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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som skapar trygghet för nyanlända 

ungdomars livssituation i skola och samhälle, samt om det finns eventuella skillnader utifrån 

ett elev- och lärarperspektiv. Detta har besvarats utifrån följande frågeställningar; Vilka 

personer, platser, händelser och aktiviteter hjälper till att skapa trygghet och framtidstro för 

dessa ungdomars tillvaro och lärande? Hur upplever ungdomarna sin vardag i denna 

övergångssituation? Vilken roll har skolan, vad är värdefullt för ungdomarna? Finns det några 

skillnader i hur elever och lärare uppfattar Centrum för Introduktion i Skola (CIS) som 

verksamhet, gällande undervisning, bemötande, elevernas trygghet och framtidstro? Metoden 

för denna studie är intervju med hjälp av ljudupptagning, intervjuerna har genomförts med sex 

stycken nyanlända ungdomar samt två stycken undervisande lärare på CIS. Bearbetning och 

analys av insamlad data utfördes under diskussion utifrån ljudupptagningen. Resultatet av vår 

studie visar att CIS har ett välfungerande arbetssätt för nyanlända ungdomar och fungerar som 

en fast punkt som skapar trygghet i elevernas livssituation, samt att relationen mellan lärare 

och elever är viktigt gällande trygghetsaspekten. Det framkommer även att elevernas 

möjlighet till integration i och utanför skolan bör vidareutvecklas, det vill säga skolan bör 

skapa goda förutsättningar för att knyta nya sociala kontakter. 

 

Nyckelord: Pedagogik, Nyanlända ungdomar i Sverige, Intervju, Mångkultur i skola och 

samhälle.   
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Inledning 
 

Utifrån Skolinspektionens granskningar har det visat att nyanlända ungdomar inte får 

möjligheten till den utbildning de har rätt till. Verksamheter för nyanlända ungdomars 

integrering i det svenska samhället är viktiga, vilket ställer höga krav på verksamhetens 

kvalitet, hur de arbetar för elevernas kunskapsutveckling samt hur de bemöter dessa elever. 

Detta är betydelsefullt för att eleverna ska kunna stärkas som individer samt integreras i det 

svenska samhället, och därmed känna trygghet och framtidstro. Med denna studie vill vi 

undersöka nyanlända ungdomars situation vid Centrum för Introduktion i Skola (CIS), 

Uppsala, vad dessa ungdomar anser är betydelsefullt gällande trygghet i deras tillvaro och 

framtid. Med nyanländ utgår vi från skolinspektionens definition av begreppet; 

 

”Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar 

det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid.” (Skolinspektionen, 

2009, s. 6). 

  

Då vår studie omfattar endast ett begränsat område kan vi inte dra slutsatser om hela 

verksamheten gällande utbildning för nyanlända ungdomar i Uppsala, men vi belyser en liten 

men viktig del i det arbete som CIS utför. Förhoppningsvis kan vårt resultat väcka intresse 

och leda till vidare forskning inom området så att de verksamheter som har hand om 

nyanlända ungdomar kan utvecklas och bli ännu bättre i att bemöta och stödja dessa 

ungdomar, både gällande deras kunskapsinlärning och känslan av trygghet och framtidstro i 

det nya landet. 
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Bakgrund 
 

 

Enligt Vetenskapsrådets rapport om nyanlända elever i den svenska skolan (2010, s. 51) råder 

det stor brist på forskning angående nyanländas villkor i skolans vardag. Detta påverkas av en 

rad olika faktorer så som utanförskap, segregation, stigmatisering, diskriminering samt 

elevers strategier för att ta sig igenom perioden som nyanländ. Det behövs särskilt studier som 

utgår från elevernas egna perspektiv, som låter dem komma till tals. 

 

Skolan är en av mötesplatserna i det mångkulturella Sverige, skolan är tillsammans med 

hemmen den viktigaste normgivande arenan i socialiseringen av barn och ungdomar. I 

skolans värdegrund beskrivs följande;  

 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 

de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som verkar där.”  (Skolverket, Lgr11, s.7, 2013-02-02) 

 

I tidskriften Invandrare & Minoriteter (2003) belyser Lahdenperä i sin artikel, ”Samma gamla 

pedagogik?” den svenska skolans pedagogiska utmaning gällande att anpassa undervisningen 

till ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald. Lahdenperä (2003, s. 6) menar att många 

lärare i den svenska skolan har ett betraktelsesätt som utgår från ett monokulturellt perspektiv, 

där svenskheten är utgångspunkt, normen för åtgärdsprogram och hur undervisningen bedrivs. 

