetsmarknaden. Likaså är det stora skillnader beroende på vilket land 

föräldrarna kommer ifrån och vistelsetiden i Sverige. Ungdomar vars föräldrar har bott i 

Sverige under kort tid har en svagare position än de med föräldrar som har bott här länge. 

Utvecklingen antyder att det inte har skett någon förbättring. Situationen för ungdomar som 

kommer med sina familjer från krigshärjade länder är givetvis annorlunda och många är 

beroende av ekonomiskt stöd. 
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9.2.5 Sjukdom  

De flesta är rätt sargade när de kommer hit. De har ofta haft allvarliga sjukdomsproblem. 

Antingen är eleverna själva sjuka eller också någon i familjen, så de får ta hand om små 

syskon eller om sig själva också. Många lider av svår depression på grund av krigsupplevelser 

eller separationer från den övriga familjen. Nyinvandrade som trodde sig se en lysande 

framtid i Sverige tappar mod inför sin svåra situation när de inte får den hjälp de hade väntat 

sig och känner sig mycket svikna. Samtidigt har de stora skuldkänslor för att inte kunnat 

hjälpa sin familj ekonomiskt i hemlandet. 

Oro för familjen och väntan på besked i asylärendet kan leda till passivitet och håglöshet hos 
eleverna.40 

                                                 
40   Skolverket (1999) Undervisning av asylsökande barn i grundskolan  s.29 
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10 RESULTAT  

10.1 Nyanlända invandrares introduktion 

Myndigheten för skolutveckling bekräftar att man inte har tillfrågat gymnasieskolorna när 

man ålade dem att införa introduktionsplaner. I de rapporter som jag har läst framgår det att 

kommunernas introduktion inte har fungerat på ett tillfredställande sätt, då det bland annat har 

funnits brister i utredningar och måldokument har saknats. Regeringen konstaterar i 

propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till 

integrationspolitik”41 att introduktionen måste förbättras i flera anseenden. I den här 

kommunen tycks kommunintroduktionen bara vara inriktad mot vuxna nyanlända invandrare 

och hela ansvaret för ungdomarnas introduktion läggs på skolledningen. Sent anlända 

ungdomar verkar ha fått en annan position i relation till den svenska staten än vad vuxna 

invandrare har. Man måste se ungdomarna inte bara som invandrare utan också just som 

ungdomar, som en egen grupp med specifika rättigheter och behov som inte enbart hör till 

skolans område. 

”För 20 % av barnen och ungdomarna har det inte upprättats någon individuell 
introduktionsplan.”42 

Mottagandet i skolan har stor betydelse för de asylsökande elevernas psykiska hälsa. Som lärare 
är det därför viktigt att skaffa sig kunskap om elevernas bakgrund, upplevelser, skolgång, språk, 
kultur, religion.43 

Lärarna i basgrupperna saknar grundläggande information om ungdomarna när de anländer 

till skolan. De tycker att det är lite för mycket av sekretessbeläggning av allting. De som ska 

möta eleven skulle önska veta lite mer om bakgrunden. Socialen ta ofta kontakt med lärarna 

och ringer för att fråga om eleven. Å andra sidan får inte lärarna veta varför, alltså orsaken till 

att man ringer. De har inget riktigt grepp om vilka som är flyktingar och tycker att det skulle 

vara bra för dem att få veta lite mer om sina elever, för de ser bara toppen av isberget.  

