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Sammanfattning 

Svensk skola får i allt större utsträckning ta emot elever med annan bakgrund än svensk och 
det ställer stora krav på mottagandet och hur skolor kartlägger de nyanlända elevernas 
kunskaper och studieerfarenheter. Syftet med denna kvalitativa studie är att få fördjupade 
kunskaper om hur kartläggnings- och inskrivningsprocessen på språkintroduktionen för 
nyanlända ser ut. I vår uppsats undersöker vi även om och på vilket sätt studie- och 
yrkesvägledares kompetens tas tillvara vid kartläggnings- och inskrivningsprocessen. Studien 
utgår från två kommuner vilka har mottagande av nyanlända och introduktionsprogrammet 
språkintroduktion. Tolkningsgrunden i vårt examensarbete är hermeneutiskt, då den metoden 
passar bra när man beskriver om olika företeelser inom exempelvis skolans värld. För att få en 
förståelse för hur dessa två kommuner tänker kring kartläggnings- och inskrivningsprocessen 
av nyanlända ungdomar, valde vi att utgå från tre teorier; Konstruktivistisk karriärteori, 
Careershipteorin och The theory of circumscription and compromise (begränsningar och 
kompromisser). Resultatet i vår studie visar att skolorna har olika kriterier för placering av 
nyanlända på språkintroduktion. Där skola 1:s kriterier för placering var att ungdomen skulle 
vara nyanländ, asylsökande eller under 18 år. Skola 2 placerar nyanlända ungdomar direkt på 
språkintroduktion och de ungdomar som kommer inflyttandes till kommunen lotsas vidare till 
andra introduktionsprogram om de bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska och matematik.  
Studien visar också att de två undersökta skolorna skiljer sig åt när det gällde inskrivnings- 
och kartläggningsprocessen, där skola 1 vid inskrivningstillfället inte kartlägger elevernas 
studiebakgrund eller tankar på framtida studie- och yrkesval, medan skola 2 har en 
inskrivnings- och kartläggningen med en mer allmän och social karaktär redan från första 
mötet. Resultatet av vår studie visar att det finns både likheter och skillnader i skolornas syn 
på kompetens, där skola 1 anser att det kan vara en tillgång att ha en studie- och 
yrkesvägledare med i själva kartläggningen, men att det inte behövs vid inskrivningen. Skola 
2 anser att vägledaren inte behövs vid kartläggningen, utan att det är bättre att vägledaren 
kommer in senare i processen. Personen på skola 2 som sköter inskrivningen och 
kartläggningen har en viss vägledarkompetens medan den person som har hand om 
inskrivningen på skola 1 är administratör. Den kartläggningen som sker på SPRI är av en 
pedagogisk karaktär. 
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Skolverket 
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1. Inledning 
Att få gå i skola och därmed skaffa sig en utbildning tillhör de mänskliga rättigheterna och är i 

FN:s Barnkonvention upptagen som artikel 28. Där står det bland annat skrivet att 

utbildningen ska främja barn och ungdomars allmänna utbildning, samt uppmuntra till vidare 

studier. Dessutom skall studie- och yrkesvägledning erbjudas. Vidare står det att läsa i FN:s 

Barnkonvention att vid alla åtgärder som rör barn och ungdomar ska alltid hänsyn tas till 

deras bästa (Regeringskansliet, 2014). 

Dagens samhällsklimat med ökad globalisering och allt större rörelse av människor över 

landsgränser, medför att det ställs allt högre krav på skolorna att kunna möta elever med olika 

kulturella bakgrunder. Antalet nyanlända elever i den svenska skolan har under de senaste 

åren ökat, vilket medför att samhället och skolorna behöver strategier för att kunna möta dessa 

elever på bästa möjliga sätt. Eva Skowronski (2013) menar i sin doktorsavhandling gällande 

nyanlända elevers möjligheter inom skolan att all personal på skolan har i uppgift att 

möjliggöra “ ... ett rymligt, tryggt och jämlikt socialt spelrum för nyanlända elever i 

förhållande till övriga elever…” (Skowronski, 2013 s.269). Detta skulle enligt henne innebära 

att skolan i större utsträckning blir en skola för alla. När det gäller nyanlända elever så behövs 

även särskild kompetens hos personalen på skolorna samt dess huvudmän (Skolverket, 2014). 

Skolinspektionen gjorde under åren 2013-2014 en granskning över tio kommunala 

högstadieskolors utbildning för nyanlända elever och man kom fram till att framgångsfaktorer 

för en bra utbildning är att all personal på skolorna har en gemensam samsyn i mötet med 

eleverna. Skolinspektionen menar att kunskap och kompetens hos lärarna är nyckelfaktorer i 

elevernas kunskapsinhämtning. I de undersökta kommunerna saknades det ofta en tydlig 

struktur och ledning för att få samverkan att fungera mellan de olika aktörerna inom skolan. 

Man fann också att ett flertal skolor underlåter att göra grundliga kartläggningar av elevernas 

kunskapsnivåer och tidigare studieerfarenheter. Skolinspektionens granskning påvisade även 

att det var stora skillnader mellan de kartläggningar som fanns (Skolinspektionen, 2014). 

Under början av 2016 presenterade Skolverket ett kartläggningsmaterial som ska fungera som 

stöd för personal i grundskolan vid utredning av elevers kunskapsnivå och skolbakgrund. Den 

1 januari 2016 kom Skolverket med en ny definition av begreppet nyanländ. Har en elev gått i 

svensk skola mindre än fyra år, så anses hen vara nyanländ (Skolverket, 2016a).  

En av slutsatserna som framkom i antologin ”Nyanlända och lärande”(Bunar, 2015) är att 

svenska skolor bland annat måste bli bättre på att använda kartläggning av nyanlända elevers 

studieerfarenheter och tidigare inhämtade kunskaper. Studie- och yrkesvägledningen för dessa 

elever behöver utvecklas och säkerställas för att dessa elever ska få ett lärande i bred 
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bemärkelse. Skolan behöver bli en arena där eleverna utvecklas för att kunna möta framtiden 

på bästa sätt (Bunar, 2015). 

I vår kommande yrkesroll som studie- och yrkesvägledare kommer vi att möta nyanlända 

elever och därför vill vi studera kartläggnings- och inskrivningsprocessen på 

språkintroduktionen. Vi har en upplevelse av fenomenet att elever som saknade betyg i 

svenska som andra språk och gått i svensk grundskola i mer än 4 år, ändå placerades på 

språkintroduktionen. Funderingar kring om det var ett enskilt fenomen eller om även andra 

skolor med språkintroduktion hanterade inskrivningen på liknade sätt avgjorde denna studies 

inriktning. De nya riktlinjerna från Skolverket gällande vem som anses vara nyanländ, samt 

kartläggningsmaterialet som utgavs i början av 2016 stärkte vår önskan att undersöka hur 

processen med kartläggning och inskrivningen ser ut på gymnasieskolor. 

Vår tes gällande kartläggningsprocessen av nyanlända elever inför placering på 

språkintroduktionen är att den sker i samverkan med en studie- och yrkesvägledare. Grunden 

till våra tankar är att vi menar att vägledare kan bidra med sin kompetens vid kartläggning av 

elevers studieerfarenhet och framtida tankar kring kommande studie- och yrkesval. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med vårt examensarbete är att fördjupa kunskapen om hur kartläggnings- och 

inskrivningsprocessen på språkintroduktionen för nyanlända elever ser ut. Vi vill även 

undersöka i vilken omfattning en studie- och yrkesvägledare involveras, samt hur deras 

kompetens tas till vara vid kartläggning av elevers studieerfarenheter och framtidstankar. 

Frågeställningar: 

  Vilka är kriterierna för att bli placerad på språkintroduktionsprogrammet? 

  Påverkar kartläggningsprocessen elevernas placering i skolan och på vilket sätt? 

  Vilka kompetenser har de professionella som gör kartläggning av nyanländas 

studiebakgrund? 

2.1 Avgränsningar 

Vi har i vår undersökning valt att rikta in oss på två kommuner i samma län som har 

språkintroduktionsprogram. Då syftet med vår studie är att få ökad kunskap gällande 

kartläggnings- och inskrivningsprocessen, valde vi att fokusera på målpersoner vilka har i 

uppgift att ta emot och skriva in elever. Vi valde medvetet bort att intervjua elever, pedagoger 

samt rektorer, då vår studie inriktar sig på hur elevernas inskrivning vid språkintroduktionen 
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ser ut. Då vi i vår studie undersöker två stycken skolor är vår förhoppning att det resultat som 

studien visar, kan ge en fingervisning för hur olika processer kan se ut vid kartläggning och 

inskrivning på gymnasieskolor med språkintroduktion. Detta trots att 

språkintroduktionsprogrammen har samma styrdokument att följa. 

3. Bakgrund 
Under denna rubrik presenterar vi centrala områden, tidigare forskning samt litteratur kring 

ämnet nyanlända, kartläggning och språkintroduktion. Vi kommer också skriva om de 

styrdokument som kan kopplas till vårt syfte och våra frågeställningar. Slutligen kommer vi 

att presentera tre teorier, vilka vi använder för att tolka vårt resultat. Vi kommer hädanefter i 

vår uppsats använda förkortningen ”SPRI”  då vi menar Introduktionsprogrammet 

språkintroduktion i vår uppsats. 

3.1 Centrala områden 

Här nedan beskriver vi de centrala områden och nyckelord som vi använt i vår sökning av 

litteratur och tidigare forskning och vilka kan kopplas till vårt examensarbete. 

Nyanlända barn och ungdomar 

1 januari 2016 införde Skolverket en ny definition av ordet nyanländ. ”Med nyanländ elev 

avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska 

anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 

kalenderår då hon eller han fyller sju år”  (Skolverket 2016 a, s. 8). Efter fyra års skolgång i 

Sverige ska en elev inte längre anses vara nyanländ. Denna grupp ungdomar är en heterogen 

grupp, där de som räknas in i gruppen har vitt skilda erfarenheter och skilda bakgrunder. 

Några har inga eller begränsade studieerfarenheter och några av ungdomarna har en gedigen 

skolbakgrund. Det gruppen har gemensamt är att de alla är nybörjare i svenska språket, där de 

både ska tillägna sig kunskaper i det nya språket och parallellt med det lära sig språket. 

(Skolverket, 2016a). 

Introduktionsprogram 

Genom reformen GY 2011 så förändrades gymnasieskolan och det innebar att det som 

tidigare kallats individuella programmet ersattes med fem introduktionsprogram (IM). 

Introduktionsprogrammen är; individuellt alternativ, språkintroduktion, yrkesintroduktion, 

programinriktat individuellt val och preparandutbildning. Introduktionsprogrammen riktar sig 

till de elever som inte är behöriga att söka ett nationellt program. Introduktionsprogrammen 

har delvis olika syften; dels att man försöka öka elevernas möjlighet att lättare etableras på 
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arbetsmarknaden, men också att se till att eleven blir behörig till ett nationellt program. Syftet 

med reformen var att man bland annat ville att eleverna i högre grad skulle öka 

måluppfyllelsen, bli bättre förberedda för yrkesverksamhet eller kunna fortsätta med 

högskolestudier (Skolverket, 2016b). 

Likvärdig utbildning 

Eleverna som går på SPRI tillhör en grupp som är mycket heterogen, där det finns stora 

skillnader i deras kulturella och språkliga erfarenheter och bakgrunder. Detta innebär att man 

måste organisera verksamheten på SPRI så att det är möjligt att den personal som möter 

eleverna kan utgå från den enskilda elevens språk- och kunskapsnivåer. Skolverket menar att 

”…”de individuella förutsättningarna och behoven kanske är större än i någon annan 

utbildning”  (Skolverket, 2013, s. 7.) inom skolväsendet. Undervisningen inom SPRI behöver 

inte utformas och organiseras på samma sätt överallt i Sverige, men den bör alltid ha elevens 

bästa som utgångspunkt. Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever bör 

följas av kommunerna och skolan, men är inte bindande (Skolverket, 2013a). 

Kartläggningsmaterial 

Skolverket presenterade i början av 2016 ett kartläggningsmaterial för nyanlända, vilket har 

fokus på elevens förkunskaper. Kartläggningens syfte är att titta på elevens studieerfarenhet 

utifrån elevens egna premisser. Kartläggningsmaterialet är uppdelat i två delar, där en av dem 

kommer att vara begränsat till särskilda kunskapsområden så som kommunikation i tal och 

skrift och matematik. Den del av kartläggningsmaterialet som syftar till att ge rektor ett stöd 

vid placering av nyanländ elev är obligatorisk. Sammantaget ska dessa delar ligga till grund 

för vilken nivå eleven blir placerad på och finnas som stöd för pedagoger i undervisningen 

(Skolverket, 2016c). 

Förväntad kompetens 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar så avser vi med begreppet kompetens att personen som 

kartlägger eleverna har följande kvalifikationer; relevanta kunskaper i skolans olika ämnen, 

kunskaper om bedömning, kartläggning, vägledning samt kännedom om elevens kultur 

(Skolverket, 2014). 

3.2 Språkintroduktion 

I Sverige är gymnasieutbildningen frivillig, men de flesta ungdomar genomgår utbildningen. 

De ungdomar som anses bosatta i Sverige, men som inte är folkbokförda i landet, har som 
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huvudregel rätt till en gymnasieutbildning på samma sätt som barn och ungdomar enligt lag 

har rätt till en utbildning i de föreskrivna skolformerna. (Skolverket, 2016a). 

Gymnasieskolans största introduktionsprogram är språkintroduktionen, det är en följd av att 

invandringen av ungdomar i gymnasieåldern ökat mycket de senaste åren. Höstterminen 2015 

gick 44 % av de nyanlända eleverna på introduktionsprogrammet, det är en ökning med 

nästan 10 % sedan hösten 2011. De allra flesta har kommit ensamma till Sverige, utan 

vårdnadshavare och det stora flertalet är pojkar/män (Skolverket, 2016b). Målgruppen för 

SPRI är de ungdomar som nyss kommit till Sverige och som inte har godkända betyg för att 

påbörja ett nationellt program och som bedöms ska ha en utbildning. Utbildningen ska 

påbörjas senast första kalenderåret då hen fyller 20 år. För ungdomar som vistas i Sverige 

med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller är asylsökande gäller andra regler. Där ska 

utbildningen ha påbörjats innan hen fyllt 18 år (Skolverket, 2015; Skolverket, 2016a). 