Enligt Lahdenperäs egen forskning om åtgärdsprogram i skolan konstaterade hon att lärare 

ofta utgår från sina egna kulturella värderingar och levnadssätt, vilket kan leda till att lärarens 

förhållningssätt till elever med en annan etnisk bakgrund blir diskriminerande. Därmed menar 

hon att lärare bör ta hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter så att elever med 

annan etnisk bakgrund inte missgynnas. Genom att elevernas kulturella bakgrund, språk och 

erfarenheter ges betydelse för uppläggningen av innehållet i undervisningen blir den 

meningsfull och motiverar eleverna till att lära. Lahdenperä beskriver att olika internationella 

och svenska pedagogiska studier har visat att det finns kulturella skillnader gällande synen på 

barnuppfostran, sociala relationer i skolan och i klassen, i lärar- och elevrollen, i 

undervisnings- och inlärningsprocessen, i relation mellan skola och föräldrar. Dessa olika 

referensramar leder till olika pedagogiska och didaktiska förutsättningar för undervisning och 

skolans verksamhet. Lahdenperä (2003, s. 7) beskriver bland annat om att både svensk och 
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internationell forskning har visat att skolan är sämre på att arbeta med barn till invandrare och 

arbetare som kommer från studieovana hem, vilket kan leda till exkludering. Hon betonar att 

det därför är viktigt att analysera varför barn med invandrar- och minoritetsbakgrund har 

svårare att göra sig gällande i skolan och oftare än majoriteten misslyckas i studier. 

Lahdenperä (2003, s. 8) beskriver att lärare ofta kan uppleva en osäkerhet i att hantera en 

multietnisk klass, till exempel kan lärare ha funderingar kring om de ska lyfta fram elevers 

etniska bakgrund eller inte. Det kan också vara tidskrävande och svårt att arbeta med många 

modersmålslärare från olika etniska kulturer. Lahdenperä menar att det är viktigt att lärare får 

kompetens i att kunna relatera kulturella faktorers inverkan till individers utveckling och 

lärande genom att skapa insikt om hur kulturbundna föreställningar påverkar elever, lärare 

och föräldrar. Därmed är forskning om interkulturell pedagogik viktig. På så vis kan det ske 

ett utvecklande av interkulturella pedagogiska metoder som motverkar att elever från annan 

etnisk bakgrund missgynnas genom lärares undervisningssvårigheter med mångkulturella 

elever. Genom ökad kompetens inom interkulturell pedagogik kan lärare lyckas skapa en 

undervisningsmiljö som gynnar alla elever. 

 

Enligt Skolverket bör alla nyanlända flyktingungdomar få möjligheten till att gå på ett så 

kallat introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet syftar till att eleverna ska få 

möjligheten att fortsätta med samt slutföra de studier som de har påbörjat i hemlandet. Detta 

ska underlätta för eleverna att komma vidare till ett nationellt gymnasieprogram, men även 

verka som förberedande för yrkeslivet. Det är upp till den enskilda kommunen att erbjuda ett 

introduktionsprogram till de nyanlända flyktingungdomarna, vilket i Uppsala är CIS 

(Skolverket 2013-04-15). 

Centrum för Introduktion i Skola (CIS) 

Varje år anländer ungdomar, invandrare och flyktingar till Sverige, och många av dessa 

ungdomars möte med den svenska vardagen kommer att ske inom skolan. Därmed kan 

skolans bemötande vara av stor betydelse för att skapa trygghet och framtidstro hos dessa 

elever. En del av eleverna på CIS lever som gömda, från och med första juli 2012 har alla 

gömda barn och ungdomar enligt lag rätt till att gå i skolan i Sverige. CIS är en verksamhet 

som styrs av enheten för vård och bildning, den etablerades i Uppsala kommun år 2010. CIS 

ger förberedande utbildning till nyanlända ungdomar i åldrarna 16-20 år, elevantalet varierar 

utifrån tillströmningen till kommunen. För att få studera på CIS måste eleven vara bosatt i 
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Uppsala kommun, dock får eleven inte ha bott i Sverige längre än tre år. Verksamheten lyder 

under skollagen och är ett ”mellanting” mellan högstadieskolan och gymnasieskolan, och 

följer riktlinjer enligt läroplanen för svenska för invandrare (SFI). 

På CIS arbetar elva behöriga lärare, modersmåls lärare hyr skolan in vid behov, och skolan 

samarbetar även med olika organisationer så som Röda korset och Tjejers rätt i samhället 

(TRIS). CIS består av en skoldel och en mottagningsdel dit eleverna anländer och utför 

intervju och språktester under en treveckors period, om eleven ej uppnår SFI B-nivå på 

språktesterna får han/hon studera vid CIS.  

CIS har även något som de kallar Aktivitetshuset där det finns personal som kan ge eleverna 

personligt stöd i sin introduktion och integration i svenska samhället. Aktivitetshuset erbjuder 

tillsammans med andra frivilligorganisationer så som Röda korset, vuxenstöd och läxläsning 

till de nyanlända ungdomarna. Ungdomarna får även hjälp med att introduceras mot skola och 

kommande arbetsliv, aktivitetshuset samverkar med föreningslivet för integration och 

introducerar ungdomarna i Uppsalas utbud av fritid och kulturliv.  