Kommunala mål och riktlinjer saknas vanligtvis för organiseringen och undervisningen av sent 
anlända elever.44 

                                                 
41 Regeringens proposition 1997/98:16 
42 Integrationsverket Integration – Var god dröj s.31 
43 Skolverket (2001) Gemensamt ansvar s.21 
44 Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? s.32 
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I kommunen ligger grundskola och gymnasieskola under samma förvaltning, vilket borde 

underlätta samverkan dem emellan. Lärarna har förslag på åtgärder i kommunens arbete med 

sent anlända ungdomar: de saknar ett samarbete över rektorsgränserna inom kommunen och 

önskar att skolledarna börjar tänka om och släppa de vattentäta skotten mellan skolorna. De 

säger sig sakna möjligheter att kunna utbyta kunskap och erfarenheter med sina kollegor i 

andra skolor. För att undvika en stor spridning av skolintroduktionen på olika skolor önskar 

lärarna att det skulle finnas någon samordnare på kommunal nivå med övergripande ansvar 

för sent anlända ungdomarnas situation och som samlade alla krafter.  Det är ändå eleverna 

det gäller och det är ju dem det ska gå bra för. Som det är nu finns det ingen som följer upp 

deras insatser och utvärderar resultaten de uppnår med eleverna. Vi har ovan sett hur ofta sent 

anlända ungdomar kommer att flytta inom samma kommun. Om kommunen kunde ordna ett 

gemensamt arbete mellan skolorna, skulle det skapa kontinuitet, underlätta anpassningen vid 

omflyttningen och ge ungdomarna trygghet. 

”Kommunala mål och riktlinjer verkar i de flesta fall vara så gott som obefintliga”.45 

Mina lärare tycker också att berörda myndigheter i samverkan skulle ta fram nationella 

riktlinjer för att stödja kommunerna i deras arbete. De har en känsla att allt ansvar ligger på 

deras axlar. Det finns inga direktiv från Skolverket för hur en IVIK- klass ska fungera. Dessa 

klasser finns inte i skolplanen som ett eget område. På gymnasiets webbsida nämns inte ens 

IVIKs elever som målgrupp och jag har förgäves letat efter en presentation av IVIK-klasserna 

eller specifika mål och riktlinjer. IVIK- klasserna finns inte heller i skolans lokala arbetsplan 

som ett eget område. 

För närvarande finns det i den undersökta skolan ungefär 100 ungdomar fördelade på 6 olika 

grupper. Hur kan en femtedel av skolans ungdomar försvinna totalt ? 

Att det saknas en övergripande policy leder även till att kunskapen om målgruppen i de 
administrativa leden försvagas. Målgruppen är varken prioriterad eller bevakad, vilket leder till 
att dess behov inte uppmärksammas46. 

Alla IVIK-grupperna i den undersökta skolan ska nu samla information från sin verksamhet 

för att visa politikerna att de behöver mer ekonomiska resurser. Lärarna poängterar att deras 

grupper inte är vanliga klasser, de här ungdomarna behöver mer hjälp än vanliga svenska 

                                                 
45 Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? s.56 
46 Myndigheten för skolutveckling (2004)  Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn s.33 
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ungdomar. De får inget särskilt stöd vare sig i form av ekonomiska resurser eller i form av 

kompetensutveckling och ”i alltför många fall verkar okunskap och ekonomi vara tyngre 

vägande skäl till organisation och arbetssätt”.47 Mina kontaktlärare behöver grupprum och 

schema som tillåter mindre grupper för att kunna fokusera på den lilla gruppens behov, men 

också lätt tillgängliga resurser för småinköp som t.ex. läromedel och biljetter till studiebesök, 

m.m. 

Mot bakgrund av de traumatiska erfarenheter som många sent anlända elever har är det viktigt 
att eleverna får psykologiskt stöd.48  

Det finns t.ex. inte längre någon psykologtjänst knuten till skolan, den togs bort för ett par år 

sedan i besparingssyfte. Lärarna får i stället gå till skolkuratorn som ansvarar för det sociala 

nätverket och känner sig överbelastad och ofta maktlös. I många fall skulle hon kunna lösa 

praktiska materiella problem om hon hade haft motsvarande resurser. 