Enligt skollagen är syftet med gymnasieskolans SPRI för nyanlända …” att ge 

invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det 

svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan 

utbildning.”  ( 17 kap. 3 § skollagen 2010:800). 

Eleverna ska också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven 

behöver för att fortsätta sin utbildning eftersom SPRI ska vara individuellt anpassad efter 

varje elevs behov och dennes kunskaps nivå. Skolverket (2013a) anser att det är betydelsefullt 

att eleverna har möjlighet att fortsätta sin egen kunskapsutveckling i olika skolämnen för 

bästa resultat. Ett individuellt program läggs upp efter att det gjorts en bedömning likt en 

validering (Skolverket, 2013a). SPRI kan se väldigt olika ut på skolor och hos olika 

huvudmän. På en del skolor läser eleverna mer svenska innan de går vidare till andra 

utbildningar och på andra skolor erbjuds istället en mer grundläggande utbildning där de 

nyanlända eleverna går vidare till andra introduktionsprogram och att de då istället parallellt 

med övriga ämnen läser svenska/svenska som andra språk. Förutom de skolämnen som ingår i 

SPRI, så får utbildningen även innehålla de grundskoleämnen som de nyanlända inte lyckats 

få ett godkänt betyg i. Det får även förekomma andra insatser som skolan tycker gynnar 

elevens kunskapsutveckling. Det kan vara t.ex. motivationsinsatser och praktik (Skolverket, 

2016a; Skolverket, 2016b). 

Utgångspunkten för placering av nyanländ ungdom ska alltid vara en särskild bedömning som 

är gjord från fall till fall. Detta innebär att en elev som inte har ett godkänt betyg i svenska 

som andraspråk eller om hen är en elev som invandrat till Sverige inte per automatik skall 

erbjudas en plats i en språkintroduktionsklass på SPRI. Om eleven gått större delen i svensk 
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grundskola, men inte lyckats nå ett godkänt betyg i svenska som andraspråk bör eleven 

placeras i något av de andra introduktionsprogrammen, eftersom undervisningen som äger 

rum på SPRI har sin utgångspunkt på en nybörjarnivå i det svenska språket (Skolverket, 

2013a). 

Skolverket har gjort en översyn av SPRI och redovisar resultatet i en rapport (Skolverket, 

2016b) vilken visar upp en inte allt för positiv bild över hur gymnasieutbildningen för 

nyanlända ser ut. Skolverket kan konstatera att det både krävs samverkan och nya insatser 

både inom och mellan det arbetsmarknadspolitiska som det utbildningspolitiska området för 

att förbättra utbildningen inom SPRI. De nyanlända ungdomarna bör integreras mer effektivt 

och mycket snabbare inom den svenska skolan och även ut till arbetsmarknaden. Skolverket 

menar att från SPRI finns det många vägar i utbildningssystemet där de nyanlända 

ungdomarna kan gå vidare i sin utbildning. Därför är det viktigt att det finns ett fortsatt 

utvecklingsarbete inom de övriga introduktionsprogrammen på gymnasieskolan (Skolverket, 

2016b). 

3.3 Organisation och språkintroduktion 

Hur gymnasieskolorna ska organisera SPRI är väldigt fritt och Skolverket (2016b) kan 

konstatera att det leder till en stor variation gällande programmets innehåll och organisation. 

En del kommuner har speciella mottagningsenheter där elevernas kunskapsnivå kartläggs 

innan de slussas vidare och så kan de även få information om hur det svenska 

utbildningssystemet är uppbyggt och fungerar. På mottagningsenheten kan det jobba olika 

yrkesgrupper som t.ex. tolkar, sjuksköterskor och lärare som också gör en kartläggning av de 

nyanländas hälsosituation, men de undersöker även den sociala situationen. En del mindre 

kommuner erbjuder bara en placering av de nyanlända ungdomarna på SPRI och att det sedan 

finns ett avtal om samverkan med andra kommuner när det gäller övergången till en fortsatt 

utbildning. I många större kommuner så har man en eller flera gymnasieskolor som är 

inriktade bara på utbildning för nyanlända. Där går eleverna under en begränsad tid för att 

sedan gå över till en mer profilerad språkintroduktion mot en viss utbildning eller program. 

Hos vissa huvudmän grupperas eleverna utifrån deras kunskaper i svenska och studievana 

medan hos andra så läser eleverna vissa bestämda grundskoleämnen och svenska eller 

svenska som andraspråk, och detta gäller då alla elever på SPRI. När Skolverket gjorde sina 

enkätundersökningar till denna rapport så såg de att många elever gick längre på SPRI än vad 

som var planerat från början. Orsaken till det kunde utläsas i svaren där man konstaterade att 

det berodde på begränsad läs- och skrivkunnighet hos eleverna (Skolverket, 2016b). 
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3.4 Efter språkintroduktion 

Hur länge en elev ska vara placerad på språkintroduktionen beror på varje enskild elevs 

förutsättningar och mål. Det finns olika utbildningsvägar för eleverna att gå efter SPRI, se fig. 

1, detta innebär att elevernas vistelse på SPRI kan ta olika lång tid. Det yttersta syftet är att 

eleven ska kunna gå vidare till annat program på gymnasieskolan eller annan utbildning så 

snart som möjligt (Skolverket, 2013a). SPRI ska enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 

ses just som en introduktion och det ska vara en placering för eleven under en begränsad tid. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av nyanlända elevers placering, visade att det för de 

flesta elever tar lång tid innan de får möjlighet att delta i den ordinarie undervisningen. 

(Skolinspektionen 2009). Skolverket presenterar i Rapport 436, språkintroduktion (2016b) att 

över hälften av de nyanlända eleverna är kvar på programmet efter ett år, 15 % har gått över 

till andra introduktionsprogram. Sifforna efter 2 år är att cirka 25 % har börjat studera på ett 

nationellt program och ungefär lika många är kvar på SPRI. Cirka 20 % av eleverna har bytt 

till ett annat introduktionsprogram. 30% går på ett nationellt program efter tre år och cirka 15 

procent av de nyanlända eleverna är då placerade på annat introduktionsprogram. Vanligast är 

yrkesintroduktionen, följt av programinriktat individuellt alternativ. Skolverket kan utifrån 

denna rapport konstatera att placeringen på ett yrkesprogram är vanligare för elever som gått 

längre tid på SPRI. Man kan också se att de elever som ganska snabbt påbörjat ett nationellt 

program studerar på ett högskoleförberedande program (Skolverket, 2016b).  
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Figur 1: Möjliga utbildningsvägar efter SPRI. 
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3.5 Språkintroduktionen i behov av utveckling 

De skolor och huvudmän som Skolverket träffat vid sin översyn av SPRI anser att 

verksamheten kring de nyanländas skolgång är svår att bygga ut, eftersom programmet ökar 

så snabbt. Det är många kommuner, framförallt de mindre som har det tufft att hitta 

kompetent personal. Skolverket (2016b) kan konstatera att det är svårt att avgöra när eleverna 

har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att flyttas från SPRI till något annat 

introduktionsprogram. Skolverket ser också att gymnasieskolorna ute i landet gör olika 

tolkningar av skollagen, där det står att individuellt alternativ eller yrkesprogram inte ska 

kunna erbjudas till elever som kan placeras på SPRI. Skolverket menar att det finns skolor där 

nyanlända elever med mycket grundläggande kunskaper i svenska har erbjudits plats på 

individuellt val och yrkesintroduktion. Eleverna har även på dessa program kunnat fortsätta 

sina studier i svenska/ svenska som andra språk. Det finns även skolor där man kan 

kombinera SPRI med att läsa enstaka kurser på yrkesintroduktion eller individuellt val. 

Skolverket kan konstatera att när nyanlända elever ska gå över till ett nationellt program så 

blir behörighetskraven ett problem och framförallt när det handlar om övergången till ett 

högskoleförberedande program. Det kan innebära ett försenat inträde till de nationella 

programmen. Detta drabbar främst elever med en lång utbildningsbakgrund. Då många 

nyanlända elever gör flera övergångar inom gymnasieskolan menar Skolverket att det är 

viktigt att samverkan mellan olika skolor och huvudmän och andra verksamheter fungerar bra. 

Flera skolor upplever dock att en fungerande samverkan idag saknas och att det blivit extra 

problematiskt när antalet nyanlända ungdomar ökat så kraftigt (Skolverket 2016b).  

3.6 Styrdokument 

Vi kommer att beskriva de styrdokument vilka är relevanta för vår studie och handlar om 

nyanländas utbildning inom gymnasieskolan. 

3.6.1 Skolverkets allmänna råd 

Skolverkets allmänna råd när det gäller utbildning för nyanlända elevers utbildning kan delas 

upp på olika områden, vilka är; Förutsättningar för arbetet, Inledande bedömning av 

nyanländas kunskaper för placering i årskurs och undervisningsgrupp samt skolform, 

Undervisning för nyanlända elever, Undervisningstid för nyanlända elever, 

Gymnasieutbildningen för nyanlända elever. Områdena är uppdelade i vad huvudmannen 

(kommunen) respektive skolan (rektorn) bör göra. 

1 januari 2016 ändrades vissa av bestämmelserna för utbildningen av nyanlända elevers 

skolgång och skolplacering. Skolverkets förhoppning med det nya materialet är att det ska 
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fungera som en bra hjälp för personalen ute i skolorna som arbetar med nyanlända barn och 

ungdomar, så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt mot de mål varje enskild individ 

satt upp. De allmänna råden gäller för följande; grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieutbildningen. Kommunerna och skolorna är inte skyldiga enligt lag 

att följa Skolverkets allmänna råd. Det handlar istället om rekommendationer och råd över hur 

de olika skolorna kan och bör jobba med både mottagandet av eleverna, men även hur den 

fortsatta utbildningen ska kunna leva upp till författningens krav. Skolverket har tagit fram 

dessa råd för att de vill främja en enhetlig rättstillämpning (Skolverket, 2016a). De menar att 

övergången till gymnasieskolan från de obligatoriska skolformerna är besvärliga för alla 

elever, men att det är ännu mer komplicerat för de nyanlända eleverna, eftersom de är en 

väldigt heterogen grupp. Skolverket konstaterar att de elever som är nyanlända i större 

utsträckning än andra elever behöver få mer kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden 

fungerar och hur det svenska utbildningssystemet ser ut (Skolverket, 2016a). 

När det gäller de aktuella bestämmelserna under de allmänna råden så utgår de från 

bestämmelser i respektive skolforms läroplan samt från skollagen. 

Förutsättningar för arbetet 

  Hemkommunen bör samarbeta med olika myndigheter, t.ex. Migrationsverket och 

socialtjänsten, för att se till att de barn och ungdomar som är nyanlända i kommunen 

så snabbt som möjligt får kontakt och information om sin skolgång.  

  Huvudmannen bör t.ex. se till att det finns en planering för nyanlända barn och 

ungdomar. Samt se till att den är långsiktig planerad för hur mottagning samt den 

fortsatta utbildningen ska se ut. 

  Rektorn bör exempelvis se till att skolan har fungerande rutiner för hur kvalitetsarbetet 

kring mottagandet ser ut samt se till hur rutinerna ser ut gällande den fortsatta 

utbildningen för de nyanlända eleverna (Skolverket, 2016a). 

 

Enligt Skolverket är det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan “ ... 

huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal, där var och en utifrån sin roll och sitt 

uppdrag, tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Om en sådan roll- och 

ansvarsfördelning saknas finns risk att kvaliteten istället avgörs av enskilda personers 

insatser”  (Skolverket, 2016a, s. 18). 
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Inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för placering i årskurs och 

undervisningsgrupp samt skolform. 

Innan en bedömning gjorts av elevernas kunskaper och innan man fattat ett beslut i vilken 

undervisningsgrupp och årskurs eleven ska gå, får rektorn avgöra hur undervisningen ska 

organiseras. Detta ska inom de obligatoriska skolformerna ske senast inom två månader. När 

det gäller asylsökande, så ska de tas emot i grundskolan eller bli erbjuden en plats på 

gymnasieutbildningen senast en månad efter deras ankomst. Den inledande bedömningen ger 

eleverna möjlighet att visa sina förmågor och styrkor och den är grunden för all planering och 

den nyanländes fortsatta utbildning. Oavsett vem som gör bedömningen så är det viktigt att 

informationen ges vidare till de lärare som ska undervisa eleven. Enligt Skolverket (2016a) är 

det önskvärt att bedömningen sker på elevens starkaste språk och det är rektorns ansvar att ta 

reda på vilket språk det är. Om det visar sig att eleven redan har nått grundskolans 

kunskapskrav kan det bli frågan om en prövning. En skolplacering får inte ske 

slentrianmässigt utifrån elevens ålder eller kunskaper. Vid övergångar är det av största vikt att 

den avlämnande skolan ger relevant information till den skola som tar emot eleven. Sedan 

måste den skola som tar emot eleven se till att informationen används på ett bra sätt, för 

annars kan viktig information komma att gå förlorad. Vid byte av skolenhet är det inte rimligt 

anser Skolverket att den nya skolan bedömer elevens kunskaper ännu en gång. Däremot kan 

den mottagande skolenheten göra en egen kompletterande bedömning. De elever som 

kommer till Sverige sent under sin grundskoletid och på grund av detta inte hinner nå 

kunskapskraven, har rätt att slutföra sin utbildning under ytterligare två år efter den faktiska 

skolpliktens upphörande. Valet att fortsätta läsa på grundskolan eller gå vidare till 

gymnasieskolans introduktionsprogram är elevens (Skolverket, 2016a). 