Ämnen som eleverna läser är förutom svenska som andra språk, matematik, naturorientering, 

samhällsorientering, modersmålsundervisning, datakunskap samt bild och musik, samtliga är 

på grundskolenivå. Eleverna erbjuds även att läsa engelska. Introduktionsperioden på CIS 

pågår under cirka en termin, eller tills eleverna uppnått SFI B-nivå. Målet är att de efter detta 

ska kunna placeras ut i den ordinarie gymnasieskolans språkintroduktion, i så kallade 

SPRINT klasser. Efter att eleverna har gjort studiebesök på olika gymnasieskolor, får de 

valmöjligheten att önska vilken gymnasieskola i Uppsala de vill studera på. 
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Tidigare forskning 
 

I vår studie har vi samlat in empiri som handlar om nyanlända flyktingungdomar, hur det är 

att bryta upp från sitt liv i hemlandet och börja om i det nya landet. Den forskning som vi har 

valt att diskutera i vår studie berör aspekter som vi anser vara relevanta för vår studie; 

upplevelser av att vara nyanländ i skolan, bemötande, trygghet och framtidstro. Samtlig 

forskning belyser nyanländas skolsituation, men endast utifrån förberedelseklasser i den 

ordinarie skolan. Därmed kan vi använda delar av den tidigare forskningen till att dra 

paralleller till vår studie, som undersöker en avskild verksamhet för nyanlända elever.    

Trygghet 

 

Wigg (2008) belyser i sin avhandling från Linköpings universitet faktorer som påverkar 

känslan av trygghet, identitetsskapande och framtidstro. Hon har genomfört en intervjustudie 

med nyanlända flyktingungdomar om vad som skapar trygghet och gemenskap i den svenska 

skolan. Enligt Wiggs (2008, s. 90) resultat framgår det att erfarenheter av att bryta upp och 

börja om kan se olika ut beroende på den enskilde individens livssituation. Många av de 

intervjuade ungdomarna berättar att det är svårt att bli accepterad i samhället och den svenska 

skolan på grund av bristande språkkunskaper i det svenska språket. 

 

 ”Språket är ett villkor för att kunna ta del av den vanliga skolgången, för att 

träffa vänner som inte delar hemspråket och för att kunna ta del av det nya 

samhället; annorlunda uttryckt är språket en nyckel till att bli en del i en 

gemenskap.” (Wigg, 2008, s. 90) 
 

I Wiggs (2008, s. 94-95) studie nämner även många av ungdomarna att vänner är en mycket 

viktig del för att känna gemenskap, och att dessa vänner gärna delar liknande erfarenheter och 

upplevelser. Gällande identitetsskapandet framgår det i Wiggs (2008, s. 105-106) rapport att 

en del av ungdomarna känner en kluvenhet, det vill säga att de varken känner sig hemma i 

Sverige eller i hemlandet. De kopplar fortfarande en stor del av sin identitet till hemlandet och 

ser därmed Sverige som ett tillfälligt boende, medan en annan del av ungdomarna påverkas 

starkt av deras föräldrars inställning till hemlandet och Sverige. Det är viktigt att påpeka att en 

stor del av ungdomarna i Wiggs (2008, s. 102) studie lever med sina familjer i Sverige, vilket 

medför att dessa elever kan känna stöd från sina familjer, till skillnad från informanterna i vår 
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studie där en del av dem är ensamkommande till Sverige, vilket kan skapa en känsla av 

otrygghet.  

 

Utbildning 

 

Palestro & Skoglund (2004, s.143) beskriver att tillgång till en grundläggande skolutbildning 

är en mänsklig rättighet, skolkunskaper är en viktig del av den personliga utvecklingen samt 

för att kunna agera som en samhällsmedborgare. Det vill säga de skyldigheter och rättigheter 

en medborgare har gentemot samhället. Genom en högre utbildning skapas möjligheten till 

större delaktighet och inflytande i samhället. Kunskap ger enskilda individer makten att ta sig 

fram i samhället, både i det politiska och ekonomiska systemet. Att inneha en viss typ av 

livsnödvändiga kunskaper som många efterfrågar ger den enskilda individen större makt. 

Utan en högre utbildning ökar svårigheterna till att få ett arbete, arbetsmarknaden blir mindre 

och därmed blir valmöjligheterna färre. Personer med invandrarbakgrund som inte har en 

svensk grundläggande utbildning kan därför tvingas söka sig till låg-status-yrken. För att ge 

dessa människor en större möjlighet att lyckas i samhället är det viktigt att de får goda 

förutsättningar till en likvärdig utbildning.  

 

Skolinspektionen (2009, s. 10) har genomfört en kvalitetsgranskning av utbildning för 

nyanlända elever, med syftet att den verksamhet som bedrivs ska kunna vidareutvecklas och 

bidra till förbättring samt ökad måluppfyllelse. Syftet med undersökningen var även att 

uppmärksamma kommuner och skolor på de områden där det behövs insatser, och ligga till 

grund för förslag till eventuella åtgärder.  

 

Enligt Skolinspektionens (2009, s. 13-14) granskning konstateras det att kartläggning och 

värdering av elevers tidigare skolbakgrund och kunskaper sker i alltför liten utsträckning. 