10.2 Alternativ  

Vare sig rapporten från Myndigheten för skolutvecklingen eller från Integrationsverket 

belyser vad det finns för alternativ för de ungdomar som inte klarar teoretiska studier. Alla 

nyanlända är inte teoretiker och vissa med låg skolbakgrund (50 % hade mindre än 7 årig 

skola) kommer aldrig att klara gymnasiet. Någonting är inte bra i det nuvarande systemet: 

kommunen har uppföljningsansvar tills ungdomarna är 20, men där emellan är det förvaring 

eller utskrivning från IVIK. Vad gör man med dem som inte lyckas så att de inte skall bli 

utslagna? Mina kontaktlärare på skolan tycker att ett lärlingssystem med möjlighet att få 

utbildning förenad med praktik skulle kunna bli en länk till arbetsmarknaden, och 

ungdomarna skulle också kunna bygga upp sin svenska ute på arbetsplatserna. 

10.3 Två vägar från IVIK  

Lärarna håller på med ett förslag till omorganisation av IVIK på skolan. De vill skapa ett 

alternativ till traditionell teoretisk skolundervisning med två vägar från IVIK: en som leder till 

gymnasiet och teoretiska studier och en som leder ut till mer yrkesinriktad praktik och arbete 

(se bilaga 2). Det skulle vara lämpligt för eleverna att efter de två första terminerna i 

                                                 
47 Myndigheten för skolutveckling (2004) Vid sidan av eller mitt i? s.45 
48 Myndigheten för skolutveckling (2004)  Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn  s.37 
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basgrupperna IVA och IVB välja sin inriktning. Eleverna kan gå vidare till grupp IVC, IVD, 

IVE och IVF. 

C-gruppen skulle liksom nu fungera som en uppsamlingsplats och sluss mellan basgrupperna 

och de direkt gymnasieförberedande klasserna, IVD, IVE och IVF. IVF är tänkt som en en-

terminsklass med en högre nivå på hösten och en lägre på våren. Vårklassen skulle ta emot 

elever nerifrån från IVB, IVC och utifrån, testa dem med nationella prov på slutet av 

vårterminen och skicka dem vidare till IVD och IVE, enstaka elever till gymnasiet. 

Höstklassen skulle ta emot de elever från D och E som inte klarat de nationella prov på våren, 

”gnugga” dem och testa dem med nya nationella prov till jul.  

De IVF-elever som klarat det nationella provet till jul kan naturligtvis välja att studera vidare 

på gymnasiet och söka till ett nationellt program. 

10.4 Anställningsbarhet 

Men IVF skulle också ha en ”balkong” som leder ut till arbetslivet. Eleverna i höstklassen vill 

man ge praktik på företag under hela den följande vårterminen. Det skulle ge möjlighet för 

ungdomarna att få in en fot på arbetsplatserna och en bra utslussning i samhället. Vid 

vårterminens slut skulle ungdomarna få med sig ett diplom från gymnasiet plus ett 

arbetsgivarintyg som bevis på sin anställningsbarhet. Om IVF hade separata höst- och 

vårklasser skulle det fungera som en sluss mellan de olika grupperna och få bättre rotation på 

de elever som har snabb progression och för de elever som upptäcker att de har valt fel. (se 

bilaga B).  Luft i systemet skulle tillåta snabba elever att flyttas mitt i terminerna och denna 

typ av organisation skulle tillvarata elevernas möjligheter till anpassning i sitt nya land, tycker 

lärarna. 

10.5 Lärlingsutbildning  

Mina uppgiftslämnare tycker att deras omorganisation av IVIK kommer precis lagom, när 

man vet att regeringen har planer på att införa en lärlingsutbildning som har funnits på försök 

i mycket liten skala sedan 1997.  För närvarande finns det en arbetsgrupp inom 

utbildningsdepartementet som arbetar med detta: ungdomarna ska gå en utbildning i 



33(41) 

yrkesämnen som motsvarar 700 poäng under minst 30 veckors praktik på en arbetsplats. 

IVIK-lärarna önskar sig att deras omorganisation kunde starta redan i höst. 