Gymnasieutbildning för nyanlända 

Övergången till gymnasieskolan från de obligatoriska skolformerna är komplicerad för 

flertalet elever, men för de som är nyanlända så kan det vara ännu mer komplext. Därför bör 

en bedömning av elevens språkkunskaper göras i god tid innan hen ska börja på SPRI. Har 

elevens språkkunskaper redan blivit bedömda kan bedömningen av dem troligtvis gå 

snabbare. Men Skolverket (2016a) skriver också att det inte är en självklarhet att en nyanländ 

elev ska gå på SPRI, är eleven behörig till ett nationellt program kan eleven gå på det program 

hen önskar. Rektorn ansvarar för att det finns rutiner på skolan som ser till att säkerställa att 

elevens kunskapsutveckling kontinuerligt bedöms språk- och kunskapsmässigt så att hen kan 

gå vidare i sin utbildning. Inledningsvis ska rektor arbeta för att den nyanlända eleven i början 

får använda sig av sitt starkaste språk. Vilka kurser, ämnen och hur utbildningen ska utformas 
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för den nyanlända eleven ska alltid bedömas individuellt genom att man utfärdar en 

individuell studieplan (Skolverket, 2016a). 

3.6.2 Studie- och yrkesvägledning 

Elever som går i en svensk skola, oavsett skolform, ska ges rätt förutsättningar för att kunna 

göra väl underbyggda studie- och yrkesval, det är syftet med studie- och yrkesvägledning 

inom den svenska skolan (Skolverket, 2013b). 

Skolans mål är att varje elev: 

  “utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

  medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning, 

  på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper, 

  ökar sin förmåga att analysera olika valmöjlighet och bedöma vilka konsekvenser 

dessa kan ha, 

  har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om 

möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

  är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 

förändringar i samhälls- och yrkeslov samt ökad internationell samverkan och därmed 

förstår behovet av personlig utveckling i yrket”  (Skolverket, 2011 s. 9).  

I de allmänna råden; Arbete med studie- och yrkesvägledning kan lärandemålen sammanfattas 

med att eleven ska ha god självkännedom så att den kan utveckla en god valkompetens. Så att 

hen kan genomföra väl underbyggda val gällande utbildningar och yrken. (Skolverket, 

2013b). De allmänna råden förtydligar att studie- och yrkesvägledning ska fungera som ett 

stöd inför elevernas framtida val, samt stötta eleven vid val- och beslutsprocessen. Rektorn 

ska se till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar, där de olika professionerna 

ansvarar för olika områden kring elevens val- och beslutsprocess. Rektorn ansvarar t.ex. för 

att eleverna kan bli erbjudna samtal med studie- och yrkesvägledaren medan studie- och 

yrkesvägledaren planerar för samtalen och ser till att de genomförs (Skolverket, 2013b). 

De riktlinjer som finns i läroplanen skriver bland annat att personalen på skolan ska: 

  “ bidra med underlag för elevernas val och utbildning och yrke, 

  informera och vägleda elever inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 

yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på 

föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 
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  i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos 

skolans personal och i samhället utanför skolan”  (Skolverket, 2011, s.9). 

I skolförordningen för gymnasieskolan står det skrivet om studie- och yrkesvägledning inom 

SPRI att eleverna som avslutar programmet ska ha en egen planering och kännedom om 

kommande studier samt yrkesliv (Skolverket, 2011). 

3.7 Goda exempel 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (2015) har gett ut ett material som kan användas 

som goda exempel och inspiration vid mottagandet av nyanlända barn och ungdomar. SKL 

har genom intervjuer med flera olika kommuner fått exempel på hur organisationen kan se ut 

för att ge de nyanlända eleverna bra förutsättningar under sin skoltid. I intervjuerna framhålls 

vikten av studie- och yrkesvägledning för de elever som vistats kort tid i Sverige. I en av 

kommunerna beskriver en rektor att studie- och yrkesvägledaren har en betydande roll då den 

kartlägger de färdigheter eleven har samt även ”… hur eleven tänker, vilka mål och 

utmaningar hen har och vad skolan kan göra”  (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 

s.38). Vägledaren kan träffa eleverna i enskilda samtal med tolk om så behövs, men även i 

grupp om det är elever med samma modersmål. Det viktigaste på denna skola är elevernas rätt 

till bra utbildning oavsett språkkunskaper. Det är angeläget att elevhälsan på skolan har 

kompetens när det gäller nyanlända elever. På en annan skola är studie- och yrkesvägledarens 

roll att stötta eleverna så att de själva kan se sina förmågor och att de kan upptäcka sina 

styrkor. Vägledaren anser att det är viktigt att eleverna får ett tydligt mål för sin framtid. Hen 

menar att kompetensen kring att vägleda nyanlända elever är av största vikt. Studie- och 

yrkesvägledares utmaningar vid mötet med nyanlända är att de ” … måste ha höga 

förväntningar på eleverna och ge dem fakta men även icke-efterfrågad information. Det 

handlar om att bidra med realism utan att krossa drömmar.” (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015 s.46). 

Utvecklingsledaren på Utbildningsförvaltningen i en av de intervjuade kommunerna menar att 

vägledaren har en betydande roll för nyanlända på gymnasieskolan. Därför har man i den 

kommunen satsat på vägledning för eleverna på SPRI. Kommunen har tagit fram en 

arbetsplan för hur arbetet med studie- och yrkesvägledning ska gå till. Vägledaren träffar 

eleverna i grupp för att informera om utbildningssystemet i Sverige och då använder de tolk. 

Eleverna på SPRI har en individuell studieplan som utformats i samtal med vägledaren och 

målet i planen kommer från den bedömning som gjorts utifrån vägledningssamtalet. Det är 

viktigt att det görs en individuell lösning för eleverna i gymnasieåldern eftersom de har med 

sig många färdigheter. Denna kommun menar även att flexibilitet är viktigt i organisationen 
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kring de nyanlända eleverna och att de som jobbar med eleverna förstår detta (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015).  

Vid kartläggningssamtal i en av de intervjuade kommunerna börjar man kartläggningen med 

att undersöka skolbakgrund, studieerfarenhet och behov. Denna kommun understryker vikten 

av kartläggningen och menar att vägledaren bör lyfta fram de studieerfarenheter som eleven 

har med sig. På denna skola framhålls vikten av att ha en studie- och yrkesvägledare på SPRI. 

Vägledarens roll är enligt denna kommun att informera om skolsystemet, skapa trygghet hos 

eleverna, hjälpa dem med målbilder inför framtiden. Eleverna ” behöver en långsiktig 

planering redan från kartläggningen, en plan som ständigt revideras.” .” (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2015 s.58). I samma kommun har personen som sköter kartläggning och 

inskrivning av nyanlända elever fått kompetensutveckling via Stockholms universitet. Det 

resulterade i en handbok för studie- och yrkesvägledare i samtal med elever. Denna bok 

innehåller t.ex. områden som kartläggning, första samtalet med vägledaren och information 

om skolsystemet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

3.8 Tidigare forskning 

I fokus för vår studie står kartläggnings- och inskrivningsprocessen till gymnasiets 

språkintroduktionsprogram. Det finns en del forskat på det här området och det är i högsta 

grad ett aktuellt forskningsområde. 

3.8.1 Kartläggning av nyanlända elevers studieerfarenhet och kunskapsnivå 

Nihad Bunar (2015) har skrivit en forskningsbaserad antologi som berör hur skolor tar emot 

nyanlända elever i Sverige, samt undersöker hur eleverna inkluderas i skolsystemet. 

Kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper och tidigare studieerfarenheter och dess 

betydelse för elevernas fortsatta skolgång i ett nytt land är ur ett pedagogiskt perspektiv 

viktiga åtgärder för en välfungerande kunskapsutveckling hos de nyanlända eleverna. Enligt 

Bouakaz och Bunar (2015) finns det ingen garanti att alla nyanlända elevers studieerfarenhet 

och kunskapsnivå kartläggs. I de fall det förekommer är flertalet mycket bristfälliga och 

resultatet av kartläggningen används heller inte på ett sätt som gagnar vare sig elev eller 

verksamhet. Nyanlända elever upplevde att pedagogerna inte använde deras tidigare 

studieerfarenheter och kunskaper i tillräckligt stor grad för att kunna utveckla nya kunskaper i 

den takt eleverna önskade.  

Vad gäller hur eleverna tänkte gällande framtida yrke uppgav flera att de var inställda på 

arbeten med lång utbildningstid och att dessa tankar även funnits med från sitt tidigare 
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hemland. De nyanlända eleverna hade förväntningar och erfarenheter från vad skola och 

studier innebär vilka inte motsvarar det de mötte i den svenska skolan. Det var ett annorlunda 

arbetssätt och annan kravnivå, där eleverna genom subjektifiering och socialisering ska 

utveckla en annan och främmande och mer kritiskt tänkande elevidentitet. Pedagoger kunde 

uppleva det som att det krockade i hur skolvärderingar uppfattades i det svenska skolsystemet, 

i jämförelse med hur de förväntningar och vanor som eleverna hade med sig från tidigare 

skol- och studieerfarenheter. Processen med att kartlägga nyanlända elevers studieerfarenheter 

och kunskapsnivå upplevdes av pedagogerna som mycket svår, då det saknades riktlinjer att 

förhålla sig till samt att de ansåg att tiden för att genomföra kartläggningen tog tid från 

elevernas undervisning i det svenska språket. Vidare visade Bouakaz och Bunars studie att 

pedagogerna ansåg att elevernas kunskapsnivå skulle visa sig under lektionstid, utan någon 

särskild kartläggning. Den inställning som pedagogerna hade uppfattades som hinder för 

elever med hög motivation och ambitioner att nå sitt yrkesmål, vilket ledde till missnöje och 

maktlöshet (Bouakaz och Bunar, 2015; Bunar, 2015). Sandell Ring och Hassanpour (2012) 

menar att elever som börjar direkt på SPRI eller går i år 9 på grundskolan måste få mycket 

mer tid tillsammans med mottagande lärare i samråd med en studie- och yrkesvägledare när 

en kartläggning sker. De anser också att skolorna bör skriva en individuell studieplan till 

dessa elever. (Sandell Ring och Hassanpour, 2012). 

3.8.2 Nyanländas skolgång 

I det inledande kapitlet av doktorsavhandlingen Skola med fördröjning. Nyanlända elevers 

sociala spelrum i ”en skola för alla”  (Skowrinski, 2013) beskrivs att desto senare en ungdom 

anländer till Sverige och påbörjar sin utbildning desto svårare får den att nå ända fram till 

fullständig gymnasiebehörighet. Skowrinskis tar vidare upp att det finns stora skillnader i hur 

kommunerna tar emot nyanlända i skolorna. 

I boken Utbildning arbete medborgarskap (Dahlstedt m.fl. 2014) undersöks vilka strategier 

ungdomar med invandrarbakgrund kan tänkas ha vad gäller att komma förbi samhälleliga 

hinder och vilka erfarenheter dessa unga människor har av exkludering. Bland annat tar 

Hertzberg (2014) upp att det sker parallella processer vid elevers övergångar mellan 

skolformerna grundskola och gymnasiet där han beskriver det som ” … en pedagogisk 

differentiering och en social selektering eller stratifiering.”  (Hertzberg, 2014 s. 149). Vidare 

tar Hertzberg upp att elever födda utomlands i högre grad återfinns inom gymnasieskolans 

SPRI än inom något av de nationella programmen. 
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3.8.3 Studie- och yrkesvägledare, studie- och yrkesvägledning och nyanlända ungdomar 

Skolan ska bidra med vägledning och information inför framtiden samt ge eleverna kunskaper 

om och förståelse gällande karriärfrågor som kan kopplas till samhället. Skolan ska även lära 

dem att ta ställning till relevanta frågor som rör deras framtid och arbeta för att motverka att 

föreställningarna utifrån bland annat kulturell bakgrund begränsas. Detta är studie- och 

yrkesvägledarens målsättningar och dessa gäller all vägledning i skolan inklusive nyanlända 

elever (Sundelin, 2015). I Skolverkets rapport 436, “Språkintroduktion”  kan man läsa att 

möjligheterna att tillgodose de nyanlända elevernas behov av studie- och yrkesvägledning har 

varit begränsade (Skolverket, 2016b). Detta kommer även Sundelin (2015) fram till i sin 

avhandling, där hon kan konstatera att samtalen som de nyanlända har med en studie- och 

yrkesvägledare har varit begränsade, både tids- och resursmässigt. Skolverket kan även 

konstatera att det finns ett behov hos de nyanlända att få vägledningen på sitt eget modersmål. 

(Skolverket, 2016b). Enligt Sundelin (2015) bör vägledaren ha en central roll när det gäller 

nyanländas etablering i det svenska samhället. De vägledningssamtal som den nyanlända har 

med en studie- och yrkesvägledare ska stödja personen i dennes studie- och yrkesvalsprocess 

och utgå från elevens situation samt bidra till att eleven får nya perspektiv. Samtalen med 

studie- och yrkesvägledaren ska bidra till att den nyanlända eleven lättare ska lära sig att 

hantera sina kommande valsituationer, så att hen gör bra underbyggda val av studier och 

yrken (Sundelin, 2015). 

Hertzberg (2015), uppmärksammade i sin studie ”  Vägledning, erkännande och kunskap” att 

vägledarnas gemensamma syn på nyanlända elevers inställningar till studier och framtida 

yrken är positiva. Vägledarna beskriver ungdomarna som ambitiösa och att deras mål var att 

snabbt klara av skolan för att sedan komma ut på arbetsarbetsmarknaden. Både Hertzberg 

(2015) och Sawyers (2006) kan se brister inom skolan och hur elever med utländsk bakgrund 

tas om hand av bland annat studie- och yrkesvägledare. Sawyer beskriver i flera fall att 

eleverna blivit diskriminerade på grund av föreställningar som finns hos personalen inom 

skolan. Vägledarna har föreställningar att eleverna har påverkats negativt hemifrån och skolan 

anser att eleverna inte har realistisk syn på sin egen förmåga (Sawyer, 2006). Hertzberg lyfter 

fram att nyanländas studieval och deras framtida tankar på yrkesval ifrågasätts. Studie- och 

yrkesvägledarna ansåg att de nyanländas yrkesalternativ var begränsade till några få yrken 

med hög status och eleverna påverkades hemifrån (Hertzberg, 2015). 