Detta ställer höga krav på att undervisningen genomförs och planeras utifrån elevens behov 

och förutsättningar, dock visar granskningen att skolor brister vad det gäller detta. I alltför 

många fall organiseras undervisningen för nyanlända elever avskilt och isolerat från övriga 

elever, vilket leder till att eleverna ställs utanför den sociala gemenskapen. Det är viktigt med 

ett välfungerande mottagande och introduktion av de nyanlända eleverna, och då bör det tas 

hänsyn till elevernas skiftande bakgrund och förutsättningar. I och med att tillströmningen av 

nyanlända elever sker vid olika tidpunkter under årets gång i kommun och skolor, måste 
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skolorna visa hög beredskap och flexibilitet i sitt mottagande. Detta förenklas av att kommun 

och skolor har tydliga riktlinjer för mottagandet av eleverna, samt att alla lärare på skolor bör 

vara införstådda med dessa riktlinjer för att undvika eventuella missförstånd. Det bör även 

poängteras att det är viktigt att bygga upp en förtroendefull relation mellan 

mottagningsskolans lärare, elev samt vårdnadshavare. Däremot visar Skolinspektionens (2009, 

s. 14) granskning att bemötandet av nyanlända elever varierar mellan olika kommuner i 

Sverige.  

 

Utifrån granskningen som Skolinspektionen (2009, s. 15) genomfört framkommer det att 

majoriteten av Sveriges kommuner och skolor utför någon form av kartläggning av nyanlända 

elevers tidigare kunskaper. Dock brister dessa gällande i att karlägga elevernas kunskaper, 

genom att endast testa deras kunskaper i svenska, matematik samt elevens tidigare 

skolbakgrund i antalet år, det saknas även individuell planering. Detta leder till att 

undervisningen inte blir ändamålsenlig. Anledningen till att kartläggningen av elevers 

kunskaper brister förklaras av lärare beror på bristande språkkunskaper. I många fall saknas 

det ofta en tolk vilket medför att det tar lång tid för läraren att kartlägga elevens kunskaper. 

En annan orsak till den bristfällande karläggningen är att det saknas relevant diagnosmaterial.   

Integration 

 

Med tanke på att många nyanlända elever har varit med om något slags uppbrott och nu lever 

i för dem ett ”nytt” land, där de inte kan behärska språket som talas, och saknar ett nätverk 

och kontakter i samhället, så får de ingen möjlighet till informell språkanvändning. Därmed 

kan de inte utveckla sin förmåga att tala svenska. På grund av detta är det viktigt att skolan 

introducerar eleverna och hjälper dem att integreras i det svenska samhället, vilket bör utgå 

från elevernas individuella behov och intresse, och även erbjuda eleverna olika typer av stöd. 

Skolinspektionen (2009, s. 15) menar att för att kommunen ska lyckas med detta bör det 

finnas ett samarbete med berörda parter i närsamhället.  

 

”Om en nyanländ elev snabbt blir en del av skolans sociala gemenskap eller inte 

blir i många fall en avgörande faktor för hur eleven lyckas med sina studier.” 

(Skolinspektionen, 2009, s. 15). 

 

Vetenskapsrådets (2010, s. 53-56) rapport om nyanlända och lärande belyser kunskapsluckor i 

den akademiska forskningen angående nyanlända elever i Sverige. Rapporten tar upp 

nyanländas skolsituation och mottagningssystemets betydelse för deras skolintegration. Det 
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framkommer i rapporten att trygghet och integration av nyanlända i det svenska språket och 

den svenska skolkulturen är en viktig aspekt för att bekräfta dessa elevers existens. I 

integrationsarbetet lyfts modersmålslärarnas roll fram som extra viktig, samtidigt som 

kommunernas resurser ofta är otillräckliga. Undervisningen av nyanlända i isolerade 

förberedelseklasser både hyllas och kritiseras då forskning visar att förberedelseklasser är den 

bästa skolformen ur integrationssynpunkt, samtidigt som många rektorer är bekymrade över 

att undervisningen sker i relativt små och åldersintegrerade klasser.  

 

I Vetenskapsrådets (2010, s. 54) rapport framgår det även att det engagemang som elevernas 

föräldrar visar i elevernas integrationsprocess har stor betydelse, om föräldrarna har en positiv 

inställning till förberedelseklassen motiveras eleven bättre till att lära sig det svenska språket. 

Samtidigt är eleverna väl medvetna om att deras vistelse i förberedelseklassen har ett mål, det 

vill säga att de ska lära sig svenska och sedan börja i en ordinarie klass. Vidare beskrivs det i 

rapporten att det förekommer väsentliga variationer mellan olika kommuner, angående deras 

modeller för hantering och mottagande av nyanlända i skolan. Det finns även brister gällande 

kommunernas resurser, otillräcklig kompetens och det saknas ett samarbete mellan olika 

enheter och skolor inom kommunerna. En stor svårighet enligt rapporten anses vara det 

segregerade boendet som nyanlända placeras i samt traumatiserade elever och föräldrar. 