10.6 SYO 

Man måste ta ett större ansvar för de elever som inte kan fortsätta på gymnasiet. Det myckna 

praktiserandet (IVD-s och IVE-s traditionella veckopraktik och IVF-s mer omfattande 

arbetslivssluss) skulle naturligtvis kräva en heltidsinsats av SYO. I den här kommunen kan 

detta vara möjligt utan att leta efter vem som kan bli ekonomiskt ansvarig: konstruktionen 

ligger helt i linje med kommunens sammankoppling av skola med 

arbetsmarknadsförvaltningen. Det skulle vara en ”snygg sorti” för de IVIK-elever kommunen 

haft ansvar för och som inte kan gå vidare till högre studier, säger en lärare.  

Det är stora krav som ställs på de sent anlända eleverna: de ska lära sig ett språk och samtidigt 

inhämta kunskaper på det nya språket. Det är orimligt att begära att en sent anländ elev under 

två år ska klara det som en infödd klarar på nio år. Även om de har goda ämneskunskaper, 

finns det ofta en stor skillnad mellan det passiva ordförrådet och det aktiva. Deras vidare 

inlärning hämmas av bristfälliga språkkunskaper. Lärarna påpekar gärna att enligt 

internationellt statistik har en elev som studerar på sitt andra språk i genomsnitt 10 års 

handikapp för att uppnå nationell nivå på språket efter sin åldersgrupp. 

10.7 Modersmålet 

Många studier pekar på den positiva betydelsen av modersmålsundervisning för 

skolframgången.  

 ”Modersmålslärarna nämns som en ovärderlig resurs och kompetens på skolorna”.49  

Man vet från aktuell forskning att utveckling av modersmålet har en klart positiv effekt på 

inlärningen. ”Att ge eleverna deras rätt till stöd i språkutveckling på modersmålet är ett 

effektivt sätt att höja resultaten även i andra ämnen.”50 Tvåspråkig undervisning eller 

studiehandledning på modersmålet har prövats med framgång i andra skolor i landet och 

elever som får hjälp av modersmålslärare förbättrar sina studieresultat. 

                                                 
49   Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.42 
50 Skolverket  Flera språk – fler möjligheter s.11 
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På den här gymnasieskolan saknas hjälp från modersmålslärarna. Modersmålsundervisningen 

har inte fått någon bra status. Lärarna i modersmål kan inte vara med i de pedagogiska 

samtalen på skolorna: deras undervisningstimmar är schemalagda på måndagsmorgonen, när 

andra elever kan ha sovmorgon och när de andra lärarna deltar i olika konferenser 

(arbetslagskonferenser, sektionsmöten och personalträffar).  Mina uppgiftslämnare välkomnar 

ett närmare samarbete med modersmålslärare och tycker att handledning på modersmålet är 

en bra möjlighet, men anser att mycket beror på modersmålslärarnas kvalifikationer. 

”Det räcker inte att modersmålsläraren kommer till eleverna enstaka timmar i veckan. 
Modersmålsläraren ska arbeta med matematikläraren, NO-läraren och SO-läraren” och de ska 
”ses som en resurs i undervisningen”.51  

10.8 Lärarnas roll, social- och yrkeskompetens  

Alla IVIK-lärare på den här skolan har hög kompetens och lång erfarenhet av undervisning av 

Svenska som andra språk. För övriga lärare på skolan har det under årens lopp anordnats 

fortbildning i språkutvecklande metodik. Någon obligatorisk fortbildning i svenska som andra 

språk har emellertid inte genomförts. IVIK-lärarna gör oerhört mycket för att eleverna ska få 

en bra skolstart. De trivs med sitt arbete trots att det är krävande. Det kan bli mycket stressigt, 

mest i basgrupperna, när nya elever droppar in och det blir obalans i gruppsammansättningen. 

Det blir också stora svårigheter när de måste ta emot analfabeter. För närvarande är problemet 

löst, för de har fått till stånd en grupp på en grundskola i kommunen som ta emot sådana 

elever. Samtidigt får inte ungdomar med bra skolbakgrund stagnera och få för lågt stimulans. 