17 

4. Teorier 
Vårt val av teorier i denna uppsats har gjorts med utgångspunkt från att få en förståelse för hur 

två kommuner tänker kring kartläggnings- och inskrivningsprocessen av nyanlända 

ungdomar. Vi vill få en uppfattning för hur en studie- och yrkesvägledares kompetens tas till 

vara på och används i denna process. Med hjälp av konstruktivistisk teori kan vi belysa de 

processer vilka äger rum när elever placeras på SPRI. Teorin ger oss möjlighet att förstå i 

vilken utsträckning en professions kompetens påverkar kartläggning av elevers 

studieerfarenhet och framtida tankar kring det kommande studie- och yrkesvalet. Vidare vill 

vi genom att använda oss av Careeershipteorin tolka och förstå om och i så fall hur 

informanterna påverkar elevernas handlingshorisont vad gäller att fatta beslut angående sin 

karriär. I och med att vi använder oss av Gottfredsons teori; kompromisser och begräsningar, 

kan vi undersöka om och hur organisationen på SPRI eventuellt begränsar elevernas 

möjligheter inför kommande yrkesval. 

4.1 Konstruktivistisk karriärteori 

Konstruktivistiska inslag finns i alla modernare karriärteorier enligt Andergren (2014), och 

har sin bakgrund i kopplingen mellan den omgivande världen och insikten i vem den sökande 

är. Idag så är individens karriärresa och de återkommande mötena och anpassningen som 

individen hela tiden måste göra mot marknaden i fokus, medan teorierna som är lite äldre mer 

handlade om marknadens behov och matchningen till att finna rätt yrke. (Andergren, 2014). 

Konstruktivistisk karriärteori handlar om de sociala roller och värderingar som påverkar 

individen i skapandet av sitt liv. Människor uppfattar och handlar utefter ett sammanhang där 

andra i omgivningen påverkar hur människan agerar, det är i ett samspel med omgivningen 

livet skapas. I konstruktivistisk teori är språket viktigt och det läggs större fokus på de frågor 

som kan ställas än på själva svaret. Frågor är ”dörröppnare”  för vidare vyer i människors 

konstruerande av sina egna liv och teorin innebär att människors tillvaro konstrueras i det 

sociala. Teorin talar om två olika synsätt, det radikala och kritiska synsättet. Det radikala 

synsätten handlar om hur en individ själv konstruerar sin livsverklighet och att det för just den 

individen inte går att se någon annan sanning än den själv skapat. I det kritiska synsättet 

beskrivs hur allt redan existerar och att individer blir medskapare i livsverkligheten och att det 

sker genom påverkan av andra i omgivningen. En individ är i ständig förändring vad det 

gäller livsskapandet, men är starkt påverkat av den bakgrund individen har samt vilken eller 

vilka framtidsbilder den kan se. Det betyder att konstruktivistiskt förhållningssätt är holistiskt, 

hela människan och dess levnadsrum ska finnas i fokus (Peavy, 2000). 
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4.2 Careership teorin 

Hodkinson och Sparkes (1997) Careership teori är en sociologiskteori, vilken har som 

grundstomme i hur individer fattar beslut gällande sin karriär. Karriärval kan endast förstås 

utifrån den livshistoria den som står inför valet har. Teorin handlar om de handlingshorisonter 

och brytpunkter som individer har vid val samt hur de gör pragmatiska och rationella val. En 

karriärväxling är beroende av det som händer i individens liv och det som sker vid 

brytpunkterna ska de hantera på något sätt. Enligt Careership teorin finns det tre typer av 

brytpunkter 

  Strukturella val – brytpunkten sker naturligt 

  Självinitierade val – brytpunkten sker för att individen bestämt sig för förändring 

  Påtvingat val – brytpunkt där individen saknar kontroll över skedet 

Teorin innebär att individer fattar beslut som är både pragmatiska och rationella, andra viktiga 

personer är inblandade i beslut och individens levnadshistoria är i fokus för karriärvalet. I 

Careership teorin talas det även om habitus som styr en individs handlingar och bygger på de 

värderingar individen har gällande livet. En människas habitus är unikt för varje enskild 

individ och det går inte att frångå det historiska habitus individen bär med sig, även om en 

individs habitus förändras över tid. Ett habitus kan förändras av de utbildnings- och yrkesval 

som individen gör. Habitus kan sägas vara det som styr handlingshorisonten för individen och 

när villkoren för beslut förändras till exempel inom individens handlingshorisont kan en 

person enligt teorin ta ett bättre beslut. Enligt teorin är karriärval beroende av flera faktorer, 

bland annat påverkas individen i sitt val av såväl av samhälle och familj som av sitt eget 

habitus (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

4.3 The theory of circumscription and compromise 

Linda Gottfredsons karriärteori "The theory of circumscription and compromise”  tar sin 

utgångspunkt i individernas barndom och ungdomstid. Teorin handlar om begränsningar och 

kompromisser vid valsituationer gällande karriär och den bygger på både ett psykologiskt och 

sociologiskt perspektiv. Den vill belysa hur barn och unga ser på sig själva både i det privata 

och det offentliga. I självbilden bäddas kön, personlighet, värderingar, förmågor och klass in 

(Gottfredsson, 2002). Med hjälp av teorin förklarar Gottfredson hur individer ser på sig själva 

kopplat till omvärlden, men även hur individer ser på den egna individualiteten. Detta innebär 

att när individens psykologiska jag möter den sociala omgivningen, så skapar individen sig 

själv. Den kognitiva utvecklingen haren betydelse i yrkesvalet, teorin anser att det finns 
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individuella skillnader gällande den intellektuella mognaden och detta blir synligt senare i 

livet (Andergren, 2014). 

När Gottfredson beskriver ungdomarnas kunskapsmässiga utveckling så ser hon både på 

faktorer som rör individen, men även omgivningen. I äldre ålder då sker identifikation med 

könsroller och olika sociala värderingar. Detta blir den självbild individen bär med sig. Vid 

karriärval görs kompromisser utifrån de begräsningar ungdomen upplever att den har. Den 

sociala aspekten i en valsituation, handlar om att signifikanta andra ska vara med på beslut 

och val av yrke. Gottfredson talar om ”good-enough” vilket betyder att individer har en 

tendens att göra kompromisser vilket gör att de nöjer sig med ett mindre värt alternativ 

(Gottfredsson, 2002). Om inte individen blir medveten om hur den skapar egna preferenser 

eller om sin egen utveckling så kommer tankarna om begränsningarna finnas kvar i 

karriärutvecklingen (Andergren, 2015). 

5. Metod  

För att vi ska få en fördjupad kunskap om hur kartläggnings- och inskrivningsprocessen ser ut 

på SPRI, så har vi att studerat relevanta dokument och litteratur samt genomfört intervjuer av 

de personer som vi anser är berörda utifrån vårt syfte och frågeställningar. De dokument vi 

tagit del av är; Skolverkets material kring målgruppen, skollagar, diskrimineringslagar, lokala 

skolplaner och andra dokument som kan kopplas till vårt examensarbete. Personerna vi 

intervjuat är utvalda i två kommuner, någonstans i mellersta Sverige för att ge en bild av hur 

respektive skola och kommun arbetar med kartläggnings- och inskrivningsprocessen på SPRI. 

Hur vi gått tillväga med vårt urval av skolor presenteras under punkt 5.1. 

När vi genomförde vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ analys och en 

semistrukturerad intervju. Inom vägledningsforskning förespråkas den kvalitativa 

forskningen, eftersom man då undersöker det verkliga livet. Den kvalitativa forskningen är 

mer intresserad av djupet än bredden (Bimrose & Brown i Lovén, 2015). Fördelen med en 

kvalitativ analys är bland annat att det kan finnas möjligheter till mer än en giltig förklaring 

då forskaren lägger sin tolkning på vad som sägs under intervjun samt att ” det finns en 

förankring i datamaterialet och analysen”  (Denscombe, 2014, s. 398). Nackdelarna med 

kvalitativ analys är att tolkningen som görs vid analysen blir kopplad till forskarens identitet. 

En annan nackdel enligt författaren är att innebörden i data kan förändras eller gå förlorad när 

data tas bort från sitt innehåll. Kvalitativa analyser kan också ta längre tid att bearbeta 

eftersom de oftast är ostrukturerade när de samlas in och de tekniker som kan användas tar 

längre tid än vid en kvantitativ analys (Denscombe, 2014). 
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Som tolkningsgrund i vårt examensarbete har vi utgått från hermeneutiken. Enligt Westlund 

(1999) är hermeneutiken användbar för att beskriva uppfattningar av olika företeelser inom 

exempelvis skolan, det handlar om att ” tolka, förstå och förmedla”  (Westlund, s.62,1999). 

Forskare tolkar delarna i texter i förhållande till den helhet som existerar och för att 

genomföra tolkningar behöver delarna i det material forskaren studerar vara i enlighet med 

helheten. Det är förståelsen för fenomen som står i fokus inom hermeneutikens allmänna 

tolkningslära. Det empiriska materialet som ska tolkas och analyseras utgörs ofta av 

dokument och utskrifter av intervjuer. Desto fler textdelar som forskaren kan stödja sig emot 

vid själva tolkningen, ju mer trovärdig och rimlig blir tolkningen (Westlund, 1999). ” Att 

arbeta hermeneutiskt handlar inte bara om att ha fokus på den studerade utan lika mycket på 

forskaren själv och dennes forskningsprocess- hur man själv vet saker.”  (Sjöberg och 

Wästerfors, 2008, s.102). För att förstå den sociala verkligheten hamnar det tolkande subjektet 

i fokus. 

Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken är det som kallas cirkeltanken, vilken 

innebär att man ska försöka förstå sammanhangen i det man forskar om. Tanken med cirkeln 

är att en del bara kan förstås ur en helhet. Men eftersom man inte kan komma ur cirkeln så 

kan man också se på hermeneutiken genom den så kallade hermeneutiska spiralen. Det 

innebär att forskaren börjar studera ett delområde och sätter den i relation till en helhet och 

när hen får en ny belysning på problemet tittar hen tillbaka till det första området. Genom att 

göra detta får man enligt författarna en djupare förståelse på sin forskning (Sjöberg och 

Wästerfors, 2008). 

Vår tolkning av hermeneutiken kopplat till vår uppsats kan beskrivas som att vi har en tes om 

att studie- och yrkesvägledare är involverade i kartläggningsprocessen vid inskrivning av 

elever på SPRI. Vi sätter den förutfattade tolkningen i relation till textdelar, i vårt fall den 

litteratur och de olika dokument vi valt att studera kopplade till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Detta betyder att vi får en djupare förståelse när vi sedan tittar tillbaka på vår 

föreställning och att vi då har en ny kunskap med oss till nästa fas i studien. Vid våra 

intervjuer har vi med oss den förutfattade tolkningen, att studie- och yrkesvägledare är 

involverade i kartläggningsprocessen, samt kunskaperna från dokument och tidigare forskning 

och detta tillsammans gör att vi får en ny belysning av kartläggnings- och 

inskrivningsprocessen. För att få ett ytterligare djup i vår tolkning använder vi oss av olika 

teorier, för att på så sätt öka vår förståelse för hur kartläggnings- och inskrivningsprocessen 

inom SPRI kan se ut i de två undersöka kommunerna, se fig.2. 
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Fig.2 Vår beskrivning av den hermeneutiska spiralen utifrån vårt syfte och frågeställningar. 
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5.1 Urval 

Informanterna till denna studie valdes ut dels genom att en av oss arbetar på skola med SPRI 

och därmed visste vilken person som skulle kontaktas och dels att en av oss varit på ett SYV-

möte i kommun X där informant 2 var ditbjuden för att prata om SPRI. Efter föreläsningen så 

pratade en av oss med föreläsaren och berättade lite kort om vår idé kring uppsatsen och 

frågade om föreläsaren var rätt person att intervjua och det visade sig att hon var den som var 

ansvarig för kartläggningen. Vi valde att undersöka dessa båda kommuners 

språkintroduktionsprogram, då de båda ligger i samma län och geografiskt inte så långt ifrån 

varandra.  

5.2 Genomförandet av intervjuer 

Vi tog via e-post kontakt med de personer som i urvalet var bäst lämpade som informanter. I 

vårt examensarbete har vi använt oss av en så kallad semistrukturerade intervju, vilket innebär 

att man utgår från en intervjuguide där personerna som vi intervjuar, får en större frihet att 

besvara frågorna på sitt eget sätt. Under intervjutillfället behöver inte frågorna komma i den 

ordning som står i intervjuguiden och man kan dessutom under intervjuns gång ställa 

följdfrågor för att anknyta till något viktigt som kommit fram under samtalet. Genom att 

tillämpa en semistrukturerad intervju blir samtalet mer öppet och målet med intervjun blir mer 

flexibel (Bryman, 2008). När vi genomfört våra intervjuer så har den ena personen av oss 

skrivit ner anteckningar över samtalet för hand, men vi har även använt oss av våra mobiler 

för att spela in samtalen. En fördel med att spela in ett samtal anser Trost (2010) är att man 

inte behöver göra en massa anteckningar under samtalets gång, utan att man då kan 

koncentrera sig mer på vad som sägs. En annan fördel är att man kan skriva ut intervjun och 

sedan läsa det som sagts. Vi har transkriberat intervjuerna och valt ut väsentliga citat till vår 

resultatdel samt sammanställt de delar av transkriberingen som är relevanta för vår studie.  

5.3 Bearbetning av intervjuer 

Under våra intervjuer antecknade en av oss det som sades under intervjun medan den andra 

personen höll i samtalet. Vi spelade även in samtalet på våra mobiler. Efter varje intervju 

lyssnade vi igenom samtalen och tittade samtidigt på våra anteckningar för att se om vi missat 

eller missförstått något under samtalet. Vi lyssnade och gick igenom vårt material ett flertal 

gånger för att minimera risken att vi utelämnat något av betydelse för vår uppsats. 
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5.4 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

När man ska bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar så menar Bryman (2008) att 

validitet, reliabilitet är viktiga kriterier. Vi kommer även ta upp begreppet objektivitet (Trost, 

2010). 

Begreppet reliabilitet handlar om att forskaren analyserar sitt arbete och kollar av uppsatsens 

tillförlitlighet, d.v.s. om de resultat som kommit fram i undersökningen är tillfälliga eller 

slumpmässiga förutsättningar (Bryman, 2008). Vid kvalitativa intervjuer kan det förekomma 

slumpinflytelser som t.ex. missuppfattningar eller felsägningar. Detta är något som enligt 

Trost (2010) ” den skickliga intervjuaren noterar och registrerar inför analysen av intervjun” . 