Däremot menas det att i samtliga kommuner finns en medvetenhet om betydelsen av 

föräldrakontakt, men det finns delade uppfattningar om betydelsen av samarbete med 

modersmålslärare.      

 

Något som anses vara anmärkningsvärt är att det inte finns några fasta och tydliga regler för 

när en nyanländ elev ska flyttas från förberedelseklassen till den ordinarie klassen, utan 

beslutet grundas på lärarnas ”magkänsla”, och en enskild bedömning av huruvida eleven 

uppnått en tillräcklig grad av social mognad. Lärarnas subjektiva bedömningar av eleverna 

påverkas ofta av kategoriseringar och negativa förväntningar, vilket kan komma att påverka 

elevernas framtid. På grund av detta är det viktigt att övergången från en förberedelseklass till 

en ordinarie klass styrs av tydliga och konsekventa regler. (Vetenskapsrådet, 2010, s. 57). 
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Teoretiska perspektiv 

 

Enligt Elmeroth (2008, s. 67-72) finns det två skilda kulturer, en öppen, interkulturell kultur 

samt en sluten, monokulturell kultur. Dessa två skilda kulturer kunde urskiljas utifrån en 

enkät undersökning som handlar om hur människor, som inte är etniska svenskar, bemöts i det 

svenska samhället (Elmeroth, 2003b). Undersökningen baseras på enkäter till olika 

myndigheter. Enkäterna bestod av påståenden som avsåg att mäta attityderna till det 

mångkulturella samhället. Den öppna kulturens inställning till invandrare och minoriteter 

kännetecknas av följande; att mångfalden ska bevaras, att till exempel stödja flerspråkighet 

hos invandrade personer och deras barn, att samhället ska värna om mångfalden genom att till 

exempel skapa möjligheter för invandrare att bevara sina religiösa och kulturella traditioner 

om de själva vill det, samt att mångfalden berikar, det önskas fler personer med 

invandrarbakgrund i den egna yrkesgruppen. 

 

 Den slutna kulturens inställning till invandrare och minoriteter kännetecknas av följande; 

krav på exkludering, det handlar om ett upprätthållande av ett ”vi-och-dom-tänkande”, krav 

på assimilering, att ta seden dit man kommer, exotisering av andra kulturer samt nedvärdering 

av invandrare. I den slutna kulturen anser man att alla ska behandlas lika, att svensken är 

normen och invandrare ska bemötas som svenskar. Utifrån dessa kännetecken kan den slutna 

kulturen beskrivas ha en negativ inställning till invandrare och minoriteter. Elmeroth (2008, s. 

72) beskriver att hon tror att den negativa inställningen troligtvis beror på okunskap och 

rädsla för det främmande, och att dessa två åkommor går att bota med kunskap och möten 

med det främmande. Elmeroth menar att skolans personal måste fundera över hur 

institutionen fungerar så att de interkulturella eleverna möts av en öppen kultur och ett 

interkulturellt förhållningssätt. Resultatet av undersökningen visade även att de myndigheter 

som hade tjänstemän som fått utbildning i interkulturella frågor var tryggare i mötet med 

invandrade personer. Därmed kan man dra slutsatsen att utbildning och kompetensutveckling 

är en betydelsefull insats i att motverka negativa attityder och risken för att myndigheter ska 

skapa en sluten monokulturell kultur.  

 

Elmeroth (2008, s. 119) beskriver att ett interkulturellt förhållningssätt innebär ett 

erkännande av elevernas erfarenheter, och genom att erkänna erfarenheterna visar vi att dessa 

har betydelse, samt ger stöd till elevernas identitets- och kunskapsutveckling. Vidare förklaras 
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att det interkulturella förhållningssättet ser elevers skiftande bakgrund som en tillgång. 

Elmeroth (2008, s. 121) beskriver att lärare som yrkesgrupp är mer positiva till det 

mångkulturella samhället jämfört med andra yrkesgrupper. Om lärare ifrågasätter skolans 

monokulturella norm kan de skapa organisationsmodeller som bejakar en interkulturell 

lärmiljö. Hon menar att förskolor och skolor som har en flerspråkig personal har bäst 

förutsättningar för ett interkulturellt förhållningssätt, genom att barnen och eleverna får 

tillgång till modersmålet tidigt. Därmed är andraspråks- och modersmålslärarna 

nyckelpersoner i lärmiljön, och det är viktigt att det finns ett samarbete mellan dessa. 

Elmeroth (2008, s. 123) beskriver att lärare bör ha positiva förväntningar på sina elever, detta 

kan leda till att eleverna får ökad motivation till skillnad från om förväntningarna är allt för 

låga och att eleverna då får arbeta med material som inte är kognitivt utmanande vilket i sin 

tur leder till bristande motivation. Därmed bör lärare vara medvetna om att deras 

förväntningar på eleverna får sina konsekvenser. Lärare måste förstå att eleverna ofta kan 

mycket mer än vad de kan uttrycka med svenska ord. 