”Arbetet med de sent anlända elever förutsätter en stor flexibilitet”.52 De säger att det är lika 

mycket socialt som pedagogiskt arbete vilket kräver ett personligt engagemang. Även om 

lärarna ofta kan känna att de inte riktigt räcker till som de skulle vilja, måste de sätta gränser i 

sin lärarroll för att inte bli överbelastade. Orsakerna till ungdomarnas problem ligger utanför 

deras egen förmåga.  

”Läraren i förberedelseklassen går en ständig balansgång” och ska ”…hålla en yrkesmässig 

distans till sitt arbete, vilket är viktigt med tanke på risken för utbrändhet.”53 

Samtidigt får de kraft av elevernas bevis på kärlek och omtänksamhet. De tycker att eleverna 

är spontana och öppna. Misslyckats har de gjort, tycker de, med enstaka lektioner. Själva 

                                                 
51 Skolverket  Flera språk – fler möjligheter s.11 
52 Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.43 
53 Rodell Olgaç, C (1995) Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik s.63 
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beundrar de elever som trots allt orkar komma till skolan, sitta hela dagarna och tycka om att 

vara hos dem. Deras klassrum blir en oas för eleverna, där de får vara med och glömma det 

som är runt omkring i en ofta kaotisk tillvaro. 

”Myndigheten anser att utbildningssystemet bör öka sin kapacitet att omfatta och anpassa sig 
till flerspråkiga elever. I dag är ofta fallet det omvända, dvs. att eleverna ska anpassa sig till 
rådande skolsystem och till svenska språket som norm”54 

Fem år har gått sedan Skolverket i sin rapport erkände att det fanns stora behov av insatser för 

undervisning av elever med invandrarbakgrund. Även om också där de sent anlända 

ungdomarnas problematik saknades, kom de med en rekommendation att utveckla 

studiehandledning för denna målgrupp.  

”Det finns ett behov att öka kunskap och kompetensen och därmed medvetenheten hos all 
personal, skolledning, förvaltning och inte minst skolpolitiker som arbetar med och ansvarar för 
sent anlända elever.”55  

11 DISKUSSION 

Studien har visat att det är dags att inse att dessa ungdomar bildar en specifik grupp och, som 

sådan, kräver specifika åtgärder. Vill man nå det som står i Lpf 94 nämligen att ”hänsyn ska 

tas till elever med skärskilda behov i utbildningen”, kan man inte längre mörklägga en grupp 

ungdomar som blir större och större ju längre tiden går. Är det inte i realiteten så att det är 

ungdomarna som måste anpassa sig till skolan när man påstår att skolan anpassar sig till 

ungdomarna? 

Skolan måste erbjuda en utbildningsform som passar till elevernas behov. För att klyftorna i 

resultat ska minska, krävs det en annan resursfördelning. Ska man ta hänsyn till sent anlända 

ungdomar och erkänner att de har särskilda behov, krävs det en motsvarande resurs. Att 

kommunen har valt att centralisera hela sin IVIK-satsning för de sent anlända till den här 

skolan verkar snarare vara för att spara pengar än för pedagogiska mål. Jag hade nog väntat 

mig en lite generösare budget. 

Trots mina förväntningar, skulle det visa sig att kommunen inte särskilt utskilde sig positivt 

från de resultat som nya undersökningar ger. Jag fick inget intryck att kommunen satsade 
                                                 
54 Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.57 
55 Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i? s.52 
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särskilt mycket på sin IVIK-utbildning, fastän eleverna där utgör en femtedel av hela skolans 

elevantal och gott kan anses ha särskilda behov. Det saknades t.ex. såväl skolpsykolog som 

talpedagog. Tydligen är också skolledningen inte helt uppdaterad på verksamheten inom 

IVIK. Det mesta verkar av vana skötas av lärarna. 