(Trost, 2010, s. 132). Intervjuaren ska uppmärksamma t.ex. ansiktsskiftningar, kroppsrörelser 

och tonfall hos den intervjuade personen. När det gäller vår intervju så delade vi upp 

arbetsuppgifterna, där en intervjuade och en antecknade samtalet. Dessutom spelade vi in 

samtalet som vi kunde lyssna på efter intervjuerna. Detta anser vi resulterade i en högre 

reliabilitet då en av oss kunde uppmärksamma den intervjuade mer noggrant och vi lättare 

kunde höra och förstå vad den intervjuade sa under samtalet. Vid intervju med en av 

informanterna kunde vi dels under samtalet märka en viss anspänning hos personen och när vi 

sedan lyssnade på samtalet efteråt tolkar vi hens sätt att svara som om hen väger varje ord. 

Det kan bero på att en av oss arbetar på samma skola och därför kan informanten blivit osäker 

på vad hen kunde säga och inte säga. 

Enligt Bryman (2008) är validiteten i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet och det 

innebär att man analyserar arbetets giltighet. Forskaren undersöker om de slutsatser som man 

kommit fram till i sin undersökning hänger ihop eller inte. Trost (2010) har invändningar mot 

begreppet validitet kopplat till en kvalitativ intervju, då han menar att det blir en ”smula 

löjligt” ( Trost, 2010, s. 133) att kvantitativt försöka mäta validitet och realiteten vid 

kvalitativa studier. Författaren anser att datainsamling och intervjuer ska äga rum så att data 

blir relevant och trovärdigt. Han hävdar att just trovärdigheten är ett av de största problemen 

vid kvalitativa intervjuer och att man som forskare måste kunna visa forskningsresultaten och 

att data och analys som är insamlad är både adekvat och trovärdig. Om det inte finns någon 

reflektion runt om de etiska aspekterna i arbetet till datainsamlingen och även i resultatdelen 

menar Trostatt man som läsare bör ifrågasätta arbetets trovärdighet. En uppsats kan även ha 

frågor och följdfrågor från intervjun, detta för att skapa en öppenhet mot läsarna (Trost, 

2010). Under vårt skrivande har vi följt de etiska riktlinjerna och reflekterat kring dem. Då en 

av oss arbetar på en av informanternas skola så har vi varit aktsamma med att inte studiens 
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resultat och analys påverkas av våra egna förkunskaper och åsikter. Sist i vår uppsats har vi 

bifogat de frågor som ställdes under intervjuerna för att läsaren ska kunna ta del av dem.  

Trost (2010) anser att vid intervjuer bör forskaren tänka på frågan om objektivitet kopplat till 

sitt arbete. Författaren menar att man förr inom forskningen strävade efter att vara objektiv, 

men idag menar han att det är bara några få som har kvar det tankesättet. Trost poängterar 

dock att forskarens egna åsikter inte får påverka intervjun, eftersom det är personen som blir 

intervjuad och dennes tankar som är intressanta. Men det är enligt författaren orealistisk att 

vara helt nollställd och utan åsikter (Trost, 2010). När vi genomförde våra intervjuer var vi 

noga med att den av oss som inte hade någon koppling till den undersökta skolan var också 

den som höll i intervjun. Detta för att inte påverka intervjun eller personen som blev 

intervjuad. Vi kan därmed säga att vi försökt att förhålla oss till det som Trost kallar 

objektivitet. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden så är det viktigt som forskare att hålla sig till etiska 

riktlinjer när man genomför sina intervjuer. Vi anser att vi under vår undersökning höll oss 

inom de etiska riktlinjerna som författarna menar ingår i forskarens roll. (Kvale och 

Brinkman, 2014). Författarna menar att man kan se en intervjuundersökning som ett moraliskt 

företag. Men det menas att de moraliska frågor vilka ställs under intervjun kan ses som medel 

samt mål för den undersökning som genomförs. Under intervjun påverkas intervjupersonen av 

den mänskliga interaktionen i intervjun, även kunskapen som skapas genom 

intervjuundersökningen berör förståelsen av människans villkor. Författarna tar upp fyra 

riktlinjer som även vi anser att en god forskare bör följa. Innan intervjun skall den intervjuade 

få kännedom om det allmänna syftet med undersökningen och att deltagande är frivilligt. 

Informanterna i vår studie fick information om syfte och frågeställningar vid första kontakten 

samt vid intervjutillfället och eftersom vi skickade förfrågan via e-post hade de också 

möjlighet att tacka nej om de inte ville ställa upp. De etiska riktlinjerna lyfter även att man 

bör komma överens om vad som händer med den information som kommer fram under 

intervjun. Detta är särskilt viktigt i en kvalitativ intervju där de som deltar i intervjun och 

deras uttalanden kan hamna i offentliga rapporter. Vi var tydliga med att tala om att det 

material som spelades in och skrevs ner under intervjuerna skulle raderas efter 

färdigställandet av vår studie. Den tredje etiska riktlinjen som författarna tar upp handlar 

konsekvenser och intervjuaren ska försöka se till att minimera risken för att 

undersökningspersonen lider skada. Eftersom vid en intervju kan uppstå en intimitet och 

öppenhet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Detta kan leda till att personen som 
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blir intervjuad avslöjar saker som de kanske efteråt ångrar sig. Vi tog hänsyn till att en av oss 

jobbar på samma skola som en av informanterna och därför genomförde den som inte har 

någon koppling till skolan intervjun, medan den andra antecknade samtalet och höll en mer 

passiv roll. Den sista avgörande faktorn gällande riktlinjerna är forskarens roll och hens 

hederlighet, erfarenhet och kunskap (Kvale och Brinkman, 2014). 

6. Resultat och analys 
Här presenterar vi det sammanställda resultatet från de intervjuer vi genomfört samt en analys 

av detta. För att få en tydlig och strukturerad överblick över våra intervjusvar har vi valt att 

redovisa informanterna efter varandra. Först redovisas skola 1 och informant 1: s svar och 

därefter skola 2 och informant 2. För att göra det tydligt för läsaren har vi valt att bara skriva 

skola 1 och 2. Resultatet och analys beskrivs under 3 rubriker vilka är de samma som våra 

frågeställningar.  

6.1 . Vilka är kriterierna för att bli placerad på språkintroduktionsprogrammet? 

6.1.1 Resultat 

Skola 1: 

Informanten på skola 1 berättar att hen har sina direktiv vad gäller mottagandet och 

inskrivning på SPRI, det vill säga att asylsökande, nyanländ eller/och under 18 år. Det är hen 

som meddelar att ungdomen inte får börja om de tillhör fel kategori. Det är även i 

informantens kommun ett nytt beslut taget av Barn- och utbildningsnämnden att nyanlända 

ungdomar över 18 år inte längre ska få börja på SPRI.  

”… idag har jag haft 3 stycken som jag fått sagt tyvärr ja kommer registrera dig för man 

kanske startar någon annan verksamhet men du kommer inte få börja på den här skolan.”  

Dessa elever kommer enligt informanten inte heller ha tillgång till SFI förrän de är 20 år. 

”… språkintroduktionen har fått till ett ganska bra system i steg så här för eleverna. Och där 

man... när man kommer in i dom prepklasserna så har man ju möjligheter också att gå till viss 

del på nationella program. Men sen har mängden kommit i fatt. För det är också elever som 

kommer hit å som har validerat sina betyg å att ja att de omvandlar de å det känns inte som 

det händer så mycket. Inte som ja ser å inte som ja märker när jag pratar med just dom 

eleverna.  

I och med elevernas ökade kunskapsnivåer i ämnet svenska som andra språk byter eleverna 

klass och grupperingar ett flertal gånger under den tid de är inskrivna på SPRI. Först 
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introduktionsklass sen språkintroduktionsklass, därefter det som på informantens skola kallas 

prepreparand och sist preparandgrupp. Den klassförflyttning eleverna gör uppåt inom SPRI, 

se fig.3, beror på lärarnas bedömning av elevers språkutveckling i ämnet svenska som andra 

språk. 

”… ja att man då kunde få byta grupp men svenska som andra språk och de här andra bitarna 

de håller de ju kvar och när dom de ska vidare så byter de klass, och får då byta andra ämnen 

också.”  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 
Utbildningsmodell för SPRI, skola 1 
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Skola 2: 

Informanten berättar att de elever vilka är helt nyanlända placeras på SPRI direkt och de som 

är inflyttade kan lotsas vidare till andra introduktionsprogram om de är duktiga i svenska och 

matte. Eleverna får börja på SFI (Svenska för invandrare) från och med när de är 19 år. SPRI 

testar kunskaper på dem som varit i Sverige kortare tid än 3 år. Skola 2 använder sig av 

GERS,  står för Gemensamma referensramen för språk. Det är en bedömning av 

nyanländas kunskaper i svenska språket för att bedöma när en elev har nått tillräckliga 

språkkunskaper för nästa nivå inom språkintroduktionen och informanten menar att  

”Om du varit här i 4 fyra år är de nått annat bekymmerligt och andra problem än språket”  

Till SPRI på skola 2 kommer inte elever som gått i svensk grundskola i mer än 3 år, dessa blir 

istället placerade på andra introduktionsprogram om de inte nått behörighet till nationellt 

program. Informanten berättar att de inte validerar de betyg eleven har med sig när de börjar 

SPRI, om det inte är en fullständig gymnasieutbildning. De nyanlända elever som har en 

avslutad gymnasieutbildning från sitt hemland kan få hjälp att skicka in betyg för validering, 

men det är inte enligt informanten så många.  

”De måste ju ha det svenska skolspråket med sig och det kan de inte när de börjar här och det 

tar lång tid att lära sig det” . 

Vid inskrivning kommer alla eleverna till en mottagningsenhet och därifrån går alla oavsett 

kunskapsnivå vidare till en 5 veckor introduktion. Därefter flyttas eleverna till nybörjargrupp 

för att sedan placeras på SPRI- bas. Där läser eleverna svenska som andra språk, matte, idrott 

och en del läser engelska, samt att de har olika temaområden. När eleven har tillräckliga 

kunskaper i svenska testas de enligt GERS och flyttas sedan till SPRI- fortsättning där de läser 

minst 12 grundskoleämnen, se fig. 4. Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram som 

lockar flertalet nyanlända, men få börjar där. 

”SPRI- eleverna är inte i närheten att komma in där på grund av kravnivå gällande svenska 

språket. Våra elever är mer gynnade att vara kvar på SPRI- fortsättning, på andra IM program 

kan de inte läsa 12 ämnen”  

Informanten berättar att de elever som är över 18 år kan kombinera svenska som andra språk, 

matte och yrkesvux i det som hen kallar SPRI- yrke. Den är individanpassad och inte sökbar. 

2 
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Fig.4. 
Utbildningsmodell 
för SPRI, skola 

Sammanfattning: 

De kriterier för placering på SPRI som skola 1 uppgav var att ungdomen var nyanländ, 

asylsökande eller under 18 år. För de över 18 år finns inget alternativ förrän de fyllt 20 år och 

då får börja på SFI. På skola 2 gäller att helt nyanländ ungdom placeras på SPRI direkt och 

när de är 19 år kan de börja läsa på SFI. De som kommer inflyttandes till kommunen lotsas 

vidare till andra introduktionsprogram under förutsättning att kunskaperna i svenska och 

matte är tillräckligt goda. Informanten på skola 1 menar att SPRI har ett bra system där 

eleverna gör klassförflyttningar ett flertal gånger under sin tid på skolan utifrån hur lärarna 

bedömt deras språkkunskaper i svenska. Hur bedömningen görs på skola 1 framgick inte 

under intervjun. Skola 2 använder sig av ett språktest (GERS) för att bedöma språknivån hos 

eleven och först därefter sker förflyttning till högre nivå. Har ungdomen gått i svensk skola i 
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mer än 3 år testas den inte i svenska språket och placeras inte heller på SPRI. Inte någon av 

skolorna tar hänsyn till de kunskaper som eleverna har med sig vid placering på SPRI, men 

skola 2 hjälper eleverna med validering av utbildningsbetyg om de har med sig fullständig 

examen från hemlandet. En av skillnaderna mellan skolorna är att på skola 2 kan man köpa in 

utbildningar från yrkesvux oavsett kunskapsbakgrund, medan skola1 endast erbjuder 

lösningar inom nationella program för de elever som uppnått ämnesbehörighet från 

grundskolan. 

6.1.2 Analys 

Målgruppen för SPRI är de ungdomar som nyss kommit till Sverige och som inte har 

godkända betyg för att påbörja ett nationellt program inom gymnasieskolan. Det svenska 

språket är tyngdpunkt för elever på SPRI och utbildningen ska påbörjas senast första 

kalenderåret då hen fyller 20 år. Ungdomar med tidsbegränsade uppehållstillstånd, 

asylsökande ungdomar och ungdomar som bor i landet utan tillstånd har rätt till en 

gymnasieutbildning om de påbörjat gymnasiet före 18 års ålder. (Skolverket, 2016a). 

Resultatet från de båda undersökta skolorna visar att de hanterar inskrivningen av eleverna på 

SPRI på ett liknande sätt när eleverna är mellan 16-18 år. Därefter ser vi att skolorna skiljer 

sig åt i hanteringen. På skola 1 skrivs inte elever in på SPRI om de fyllt 18 år och de får 

tillgång till SFI först när de fyllt 20 år. Under vår intervju framkom inte hur skola 2 hanterar 

inskrivning av elever som fyllt 18 år, men eleverna kan påbörja SFI från och med det år de 

fyller 19. I de fall elever flyttar till kommunen så testar skola 2 kunskaperna i svenska som 

andraspråk och i matematik innan inskrivningen sker. Har eleven tillräckligt goda kunskaper 

så placeras hen på annat introduktionsprogram. Den hantering av inflyttade elever som skola 

2 har stämmer bra överens med Skolverkets beskrivning av möjligheter för nyanlända elever 

inom gymnasieskolan, att inte automatiskt placeras på SPRI. Om eleven gått större delen i 

svensk grundskola, men inte lyckats nå ett godkänt betyg i svenska som andraspråk bör eleven 

placeras i något av de andra introduktionsprogrammen. Detta eftersom undervisningen som 

äger rum på SPRI har sin utgångspunkt på en nybörjarnivå i det svenska språket (Skolverket, 

2013a).  