 

Lorentz (2009, s. 117) beskriver att kunskap om flera och ibland olika kulturer kan innebära 

en interkulturell medvetenhet som kan bidra till en interkulturell kompetens, det vill säga att 

vara nyfiken och öppen för att möta andra sätt att tänka, ifrågasätta de egna normerna, 

kunskap om hur grupper och identiteter utvecklas och hur de påverkar en själv och andra, 

samt färdigheter att kunna tolka händelser från olika perspektiv och relatera tolkningen till 

den egna förståelsen. Det framgår att många flerspråkiga elever har en interkulturell 

medvetenhet och därmed har en fördel med att vara flerspråkiga. Han beskriver att den 

interkulturella kompetensen är viktig för lärare särskilt i en skola som vill vara en 

mångkulturell arbetsplats. Lorentz (2009, s. 118) förklarar vidare att genom social interaktion 

och interkulturell kommunikation kan ett ”nytt språk” med en ”vi-känsla” skapas, ett språk 

som inte baseras på utestängning eller utanförskap. Utan ett språk som omfattar alla på 

samma arbetsplats och bidrar till att alla kan känna sig delaktiga i ett ”vi-språk”, en 

gemenskap. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som skapar trygghet för nyanlända 

ungdomars livssituation i skola och samhälle, samt om det finns eventuella skillnader utifrån 

ett elev- och lärarperspektiv.  

 

1. Vilka personer, platser, händelser och aktiviteter hjälper till att skapa trygghet och 

framtidstro för dessa ungdomars tillvaro och lärande? 

 

2. Hur upplever ungdomarna sin vardag i denna övergångssituation? (från ursprungslandet till 

Sverige)  

3. Vilken roll har skolan?  

4. Finns det några skillnader i hur elever och lärare uppfattar CIS som verksamhet, gällande 

undervisning, bemötande, elevernas trygghet och framtidstro? 
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Metod 
 

Uppdelning av arbetet 

 

Uppdelningen av arbetet för vår studie är indelat på så vis att varje delavsnitt har vi skrivit i 

samråd med varandra, och bidragit lika mycket. Det vill säga att vi har diskuterat med 

varandra gällande de olika delavsnitten, gällande litteratur, utformning, undersökning samt 

produktion. Detta för att få en enhetlig text, vi menar att varje delavsnitt är lika viktigt, därav 

bådas delaktighet.  

Metod för datainsamling 

 

Vi har valt att använda oss av samtalsintervjuer som metod, enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud (2012, s. 251, 253) ger samtalsintervjuundersökningar goda 

möjligheter till oväntade svar samt att metoden lämpar sig då avsikten är att ta reda på hur 

människor själva uppfattar sin värld. Då vi ska intervjua nyanlända ungdomar med bristande 

språkkunskaper i svenska, har vi valt att utforma intervjufrågor som är korta och språkligt 

lätta att förstå, och därmed fria från akademiska inslag. Detta är något som författarna (2012, 

s. 264) påpekar är viktigt för att få i högsta möjliga mån en naturlig intervju, och undvika 

eventuella missförstånd samt tidskrävande förklaringar. Därmed bör även ”varför-frågor” 

användas sparsamt, då denna typ av frågor skapar en känsla av att intervjun är ett förhör, 

vilket kan leda till en obekväm situation för den intervjuade samt onaturliga och korta svar. 

Vår intervjuguide är utformad utifrån tematiska frågor, med uppföljningsfrågor, där det 

skapas utrymme för informanten att utveckla sina svar. Enligt författarna (2012, s. 265) 

öppnar detta upp för djupa och uttömmande svar. För intervjuguide se bilaga.  

Urval 

 

Insamling av data för denna studie kommer att baseras på intervjuer med sex stycken elever i 

åldrarna 16-20 år som studerar på CIS, samt två lärare som undervisar på skolan. Vi har valt 

att intervjua både elever och lärare för att få ett elev- och lärarperspektiv. Urvalet av 

intervjudeltagare valdes ut av oss i samråd med huvudansvarig över verksamheten på CIS, 

deltagarna valdes ut utifrån deras språkkunskaper i svenska. Detta för att kunna få till en 

dialog samt en bredd på undersökningen.  
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Genomförande 

 

Innan genomförandet av intervjuerna besökte vi CIS, detta för att få en inblick i verksamheten 

och göra oss till ”bekanta ansikten” för ungdomarna, vilket underlättar själva 

intervjusituationen och gör den mer bekväm och trygg för de ungdomar som ska delta i 

studien. 

Intervjuerna genomförde vi tillsammans med en informant i taget. Längden på intervjuerna 

varierade, de varade från cirka 30 minuter till 60 minuter. De spelades in, detta för att 

underlätta bearbetningen av data. Den intervjuguide vi använde oss av delades ej ut till 

deltagarna utan användes endast av oss som underlag och stöd. 

Material 

 

Det material som användes under undersökningen var ljudupptagning via mobiltelefon, 

intervjuguide i pappersform, skrivblock och penna.  