Det är sedan länge väl känt, att elever som studerar på sitt andra språk har ett handikapp på 

cirka 10 år för att nå upp till sin åldersgrupps nationella språknivå, men det är bara längst ner i 

skolhierarkin, hos enskilda lärare, som man pratar om detta. Det verkar inte som om det 

nämnvärt har bekymrat skolplanerarna. Det nu dokumenterade bortfallet av före detta IVIK-

elever borde ju ha tänt blåslampan.56 

”Det är under en flyktings eller invandrares första år i Sverige som grunden läggs för en lyckad 
integration”57  

Jag har inte kunnat hitta någon nationell uppföljning som berättar hur de sent anlända 

ungdomarna upplever sin situation eller något material som visar hur de har det idag. 

Fortsätter man att negligera sent anlända ungdomars specificitet och problematik, kommer 

man att föra vidare deras misslyckade integration med oöverskådliga sociala och ekonomiska 

konsekvenser.  

                                                 
56 Integrationsverkets databas in Myndigheten för skolutveckling Vid sidan av eller mitt i?  s.10 
57 Integrationsverket  Integration - var god dröj s.98 
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Bilaga 1 
IVIKS ORGANISATION – VÅRTERMINEN 2004 
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Bilaga 2 
 

FÖRSLAG TILL IVIK-ORGANISATION     (fom HT-2005) 
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58 Höstklassen ger vårpraktik med arbetsutgång (diplom + arbetsgivarintyg)  
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Bilaga 3 

FRÅGOR 
Skriftliga enkätfrågor till eleverna 

1. Vilket är ditt namn? 
2. Från vilket land kommer du? 
3. Gick du i skolan i ditt hemland? 
4. Hur många år?  
5. Vilket är ditt modersmål? 
6. När kom du? 
7. Varför har du utvandrat till Sverige? 
8. Hur många gånger har du flyttat sedan du kom till Sverige?  
9. Har du flyttat flera gånger inom den här kommunen? 
10. Om svaret är ja, vad innebar det? 
11. Fick du en introduktion av kommun innan du började på IVIK på den här gymnasieskolan? 
12. Gick du i förberedelseklass ? 
13. Vad tycker du är svårt i klassen? 
14. Har du svenska kamrater? 
15. Får du modersmålsundervisning? 
16. Om inte, varför? 
17. Skulle du önska dig få modersmålundervisning? 
18. Önskar du fortsätta att läsa på gymnasiet eller vill du arbeta? 
19. Vad skulle du vilja syssla med i framtiden (yrke)? 

 
 
Frågor till skolledningen  (skickades per mail) 

1. Hur många elever är det sammanlagt inom IVIK? 
2. Händer det att elever börjar på ett gymnasieprogram trots att de har fyllt 20 år? 
3. Vilken andel kommer som flyktingar? 
4. Finns det riktplaner för att testa elevernas språkkunskaper? 
5. Hur testar ni elevernas språkkunskaper (i svenska)? 
6. Finns det gemensamma timplaner för IVIK-klasserna? 
7. I vilken proportion fortsätter IVIK eleverna på gymnasieprogrammen? 
8. Finns det ett gemensamt program för utslussningen? 
9. Vad finns det för resurser i era klasser (kurator, psykolog, speciallärare, modersmålslärare, etc.)? 
10. Vad skulle ni önska för resurser? 
11. Vad har ni för omsättning av elever under ett och samma år? 
12. Hur stor är omsättningen? 
13. Har ni en strategi för att hantera det? 
14. Finns det gemensamma regler inom kommunen för utslussningen? 
15. Ges det extra stöd till elever när de slussas över till ett gymnasieprogram? 
16. Vilka villkor har modersmålslärarna (arbetsvillkor, schema, etc.)? 
17. Händer det på IVIK att vissa elever får praktik med teori i skolan? 
18. Behandlas sent anlända ungdomar som en egen målgrupp i skolans arbetsplan? 
19. Har ni en egen arbetsplan för IVIK? 
20. Försöker ni begränsa intagningen vid terminsstarten? 
21. Finns ni på gymnasieskolans sida på Internet? 
22. Vissa skolor har en övergång ämne per ämne. Vad tycker ni om det? 
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Bilaga 4 
 