De elever som på skola 1 bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska som andra språk flyttas 

inte till andra introduktionsprogram, utan blir kvar på SPRI som i sin organisation skapat en 

prepgrupp. Enligt skolans Utbildningsmodell för språkintroduktion se fig. 3 kan även de 

elever vilka saknar några få betyg från årskurs 9 placeras på SPRI:s egna preparandår. På 

skola 1 har eleverna som går i prepgrupp möjligheter att läsa vissa gymnasiekurser och i så 

fall måste behörig från grundskoleämnet finnas. Ett liknande upplägg finns på den andra 
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skolan, där de i SPRI- fortsättning har möjlighet att läsa upp till 12 ämnen, informanten anser 

att det är bäst för eleverna att vara kvar på SPRI. Hertzberg (2014) har i en studie kommit 

fram till att det sker stratifiering och sållning av elever som ska byta skolform, det är 

parallella processer vid nyanlända elevers övergångar och han beskriver det som ”en 

pedagogisk differentiering”  (Hertzberg, 2014 s. 149). I vår studie framkommer att det att 

skola 2 inte placerar elever på SPRI om de gått i svensk skola i mer än 3 år och de testar inte 

heller eleverna i det svenska språket. Skolverket (2016b) konstaterar att det är svårt för skolor 

att avgöra när eleverna har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att flyttas från SPRI 

till något annat introduktionsprogram. De menar även att eleverna på SPRI ska få 

undervisning i de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för att fortsätta sin 

utbildning. SPRI ska vara individuellt anpassad efter varje elevs behov och dennes kunskaps 

nivå. Dessutom är det betydelsefullt att eleverna har möjlighet att fortsätta sin egen 

kunskapsutveckling i olika skolämnen för bästa resultat. Ett individuellt program ska läggas 

upp efter att det gjorts en bedömning likt en validering (Skolverket, 2013a). Vare sig skola 1 

eller 2 validerar tidigare förvärvade kunskaper. Skolverket ser också att gymnasieskolorna ute 

i landet gör olika tolkningar av skollagen där det står att individuellt alternativ eller 

yrkesprogram inte ska kunna erbjudas till elever som kan placeras på SPRI. Skolverket menar 

att det finns skolor där nyanlända elever med mycket grundläggande kunskaper i svenska 

erbjudits plats på individuellt val och yrkesintroduktion. Eleverna har även på dessa program 

kunnat fortsätta sina studier i svenska/ svenska som andra språk. Det finns även skolor där 

man kan kombinera SPRI med att läsa enstaka kurser på yrkesintroduktion eller individuellt 

val (2016b). Skola 1 och 2 hanterar möjligheten att gå på andra introduktionsprogram på olika 

sätt, där skola 2 är den som kan erbjuda bland annat yrkesintroduktion för eleverna, men då på 

andra skolor i kommunen samt en kombinerad yrkesutbildning kopplad till yrkesvux. Hur 

gymnasieskolorna ska organisera SPRI är väldigt fritt och Skolverket (2016b) kan konstatera 

att det leder till en stor variation gällande programmets innehåll och organisation. Detta är 

något som stämmer bra överens med de två skolor vi undersökt. Organisationen för SPRI 

skiljer sig åt bland annat vad gäller kriterier för inskrivning och hur elevernas möjligheter att 

gå andra introduktionsprogram. 

Careership teorin beskriver hur påtvingade brytpunkter kan förändra habitus och därmed även 

individens handlingshorisonter när den står inför olika val. Karriärvalen förstås genom den 

livshistoria individen bär med sig. Habitus kan förändras av de utbildnings- och yrkesval 

individen står inför där bland annat samhället kan påverka utgången av framtida val 

(Hodkinson & Sparkes, 1997). När det handlar om brytpunkten från grundskolan till 

gymnasiet kan det sägas att organisationen på skola 2 i större utsträckning möjliggör att 
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elevernas habitus kan förändras i en positiv bemärkelse. Detta då elever som saknar betyg i 

svenska som andra språk inte per automatik placeras på SPRI om de gått i svensk grundskola 

mer än 3 år. Vi menar att elevens handlingshorisont vidgas och medför att eleven får chansen 

att göra fler pragmatiska och rationella val efter att de blivit behöriga till ett nationellt 

program. När det gäller skola 1 tolkar vi resultatet att elevernas handlingshorisont begränsas 

och organisationen försvårar elevernas framtida karriärval då eleverna med utländsk bakgrund 

automatiskt placeras på SPRI oavsett språknivå. Kopplar vi detta resonemang till 

konstruktivistisk karriärteori och det kritiska synsättet kan vi tolka att allt är redan 

förutbestämt på skola 1. Eleverna på SPRI begränsas i både vad gäller deras karriärresa och 

de anpassningar de nyanlända behöver göra för att i framtiden hitta rätt yrke. Vi menar att 

oavsett deras bakgrund och språkkunskaper så påverkas deras framtid av andra. Skola 2 

placerar inte automatiskt elever på SPRI, utan språktester får avgöra vilket av 

introduktionsprogrammen de ska gå på. Enligt konstruktivistisk karriärteori och det radikala 

synsättet, tolkar vi hantering av de faktiska kunskaper eleven visar vid språktestet på skola 2 

som det avgörande vid placeringen. Vi anser att eleverna på skola 2 i större utsträckning 

själva kan påverka sin livshistoria, eftersom det är deras kunskapsnivå och studieerfarenhet 

som påverkar vart i skolans organisation eleven hamnar.  

6.2. Påverkar kartläggningsprocessen elevernas placering i skolan och på 
vilket sätt? 

6.2.1. Resultat 

Skola 1: 

Det är en studieadministratör som skriver in eleverna på SPRI och det är pedagogerna med 

svenska som andraspråkkompetens som gör kartläggningen. Kartläggningen görs stegvis och 

det sker ingen särskild kartläggning i starten av elevens skolgång. Informanten är den som 

först tar emot de nyanlända eleverna som ska börja på SPRI. Inskrivning på SPRI för de 

elever som kommer direkt från grundskolan sköter pedagogerna själv. 

”Den andra delen så att säga som inte är språkintroduktion. Dom tar emot sina elever själva 

först och lämnar bara uppgifter till mig för registrering.”  

Tidigare var det SPRI själva som skötte inskrivningen av alla elever men informanten berättar 

att med en bit över 200 elever är det svårt för pedagogerna att hinna med uppgifterna som 

inskrivningen medför. Administrationen fungerade inte, så därför gör informanten det idag. 
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När det gäller kartläggningen av nyanländas studie- och kunskaps erfarenheter på SPRI är det 

informanten som ger pedagogerna uppgifter om vilken elev som ska börja där. 

”De får uppgifter om jag har fått reda på någonting av eleven, den kanske gått i skola tidigare 

i Sverige. Annars jag lämnar bara de uppgifter jag fått av eleven inget annat. Inget annat 

samarbete i kartläggningen.”  

Vid inskrivning av eleven tar informanten emot personuppgifter, antal år i skola och uppgifter 

om modersmål. Ibland används tolk vid inskrivningen, men då använder sig skolan av en 

personal som är språkkunnig och sedan använder även ”SayHi”  som är ett 

översättningsprogram. Informanten tror inte att SPRI använder tolk kontinuerligt i sina samtal 

med eleverna som går på programmet. 

Efter registrering och inskrivningsprocessen placeras eleven direkt i introduktionsklass och 

där börjar sedan kartläggningen. 

” ..men precis hur den ser ut vet inte jag.”  

Informanten på skola 1 visste inte heller hur SPRI tar tillvara på och hänsyn till elevernas 

tankar på framtida yrke när eleverna kartläggs och placeras i olika klasser på skolan. När det 

gäller nyanlända elever som gått något år på grundskolan menar informanten att det är sällan 

några papper på kartläggning som följer med eleven. 

”Men det kanske kommer eftersom det ser annorlunda nu med kartläggningen, men hittills har 

det inte varit nått sånt” . 

Informanten berättar att hen tycker att inskrivningsprocessen fungerar bra eftersom hen själv 

placerar eleverna i introduktionsklasserna som ett första steg. Därefter tas själva 

kartläggningen vid av pedagogerna och då sker klassförflyttningar alltefter att elevernas 

kunskaper visas. 

” inskrivningsprocessen fungerar som den är idag därför det är ju jag som byggt upp den. Den 

fungerar för mig”  

Informanten säger först att hen skulle vilja samarbeta med flera, men kan inte direkt ge svar 

på med vilka samarbetet ska ske med. Den delen hen sköter är rent administrativ och i den 

delen behövs inget samarbete. Hen anser att hen är mer spindeln i nätet som ser till att 

eleverna hamnar på rätt plats och får möta rätt profession inom skolan. 
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”men jag fördelar ju lite såhär, den här eleven kommer till skolsköterskan och till lärare och 

sånt”  

Det finns ingen särskild inskrivnings- och kartläggningsgrupp på skola 1, inte som 

informanten vet i alla fall. 

Skola 2: 

Den person som utför kartläggningen och inskrivningen på SPRI är i grunden pedagog med 

erfarenhet från vägledaryrket. På skolan sker först en allmän kartläggning där informanten 

frågar eleven om personuppgifter så som exempelvis födelsedata och land, modersmål, hälsa, 

skolbakgrund, intressen, tidigare yrkeserfarenheter. Dessutom ställer informanten frågor om 

elevens framtidstankar gällande utbildning och arbete. Skolan har fasta tider för övergångar 

mellan nivåerna SPRI- bas och SPRI- fortsättning. Alla elever som tillhör SPRI blir först 

placerade i introduktionsklass i SPRI- bas under 5 veckor. Där får eleven möjlighet att visa 

sina kunskaper på sitt starkaste språk och tolk används ofta och så även studiehandledare.  

”… den här tiden är viktig eftersom alla får lära sig om samhället och får börja prata 

svenska” . 

Informanten beskrev hösten 2015 som tuff då antalet nyanlända ökade markant och hen 

upplevde att det var svårt att hinna med kartläggningen så som hen brukat göra tidigare. 

”97 % av alla som börjar är helt nyanlända. Vårt steg 1 i kartläggningen är ungefär samma 

som skolverkets och vi kommer sen gå över helt till skolverkets” . 

Skola 2 hade planer på att utveckla en digital karta för nyanlända elever där den individuella 

studieplanen ska finnas, men på grund av det ökade elevantalet hösten 2015 lades det på is. 

Elever från grundskolan testas språkmässigt och har med sig överlämnade dokument, men har 

eleven kommit till grundskolan sent så gör SPRI kartläggning steg 1 och 2 vid inskrivningen. 

Informanten menar att vid inskrivningsprocessen är det samtalet kring studiebakgrund och 

framtidstankar som är i fokus och det är ingen bedömning av kunskaper i detta steg. Den här 

första delen i kartläggningen kan senare komma att revideras. 

Skola 2 menar att de måste bli bättre på att integrera eleverna på andra program. På skolan 

finns i dag begränsat samarbete med övriga program. 
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Sammanfattning: 

De två undersökta skolorna skiljer sig åt vad gäller kartläggnings- och inskrivningsprocessen. 

På skola 1 görs inte någon kartläggning av elevernas studiebakgrund eller tankar på framtida 

studie- och yrkesval av den person som sköter inskrivningen. På skola 2 får eleverna frågor av 

mer allmän och social karaktär redan vid de första kontakterna med skolans personal. Alla 

elever måste gå 5 veckor introduktion innan de går vidare till nästa steg. Båda informanterna 

anser att hösten 2015 och det ökade elevantalet påverkat organisation och den pågående 

utvecklingen av SPRI på ett negativt sätt. På skola 2 har de en mer organiserad kartläggnings- 

och inskrivningsprocess och den sker stegvis där informant 2 genomför första delen av 

kartläggningen själv. Informanten på skola 1 var inte insatt i själva kartläggningen mer än att 

hen visste att den sker gradvis under elevernas tid på SPRI. När det gäller tolk vid 

kartläggning så säger informant 1 att skolan inte använder det kontinuerligt utan att man 

ibland låter en språkkunnig personal hjälpa till samt används programmet ”SayHi” . På skola 2 

används tolk regelbundet för att eleverna ska få visa sina kunskaper på sitt starkaste språk 

samt ge rätt information till skolan. 

6.2.2 Analys 

Kartläggningen av nyanlända elevers tidigare studieerfarenheter och kunskapsnivåer och dess 

betydelse för elevernas fortsatta skolgång i ett nytt land, är ur ett pedagogiskt perspektiv 

viktiga åtgärder för en välfungerande kunskapsutveckling hos nyanlända elever (Bunar, 

2015). På skola 1 görs det inte någon kartläggning av elevernas studiebakgrund eller tankar på 

framtida studie- och yrkesval av den person som sköter inskrivningen. Den pedagogiska 

kartläggningen görs stegvis senare av pedagogerna på SPRI. Medan det på skola 2 redan i de 

första samtalen görs en grundligare kartläggning där eleven bl.a. får frågor kring födelsedata, 

skolgång, intressen och tidigare yrkeserfarenheter. Dessutom ställer informanten på skola 2 

frågor om elevens framtidstankar gällande utbildning och arbete. Enligt den konstruktivistiska 

karriärteorin influeras individen av värderingar i skapandet av sitt liv och det sker i ett 

sammanhang där omgivningen påverkar den enskilda individen. Språket är viktigt och det 

finns ett större fokus på frågorna än på svaren, detta då frågorna kan fungera som 

”dörröppnare”  för ett vidare perspektiv. Teorin har ett holistiskt förhållningssätt och ser till 

helheten. När det gäller livsskapandet är människan i ständig förändring och hen är starkt 

påverkad av sin bakgrund och dennes framtidstankar (Peavy, 2000). På skola 2 får eleven 

möjlighet att uttrycka sina egna värderingar och kartläggningen fungerar som ”dörröppnare”  i 

samspel mellan eleven och personal. På skola 2 utgår man från elevernas bakgrund och 

framtidstankar och detta blir en av utgångspunkterna för senare placering inom skolan. Vi 
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tolkar resultatet från skola 1 kopplat till den konstruktivistiska karriärteorin som att de inte 

arbetar särskilt holistiskt vid kartläggnings- och inskrivningsprocessen. Detta då de vid 

inskrivningen inte gör en fördjupad kartläggning utan den är mer administrativt utförd.  