Databearbetning och analysmetod 

 

Bearbetningen och analys av all insamlad data, innebar att vi lyssnade igenom varje enskild 

intervju noggrant och antecknade under tiden, då vi genomförde intervjuerna tillsammans 

underlättade det för diskussion av våra data. Gällande att referera resultatet valde vi att skriva 

en sammanfattning av varje intervju, då vi anser att det underlättar för läsning av vår text.  
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Etiska aspekter 
 

Vid en samtalsintervju bör det visas hänsyn till vissa etiska aspekter, enligt Trost (2010, s. 

123-124) är det viktigt att vara medveten som intervjuare att frågorna kan väcka känsliga 

tankar och erfarenheter hos informanten. Därmed bör intervjuaren vara väl förberedd på hur 

en sådan situation ska hanteras. Ett viktigt krav som vi kommer att ta hänsyn till är 

individskyddskravet, vilket innebär att individer i samhället ska ha skydd mot otillbörlig insyn, 

till exempel i sina livsförhållanden. De får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Vi anser att individskyddskravet är relevant för vår studie 

genom att vi kommer att intervjua individer om deras livssituation och erfarenheter. Detta ska 

genomföras under goda förutsättningar och på ett korrekt och respektfullt sätt för dessa 

intervjupersoner. Till exempel ska intervjupersonerna förbli anonyma i undersökningen. 

 

För att undvika att väcka anstöt bör frågorna vara väl genomarbetade. En annan viktig aspekt 

är samtyckeskravet, att informanten ska medge sitt samtycke till att delta i intervjustudien 

samt att informanten är införstådd med att han/hon har rätten till att avbryta sin medverkan 

utan negativa följder. Därmed är det väsentligt att informera om intervjustudiens syfte och 

innehåll, det vill säga informationskravet. Konfidentialitetskravet är en annan aspekt som vi 

tar hänsyn till i vår intervjustudie, vilket innebär att alla personuppgifter kommer att hållas 

konfidentiella, samt med hänsyn till nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifter 

om de enskilda personerna endast ska användas för forskningsändamål. Dessa aspekter är 

viktiga att ta hänsyn till i vår studie då vissa av informanterna lever under skyddad identitet.   
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Resultat 
 

Det är sex stycken personer som har deltagit i studien, samt två undervisande lärare på CIS. 

Gemensamt för eleverna är att de räknas som nyanlända i Sverige, och studerar ett språk-

introduktionsprogram på CIS. De intervjuade kommer ursprungligen från Afrika och 

Mellanöstern. Alla har bristande språkkunskaper i det svenska språket, för att underlätta 

kommunikationen valde vi att genomföra intervjuerna på svenska men med stöd av det 

engelska språket, då det visade sig att alla mer eller mindre behärskar det engelska språket. 

 

Vi har valt att göra en sammanfattning av våra insamlande data, där vi även använder oss av 

delar av citat för att motivera och illustrera betydelsefulla delar av intervjuerna. På grund av 

de intervjuades svåra situation, det vill säga att vissa lever gömda och ständigt är rädda för att 

bli upptäckta och utvisade till hemlandet, anser vi att det är viktigt att inte röja deras identitet. 

Därmed använder vi oss av fingerade namn.  

 

Presentation av eleverna 

 

Simon 

 

Simon är uppväxt i Centralafrika. Han berättar att han flyttade till Sverige på grund av att han 

vill ha möjlighet till en bättre utbildning. Simons pappa, farmor och farbror flyttade till 

Sverige för sex år sedan. När pappan hade byggt upp ett liv i Sverige valde han att åka 

tillbaka till Burundi för att hämta Simon, hans syskon och deras mamma och gemensamt åka 

till Sverige. Simon berättar att det svåraste med att komma som nyanländ till Sverige var att 

lära sig det svenska språket, samtidigt påpekar han att han upplever att Sverige är ett land som 

visar respekt för olika språk. Detta tolkar vi som att den svenska skolan undervisar enligt 

Elmeroths (2008, s. 119) interkulturella förhållningssätt, utifrån Simons upplevelser av 

undervisningen på Centrum för introduktion i skola drar vi slutsatsen att skolan respekterar 

olika språk och erkänner därmed elevernas olika erfarenheter. Det vill säga att alla har rätten 

att tala sitt modersmål, medan i Burundi respekteras endast det nationella språket, franska. 
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Simon berättar att skolan är viktig och att det är genom skolan som han har kommit in i det 

svenska samhället.  

 

”Here in Sweden they give you a lot of opportunities, in my country it was a 

little bit difficult because everything was expensive” (Simon) 

 

Hans upplevelser av att komma in i det svenska samhället där skolan är av stor betydelse visar 

på att den svenska skolan arbetar för integration av nyanlända ungdomar.  

 

Innan han kom till Sverige gick han 13 år i privatskola i Burundi, skolsystemet är uppbyggt 

på liknande sätt som det svenska skolsystemet, det vill säga förskola, grundskola 1-6, 

högstadium 7-9, treårig gymnasieutbildning. Till skillnad från Sverige är skolavgiften i 

Burundi väldigt dyr, och undervisningen följer en sträng disciplin. 