Skriftliga frågor till IVIK lärarna  

1. Hur många elever är det sammanlagt inom IVIK? 
2. Vissa elever får studiehandledning på modersmålet. Vad anser ni om det? 
3. Har det hänt att ni har fått analfabeter? 
4. Händer det att elever börjar på ett gymnasieprogram trots att de har fyllt 20 år? 
5. Vilken andel kommer som flyktingar? 
6. Hur långt tid stannar ungdomarna i IVIK-klasser? 
7. Finns det riktplaner för att testa elevernas språkkunskaper? 
8. Hur testar ni elevernas språkkunskaper (i svenska)? 
9. Finns det gemensamma timplaner för IVIK-klasserna? 
10. I vilken proportion fortsätter IVIK eleverna på gymnasieprogrammen? 
11. Finns det ett gemensamt program för utslussningen? 
12. Vad är positivt med IVIK-klasser? 
13. Vad är negativt? 
14. Vad finns det för resurser i era klasser (kurator, psykolog, speciallärare, modersmållärare, etc.)? 
15. Vad skulle ni önska för resurser? 
16. Har ni ett samarbete med modersmålslärarna? 
17. Om nej, önskar ni det? 
18. Har ni ett samarbete med föräldrarna? 
19. Om ja, vilken form? 
20. Om nej, önskar ni det? 
21. Vad har ni för omsättning av elever under ett och samma år? 
22. Hur stor är omsättningen? 
23. Har ni en strategi för att hantera det ? 
24. Finns det gemensamma regler inom kommunen för utslussningen? 
25. Ges det extra stöd till elever när de slussas över till ett gymnasieprogram? 
26. Hur fick ni veta om olika IVIK- modeller? 
27. Vilka villkor har modersmålslärarna (arbetsvillkor)? 
28. Händer det på IVIK att vissa elever får praktik med teori i skolan? 
29. Behandlas sent anlända ungdomar som en egen målgrupp i skolans arbetsplan? 
30. Har ni en egen arbetsplan på IVIK? 
31. Försöker ni begränsa intagningen vid terminsstarten? 
32. Vad tycker du om idén att både undervisa på IVIK och på program? 
33. Finns ni på gymnasieskolans sida på Internet? 
34. Vissa skolor har en övergång ämne per ämne. Vad tycker ni om det? 
35. Har ni samverkan med föräldrarna? 
36. Vem är ansvarig för det? 
37. Som lärare på IVIK, får ni stöd av kommunen i form av kompetensutveckling eller 

ekonomiska resurser? 
 
Skriftliga frågor till förvaltningschefen  (skickades per mail) 

1. Finns det en kommunintroduktion för nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år? 
2. Om svaret är ja, finns det en uppföljning av introduktionen? 
3. Finns det särskilda mål och riktlinjer i kommunen för skolintroduktion av sent anlända ungdomar? 
4. Finns det en uppföljning och en utvärdering från kommunens del? 
5. Ordnar kommunen ett samarbete mellan olika gymnasieskolor (för mottagandet av nyanlända)? 
6. Finns det kommunala riktlinjer framtagna när det gäller mottagningen av sent anlända ungdomar 

(rutiner vid inskrivning, storlek på grupperna, timplan)? 
7. Varför är det svårt att hitta information som behandlar sent anlända ungdomar i gymnasieålder?  
8. Hur ser fördelningen av ansvar i kommunen ut beträffande nyanlända? 
9. Finns det gemensamma regler inom kommunen för utslussningen? 
10. Vilka är ansvariga i kommunen för undervisning av sent anlända ungdomar? 
11. Får personalen kompetensutveckling om att ta emot sent anlända ungdomar? 
12. Om ja, vilken form? 
13. Vilka resurser får de skolor som tar emot sent anlända ungdomar? 
14. Hur många sent anlända ungdomar har ni tagit emot på IVIK-klasser under de sista 5 år i kommunen? 