I inspirationsmaterialet från SKL (2015), finner vi att i en av de intervjuade kommunerna 

börjar man kartläggningen med att undersöka skolbakgrund, studieerfarenhet och behov. 

Denna kommun understryker även vikten av en fördjupad kartläggning och menar att 

vägledaren bör lyfta fram de studieerfarenheter som eleven har med sig. I ytterligare en av 

SKL:s undersökta kommuner beskriver en rektor att studie- och yrkesvägledaren har en viktig 

roll då den kartlägger de färdigheter eleven har samt även ”… hur eleven tänker, vilka mål 

och utmaningar hen har och vad skolan kan göra”  (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 

s.38). Eftersom skola 1 inte gör någon djupare kartläggning av elevernas studiebakgrund eller 

deras tankar kring framtida studieval, påverkas elevernas placering inom gymnasieskolan och 

inom SPRI. Inte förrän eleverna har visat sina kunskaper på SPRI- introduktion kan de börja 

en klassförflyttning uppåt i organisationen. På skola 2 kunde vi utläsa från vårt resultat att de 

har en mer organiserad kartläggning där den sker stegvis. Där placeringen av eleverna blir 

mer individuellt anpassad inom hela SPRI, förutom att alla måste gå en gemensam 

introduktion på 5 veckor.  

Utgångspunkten för placering av nyanländ ungdom på SPRI ska alltid vara en särskild 

bedömning som är gjord från fall till fall(Skolverket, 2013a). De två undersökta skolorna 

skiljer sig åt vad gäller kartläggnings- och inskrivningsprocessen, där skola 2 gör kartläggning 

i två steg. Det första steget är en mer allmän och socialt inriktad kartläggning av den enskilda 

eleven. I det andra kartläggningssteget ges eleven möjlighet att visa sina kunskaper på sitt 

starkaste språk. Skola 2 använder dessutom sig ofta av studiehandledare och även tolk vid 

behov. Informanten på skola 1 beskriver att hen använder en personal vid behov som kan 

tolka och att hen använder översättningsprogrammet ”SayHi”  vid sina inskrivningssamtal. 

Enligt Skolverket (2016a) ska den inledande bedömningen ge eleverna möjlighet att visa sina 

förmågor och styrkor och den är grunden för all planering av den nyanländes fortsatta 

utbildning. Det är önskvärt att bedömningen sker på elevens starkaste språk och det är 

rektorns ansvar att ta reda på vilket språk det är. Oavsett vem som gör bedömningen så är det 

viktigt att informationen ges vidare till de lärare som ska undervisa eleven. En skolplacering 

får inte ske slentrianmässigt utifrån elevens ålder eller kunskaper. De skillnader som finns på 

de undersökta skolorna stärker det Bouakaz och Bunar (2015) och Skowrinski (2013) kommit 

framtill i sina respektive studier. Det finns inte någon garanti att nyanlända elevers 

studieerfarenhet och kunskapsnivå kartläggs. I de fall det förekommer är flertalet mycket 
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bristfälliga och resultatet av kartläggningen används heller inte på ett sätt som gagnar vare sig 

elev eller verksamheten. Studien visade även att pedagogerna ansåg att kunskapsnivåerna hos 

eleverna skulle visa sig med tiden (Bouakaz och Bunar, 2015). Detta kan även vi se i vårt 

resultat från skola 1, där eleverna får byta klass och undervisningsnivå först efter att de visat 

ökade kunskaper. 

6.3 Vilka kompetenser har de professionella som gör kartläggning av 
nyanländas studiebakgrund i de två kommuner vi undersöker? 

6.3.1. Resultat 

Skola 1: 

Informanten på skolan tror att studie- och yrkesvägledarkompetens kan vara en tillgång vid 

kartläggningen av elever kunskaps- och studieerfarenhet. Och säger 

”Jag är administratör och jag är bra på det, lärarna är bra på de dom gör, men så finns det 

också den här kartläggningen som kanske som skulle behöva ha en förstärkning av en studie- 

och yrkesvägledare. Man har ju olika professioner och olika ingångar” . 

När det gäller inskrivningsprocessen menar informanten att den sköter hen bäst själv och att 

det är på grund av att hen ser den delen som rent administrativ. Det finns enligt hen inga 

fördelar alls med att studie- och yrkesvägledare skulle vara behjälplig med den delen. Själva 

kartläggningen är informanten inte inblandad i, men tror att det skulle vara bra och att skolan 

bättre skulle använda den kompetens som finns för att på bästa sätt möta nyanlända elever. 

Studie- och yrkesvägledare på skolan är inte involverade i kartläggnings- och eller 

inskrivningsprocessen och inte i de klassförflyttningar som sker under tiden eleverna går på 

SPRI. Vägledare är inte heller delaktiga i elevernas studieplaner eller när ändringar av studier 

sker. Det är först när eleverna hamnat i preparandgrupp som studie- och yrkesvägledare 

involveras och då för att ge klassinformation om gymnasievalet eller för att ge information 

om andra studievägar än gymnasieskolan. Eleverna kan då ha gått 2-3 år på SPRI, utan att ha 

träffat en vägledare. 

Informanten berättar att hen har varit praktiksamordnare under många år på det som tidigare 

hette IV och att hen där mötte ungdomar med bristfälliga kunskaper om olika yrken. Hen 

menar att det är viktigt att samtala med eleverna om studie- och yrkesval och vilka alternativ 

som finns. Yrkesvägledningen för nyanlända borde vara i fokus på SPRI. 

”När dom svenska ungdomarna kom till mig så frågade jag, om jobb dom visste, det var det 

föräldrarna hade och det var sjukvården dagis, busschaufför, jobba i affär och sen var det inte 
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så mycket. Dom här ungdomarna har ju när dom kommer, så ser dom ju bara de som dom har 

med sig de är ju deras vy, man behöver ju bredda deras också” . 

En del av eleverna på SPRI har möjlighet att göra praktik och då är det en av de undervisande 

pedagogerna som ansvarar för anskaffandet av praktikplats. Informanten säger att elevernas 

yrkeskunskaper beror på var ifrån eleverna kommer. De som kommer från Syrien har ju med 

sig så kallad statusyrken som läkare, advokat och ingenjör. De måste gå en lång väg för att nå 

sitt drömyrke och här behövs enligt informanten studie- och yrkesvägledare komma in 

tidigare i elevens skolgång. 

Skola 2: 

Informanten på skola 2 har vägledarerfarenhet sedan tidigare yrke och är i botten pedagog. 

Hen anser därför att hen har de kompetenser som behövs vid kartläggningen, men anser inte 

att det nödvändigtvis måste vara en utbildad studievägledare som utför uppgifterna. 

”Man måste vara nyfiken och vilja träffa folk. Att man känner sig bekväm med de och det är 

minst lika viktigt att man kan samtala med tolk” . 

Informanten menar att inskrivningsprocessen påverkas av vilken kompetens den som utför 

kartläggningen i steg 1 och 2 har. Det är samtalet kring studiebakgrund och framtidstankar 

som är i fokus vid steg 1 och det är ingen bedömning av kunskaper i detta steg. Den här första 

delen i kartläggningen kan senare komma att revideras. 

”… en del skrävlar lite och säger att de kan mer och lägger på en del” . 

Informanten anser inte det nödvändigt att studie- och yrkesvägledare är delaktiga i 

kartläggningsfasen, men att det senare i processen behövs en vägledare. Hen menar att det 

först på SPRI- fortsättning behövs vägledarkompetens. SPRI har numera en vägledare 

kopplad till programmet på heltid och de planerar att utöka med en halvtidstjänst. Hen menar 

att mentorerna kan sköta mycket av det informativa arbetet gällande svenska skolsystemet då 

det behövs göras regelbundet.  

”Förut hade vi syv 10 % från ett annat program och sen kvackade jag här och där. På SPRI- 

bas kan någon annan som är kunnig informera eleverna. De behöver inte var syven, XX 

behövs mer i SPRI- fortsättning för vägledning” . 

Sammanfattning: 

Gällande synen på kompetens så finns det både likheter och skillnader mellan de båda 

skolorna. Informant 1 menar att det kan vara en tillgång att ha med en studie- och 
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yrkesvägledare vid kartläggningen, medan hen menar att själva inskrivningen kan hon sköta 

själv eftersom den är ren administrativ. Informant 2 anser inte att det är nödvändigt att en 

vägledare finns med vid kartläggningen, utan det är bättre att vägledaren kommer in senare i 

processen. Både i skola 1 och 2 kommer studie- och yrkesvägledaren in i senare delen av 

SPRI. På skola 1 under preparandåret när vägledaren ger information om gymnasieval eller 

andra studievägar efter gymnasiet. På skola 2 har man idag en studie- och yrkesvägledare på 

100 %, och man planerar att anställa en till vägledare på 50 %, men även här anser man att 

vägledaren behövs mest på SPRI- fortsättning och då för att vägleda. Information om t.ex. 

skolsystemet menar skola 2kan en mentor lika bra sköta, då sådan information behövs 

repeteras många gånger.  

6.3.2. Analys 

Enligt Skolverket (2016a) ska den inledande bedömningen ge eleverna möjlighet att visa sina 

förmågor och styrkor. Den är grunden för all planering och för den fortsatta utbildningen. 

Ingen av de personer vilka hanterar inskrivningen på SPRI på de båda undersökta skolorna är 

utbildade studie- och yrkesvägledare. På skola 1 är det en studieadministratör med erfarenhet 

av praktiksamordning som sköter inskrivningen på SPRI. Hen är den som först träffar eleven 

och hen anser att det inte behövs någon särskild vägledarkompetens vid själva inskrivningen. 

Enligt informanten är inskrivningen ren administrativ, men hen tror att vägledaren skulle vara 

en tillgång vid första kartläggningen. Skola 2 skiljer sig åt då personen som har hand om både 

inskrivning och den första kartläggningen är utbildad pedagog. Dessutom har hen erfarenheter 

från studie- och yrkesvägledararbetet sedan tidigare. Informanten anser att 

vägledarkompetensen inte behövs vid kartläggnings- och inskrivningsprocessen. Det blir 

motsägelsefullt att hen talar om sin egen kompetens och erfarenhet samtidigt som hen inte 

anser att vägledarkompetensen är nödvändig i kartläggningsarbetet. Vi tolkar hens 

resonemang gällande kartläggnings- och inskrivningsprocessen som om att hen inte själv är 

medveten om att hen använder den kompetens en studie- och yrkesvägledare besitter. SKL 

framhåller vikten av studie- och yrkesvägledning för de elever som vistats kort tid i Sverige. 

De påvisar även från ett flertal undersökta kommuner att studie- och yrkesvägledaren har en 

betydande roll då den kartlägger de färdigheter eleven har samt även ”… hur eleven tänker, 

vilka mål och utmaningar hen har och vad skolan kan göra”  (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015 s.38). Kopplar vi vårt resultat till den undersökning SKL gjort samt det som 

Skolverket uttrycker om den inledande bedömningen kan vi se att skola 2 är bättre på att ge 

eleverna rätt förutsättningar att få visa sina starka sidor än vad skola 1 är. Vi tolkar resultatet 

som att skola 2 bättre. använder kompetens och erfarenhet hos personal eftersom det finns 
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studie- och yrkesvägledare knutna till SPRI och informanten har sedan tidigare arbetat som 

vägledare. Studieadministratören på skola 1 sköter inskrivning och har den första kontakten 

med eleven, därefter tas den kunskapsbaserade kartläggningen vid av pedagogerna på SPRI. 

Studie- och yrkesvägledaren är varken involverade i kartläggningen eller inskrivningen på 

skola 1. 

Vi tolkar resultatet som att skola 2 har en tydligare ansvarsfördelning då informanten vet vem 

som gör vad på SPRI och att hen vet att SPRI har en studie- och yrkesvägledare på 100 %. 

Skolverket uttrycker att syftet med studie- och yrkesvägledning inom den svenska skolan är 

att elever ska ges rätt förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval 

(Skolverket, 2013b). Skola 1 har inte en särskilt studie- och yrkesvägledare för SPRI och 

informanten berättar att hon tror att eleven kan gå 2-3 år utan att träffa en vägledare. 

Dessutom vet informanten inte riktigt hur kartläggningsprocessen ser ut och fungerar. Enligt 

Skolverket är det av vikt att det finns en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan “ ... 

huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal, där var och en utifrån sin roll och sitt 

uppdrag, tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Om en sådan roll- och 

ansvarsfördelning saknas finns risk att kvaliteten istället avgörs av enskilda personers 

insatser”  (Skolverket, 2016a, s. 18). Informanten på skola 1 anser att skolan borde bli bättre 

på att använda den kompetens som finns vid mötet med nyanlända elever. Dessutom menar 

hen att studie- och yrkesvägledaren bör kopplas in i ett tidigare skede för eleverna på SPRI. 

Detta resonemang stöds av Sundelin (2015) som menar att en studie- och yrkesvägledare bör 

ha en central roll när det gäller nyanländas etablering i det svenska samhället. 

SKL tar upp att kompetensen att viktig i mötet med nyanlända och att vägledarens roll kan 

vara att stötta eleverna så att de själva kan se sina förmågor så att de kan upptäcka sina 

styrkor. Det är viktigt att eleverna får ett tydligt mål för sin framtid. Studie- och 

yrkesvägledares utmaningar vid mötet med nyanlända är att de ” … måste ha höga 

förväntningar på eleverna och ge dem fakta men även icke-efterfrågad information. Det 

handlar om att bidra med realism utan att krossa drömmar.” (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015 s.46). Skola 2 har en studie- och yrkesvägledare kopplat till SPRI och har 

planer på att utöka med ytterligare en vägledare. På så sätt kan skolan möta upp det 

kompetensbehov som finns i mötet med nyanlända elever, medan det på skola 1 inte finns 

vägledning förrän i senare delen av elevens tid på SPRI. Sundelin (2015) menar att skolan ska 

bidra med vägledning och information inför framtiden samt ge eleverna kunskaper om och 

förståelse gällande karriärfrågor som kan kopplas till samhället. Skolverket konstaterar att 

möjligheterna att tillgodose de nyanlända elevernas behov av studie- och yrkesvägledning har 
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varit begränsade (Skolverket, 2016b) och det stämmer bra överens med vår tolkning av 

situationen på skola 1. 

På skola 1 finns möjlighet för eleverna att göra praktik, vilken ordnas av pedagog på SPRI. 

Informanten med tidigare erfarenhet från praktiksamordning och samtal med elever kring 

olika yrken, är inte involverad i anskaffandet av praktikplats. Informanten menar att detta är 

ungdomar med bristfälliga kunskaper om olika yrken. Hen menar att det är viktigt att samtala 

med eleverna om studie- och yrkesval och vilka alternativ som finns, yrkesvägledningen för 

nyanlända borde vara i större fokus på SPRI. De yrkeskunskaper nyanlända har beror på 

vilket land de kommer från. Hens uppfattning är att om de som kommer från Syrien har med 

sig kunskaper om statusyrken så som läkare, advokat och ingenjör. Dessa elever måste gå en 

lång väg fram för att nå sitt drömyrke och här behövs enligt informanten att studie- och 

yrkesvägledare komma in tidigare i elevens skolgång. De vägledningssamtal som den 

nyanlända eleven får med en studie- och yrkesvägledare ska stötta eleven i studie- och 

yrkesvalsprocessen och utgå från elevens situation, samt bidra till att eleven får vidgade 

perspektiv (Sundelin, 2015). Hertzberg (2015) har uppmärksammat att vägledarnas 

gemensamma syn på nyanlända elevers inställningar till studier och framtida yrken är 

positiva. Vägledarna beskriver ungdomarna som ambitiösa och att deras mål var att snabbt 

klara av skolan för att sedan komma ut på arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledarna 

ansåg att de nyanländas yrkesalternativ var begränsade till några få yrken med hög status och 

eleverna påverkades hemifrån. Sundelin (2015) anser att skolan ska lära elever att ta ställning 

till betydelsefulla frågor som rör deras framtid, samt arbeta för att eleven utifrån kulturell 

bakgrund inte begränsas. Skolan med studie- och yrkesvägledare kopplad till SPRI, anser vi 

bättre kan möta det som forskningen och Skolverket beskriver som problematiskt inom 

utbildning för nyanlända. Detta upplever vi som ett utvecklingsområde på skola 1 då de inte 

har någon vägledare förrän senare delen av SPRI. 

Vi tolkar resultatet från informanterna att kompetensen hos den som kartlägger och placerar 

de nyanlända eleverna på SPRI är av vikt och till stöd för detta använder vi Gottfredsons teori 

om kompromisser och begränsningar. På skola 1 är det en studieadministratör som hanterar 

placeringen och det faktum att det inte är en studie- och yrkesvägledare som först träffar 

eleven och kartlägger dess studiebakgrund, tror vi begränsar elevernas framtida karriärväg 

och yrkesval. Gottfredson (2002) menar att då andra påverkar valet så riskerar individen att 

göra kompromisser och nöja sig med ett mindre värt alternativ. Vi menar att organisationen på 

skola 1 där de inte har en studie- och yrkesvägledare kopplat till programmet, står utan den 

kompetens som i kartläggningsprocessen skulle gagna elevernas utbildningsväg. Eleverna kan 

ha gått flera år på SPRI innan de får vägledning, det kan medföra att eleverna gör yrkesval 
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utifrån det Gottfredson kallar ”good enough”. Det finns en viss erfarenhet av vägledning hos 

den personen på skola 2 som är först att möta de nyanlända ungdomarna. Den kartläggning 

hen gör, tror vi har betydelse för den enskilde elevens kommande yrkesval. Vår förklaring av 

resultatet är att hen är intresserad av elevens tidigare studieerfarenhet och framtida 

karriärtankar. Dessutom tror vi att den erfarenheten av vägledarsamtal medför att 

kartläggningen får en annan dimension. Kartläggningssamtalet möjliggör att eleven 

uppmärksammas på hur hen kan påverka sin egen utveckling och där i finns ingen 

begränsning i framtida yrkesval. Vi kan även tolka vårt reslutat utifrån den konstruktivistiska 

karriärteorin där elevens karriärväg beror på vilka möten den haft och i framtiden kommer ha 

samt hur olika anpassningar hen behöver göra på resan mot skapandet av sitt liv (Andergren, 

2014). Sett utifrån det perspektivet anser vi att det är viktigt att ha rätt kompetens vid 

kartläggning. Detta då kompetensen påverkar hur kartläggningen av elevers studieerfarenhet 

och framtida tankar kring det kommande studie- och yrkesvalet fungerar. På skola 2 finns viss 

erfarenhet av att vägleda hos den som sköter inskrivningen. Där sker en djupare kartläggning 

av elevers studieerfarenhet och framtidstankar än den kartläggning som görs av person 

ansvarig för inskrivningen på skola 1. 

7. Diskussion 

I metoddiskussionen diskuterar vi fördelar och nackdelar med vårt metodval och vi skriver 

även några förslag på vad som skulle kunna förbättrat det resultat som kom fram i vårt 

examensarbete. I resultatdiskussionen diskuterar vi de resultat som kom fram i vår studie och 

sedan avslutar vi med egna reflektioner och en slutdiskussion. Vi kommer även skriva några 

förslag på vidare forskning inom detta område. 

7.1 Metoddiskussion 

Hermeneutiken som metod för vårt examensarbete kan ha medfört vissa för- och nackdelar. 

Att vi valde att bara intervjua 2 personer på olika skolor har påverkat omfattningen på vårt 

resultat. Trots få respondenter anser vi dock att intervjuerna gav tillräckligt med empiri för att 

nå vårt syfte med studien. Fördelen med hermeneutiska spiralen i vårt arbete menar vi är att vi 

fått en fördjupad och förnyad förståelse och kunskap om processerna vid kartläggning och 

inskrivningen på SPRI. Då studien har en grundlig bakgrund och teoridel har vår metod hjälpt 

oss att kompensera ett mindre urval av respondenter. Då vårt syfte är att undersöka i vilken 

omfattning en studie- och yrkesvägledare är involveras i kartläggnings- och 

inskrivningsprocesserna, så kan det diskuteras varför vi inte valt att intervjua dem på 
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respektive skola. Men vi valde att fokusera på målpersoner vilka har i uppgift att ta emot och 

skriva in elever och vår tes var att vägledarna borde vara involverade i detta arbete. Då 

personerna vi intervjuade visade sig inte vara studie- och yrkesvägledare blev några av våra 

frågor obesvarade. Detta har dock inte påverkat vår studies resultat och analys i negativ 

bemärkelse. 

7.2 Egna reflektioner/slutdiskussion 

Det är alla barn och ungdomars rättighet att få gå i skolan kan vi läsa i FN: barn konvention 

och skolorna ska främja den allmänna utbildningen och uppmuntra till vidare studier 

(Regeringskansliet, 2014). På gymnasieskolorna i Sverige kan organisationen för SPRI se 

olika ut och nyanlända elever erbjuds inte en likvärdig utbildning (Skolverket, 2016 b). Detta 

tolkar vi som att det medför svårigheter i den enskilde elevens kunskapsinhämtning, vilket vi 

också kan se en antydan till i vår studie. Då vi båda arbetar inom skolans värld, vet vi att de 

nationella gymnasieprogrammen är hårt reglerade från Skolverket, både vad gäller 

antagningskrav och innehåll. Medan SPRI som sett ur vår studie, har variationer både när det 

antagningskrav och innehåll.  

Flera av de nyanlända eleverna som var placerade på SPRI blev kvar längre tid än planerat 

enligt Skolverkets rapport (2016b). Vi kan tolka vårt resultat som att det är mer vanligt att 

nyanlända elever blir kvar på programmet och en av informanterna menade att eleverna 

gynnades av det. Vi har svårt att se hur detta kan stämma med de mänskliga rättigheterna om 

uppmuntran till vidare studier, då förhållningssättet på de undersökta skolorna i vissa fall 

enligt oss istället kan leda till en inlåsningseffekt på SPRI. Detta innebär att några elever inte 

hinner få den behörighet de nationella programmen kräver och därmed begränsas de i sina 

framtida val. Dessutom kan vi tänka oss att bristen av vägledning på en av skolorna ytterligare 

försvårar elevens framtida karriärväg. 

När det gäller studie- och yrkesvägledningen inom SPRI så ska den inte skilja sig från övriga 

skolformer och skolförordningen för gymnasieskolan tar upp att eleverna som avslutar SPRI 

ska ha en egen planering och vetskap om framtida studier samt yrkesliv (Skolverket, 2011). 

Trots att det finns skrivet i skolförordningen, i läroplaner och i Skolverkets allmänna råd om 

vikten av studie- och yrkesvägledning kopplat till utbildningen på SPRI, så ser det olika ut på 

våra undersökta skolor och i övriga landet. Det är anmärkningsvärt att det är placeringen av 

nyanlända elever som ska avgöra kontakt med vägledare, det är på vilken skolenhet och vilket 

program eleven placeras på som styr. Dessutom är eleverna på SPRI en heterogen grupp, 

vilket vi tror bidrar till att personal som sköter kartläggnings- och inskrivningsprocessen 
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behöver den kompetens som studie- och yrkesvägledare fått i sin utbildning. Den kompetens 

vi anser är viktig i mötet och i kartläggningen av bland annat nyanlända elever, är exempelvis 

samtalsmetodik och metoder för kartläggning. Dessa kompetenser kunde vi se till viss del på 

en av skolorna där personen har vägeldarerfarenhet från tidigare yrke. Vi anser att det är 

anmärkningsvärt att vägledare inte är mer involverade i nyanländas kartläggning och 

studieplanering. Vägledaren har enligt oss kunskaper som är betydelsefulla och gagnar 

elevens fortsatta utbildning och framtida yrkesval.  

7.3 Slutsats 

Kartläggning av nyanlända elevers studieerfarenheter och tankar på framtiden inom 

gymnasieskolan behöver förändras och fördjupas. Det är viktigt att skolorna tar tillvara på den 

bakgrund eleverna har med sig, såväl teoretisk som praktisk kunskap, så att dessa elever 

fortsätter utvecklas. Dessutom är det av vikt att personalen som ska kartlägga eleverna har rätt 

kompetens för att möta nyanlända elever och deras behov. Vi menar att både de nyanlända 

eleverna, men även berörd personal, behöver kunskap om blandannat utbildningssystemet, 

vetskap om olika utbildningar kopplat till olika yrken samt hur arbetsmarknaden ser ut. Den 

kompetensen finns hos examinerade studie- och yrkesvägledare. 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Vår uppsats har varit inriktat på att undersöka hur kartläggnings- och inskrivningsprocessen i 

två kommuner ser ut samt se i vilken omfattning en studie- och yrkesvägledare är involverad.  

Då anvisningarna från Skolverket om kartläggningsprocessen är relativt nya så skulle vara 

intressant att om några år fördjupa vår undersökning och se om det skett någon förändring i 

dessa två kommuners kartläggnings- och inskrivningsprocesser. Kommer studie- och 

yrkesvägledare vara mer involverad i kartläggningen och inskrivningen eller ser det likadant 

ut om några år? Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera processen 

vid inskrivningen, utifrån ett elevperspektiv, där deras upplevelser istället hamnar i fokus. 
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Bilaga 1 
Frågor 

Inskrivning-Kartläggning 

  Vilken funktion har du när det gäller kartläggnings- och inskrivningsprocessen till 
gymnasieskolan? 

  Vem gör inskrivning och varför? 

  Var görs den? Om möjligt beskriv den kartläggningen som sker innan inskrivning? 

  Använder ni tolk vid kartläggningen och inskrivningen? 

  Tar ni hänsyn till ungdomarnas studieerfarenhet och tankar på framtida yrke vid 
placering på gymnasieskolan? Motivera 

  Följer kartläggningen som görs på grundskolan med eleven för att säkerställa att 
eleven hamnar rätt på gymnasieskolan eller görs ytterligare en kartläggning inför 
inskrivning/placering? 

  Vilka nackdelar respektive fördelar kan du se med den organisation som finns vid 
kartläggnings- och inskrivningsprocessen? 

Dokument 

  Vilka är kriterierna för att bli placerad på språkintroduktionen? 

  Känner du till och vilka åsikter har du om Skolverkets Kartläggningsmaterial för 
bedömning av nyanlända elevers kunskaper? 

  Hur jobbar ni på skolan med skolverkets ”Allmänna råd om utbildning för 
nyanlända”? 

  Har du läst Skolverkets rapport 436, ”Språkintroduktion”? Vad fick du för tankar 
kring den? (Sid 6-7) 

Organisation 

  Vem har ansvaret i din kommun för mottagandet av nyanlända ungdomar som är 
gymnasieåldern? 

  Hur ser er kommuns plan ut vad gäller skolans organisation, mottagandet (vem gör 
vad) och kartläggning på språkintroduktionen? 

  Hur ser organisationen ut på språkintroduktionen (nivåer, fasta datum för övergångar)? 

  Vilken profession har den som gör kartläggning av nyanländas studiebakgrund och 
vilka kompetenser har den? 

  Hur ser era rutiner ut idag för att säkerställa kunskapsutveckling hos elever som i sitt 
hemland påbörjat eller avslutat gymnasieutbildning? 

Studie- och yrkesvägledning 

  Tror du att en studie-och yrkesvägledare skulle vara en resurs vid kartläggning? 
Motivera. 
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  Hur och när involveras studie- och yrkesvägledare i kartläggningsprocessen och 
inskrivningsprocessen? Motivera. 

  Det lyfts allt oftare i rapporter från Skolverket och i aktuell forskning kring 
mottagning av nyanlända vikten av att en studie-och yrkesvägledare bör finnas 
tillgänglig i större utsträckning under hela mottagnings processen, från kartläggning 
till att individen lämnar skolan, anser du att skolan tar till vara på den kompetens som 
en studie-och yrkesvägledare har när det gäller t.ex. svenska skolsystemet, 
arbetsmarknad, fortsatta studier? 