 

”I´m gonna tell you how I just take my lessons, we start at school at 7.30 a.m. 

and finish at 4 p.m. and after that the lesson start at 6 p.m. up to 10 p.m. and I 

wake up again at midnight to revise my lessons. And I stay awake until 3 in the 

morning to study even more. And I sleep again up to 6 a.m. and then I wake up 

again and I go back to school, every day, every day. It´s very crazy because they 

are taking things very hard” (Simon) 

 

Vidare berättar han att han har blivit antagen till ett naturvetenskapligt gymnasieprogram där 

all undervisning sker på engelska. Efter gymnasiet planerar Simon att utbilda sig till ingenjör, 

han berättar att han har ett stort intresse för de naturvetenskapliga ämnena och läser mycket 

böcker inom dessa ämnen på sin fritid.  

 

Sara 

 

Sara är uppväxt i Afrika, men på grund av oroligheterna i hemlandet bestämde sig Saras 

pappa för att fly och ta med sig Sara och hennes syskon till Sverige. Situationen var svår då 

Saras mamma hade avlidit, och Saras pappa hade svåra skador efter en skottskada i benet. 

Detta gjorde att omständigheterna blev outhärdliga, det var dags att lämna landet och bege sig 

till Saras syster som redan bor i Sverige sedan fyra år tillbaka. 

 

Sara berättar att i hemlandet hade hon ingen möjlighet att gå i skolan, utan hennes uppgift var 

att hjälpa till i hemmet, samtidigt som hennes pappa lärde henne att läsa och skriva. I Sverige 
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beskriver Sara att hon känner sig trygg och hoppfull inför framtiden. Hon vill gärna fortsätta 

att studera på gymnasiet. 

 

Angående Sara är det intressant att poängtera att hon i hemlandet inte hade någon möjlighet 

till skolgång. Detta ställer höga krav på lärarna då det är stor skillnad att undervisa en elev 

som har tidigare erfarenheter av skolsystemet och är därmed medveten om strukturen om hur 

utbildningen är uppbyggd, samt vad som förväntas av en elev. En elev som däremot inte har 

någon erfarenhet av hur skolsystemet är uppbyggd måste därför lära sig hur skolsystemet är 

uppbyggt samtidigt som man som nyanländ ska lära sig ett helt nytt språk i ett främmande 

land, med dess kultur.  

 

Under intervjun med Sara fanns det vissa kommunikationsproblem på grund av hennes 

bristande språkkunskaper i det svenska språket, men vi fick ändå bilden av att Sara är nöjd 

med sin tillvaro i Sverige och har en positiv uppfattning om undervisningen och lärarnas 

bemötande på CIS. 

 

Adam  

 

Adam är uppväxt i Mellanöstern. Anledningen till att han flydde till Sverige var för att hans 

föräldrar blev dödade samt att han hade hört talas om att i Europa finns möjligheter till ett 

bättre liv. Adam berättar att resan var lång, efter en månad på resande fot kom han till Turkiet. 

Där fick han ett arbete på en kycklingfabrik och kunde på så vis spara ihop tillräckligt med 

pengar för att sedan ta sig vidare längre norrut i Europa. När han väl kom fram till Sverige så 

visste han inte vilket land han befann sig i, utan blev tvungen att fråga en man på gatan som 

såg ut att kunna vara av samma ursprung som Adam, han gick fram och hälsade på arabiska. 

Det visade sig att mannen talade arabiska och kunde hjälpa honom. 

 

Innan Adam kom till Sverige gick han totalt sex månader i skolan, där lärde han sig inte att 

läsa och skriva. Adam berättar att skolan var hård, han gick ca 5 timmar om dagen och efter 

skoldagen var han tvungen att arbeta. I Sverige har han fått lära sig läsa och skriva, vilket han 

beskriver som en svår utmaning, han visste till exempel inte hur han skulle hålla i pennan men 

med mycket stöd från lärare har han numera tagit ett stort kliv fram i sin skolutveckling. 

Adam har även skapat sig ett intresse för matematik och framtidsdrömmen är att bli 

bilmekaniker. 
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Adams berättelse visar på att han har en stark drivkraft och är mycket målmedveten, detta 

med tanke på att han arbetade på en kycklingfabrik för att spara ihop pengar till sitt mål. Det 

vill säga att ta sig vidare i Europa där han ville få möjligheten till utbildning, och därmed ett 

bättre liv än det han hade i Afghanistan. Genom att Adam har arbetat på en kycklingfabrik har 

han även tillägnat sig arbetslivserfarenhet, därmed har han en erfarenhet att dra nytta av som 

många andra ungdomar i hans ålder inte har. Elmeroth (2008) beskriver gällande det 

interkulturella förhållningssättet att elevers skiftande bakgrund bör ses som en tillgång. Lärare 

som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska bör ha positiva förväntningar 

på sina elever och vara medvetna om att eleverna ofta kan mycket mer än vad de kan uttrycka 

med svenska ord. 

 

Emma 

 

Emma är född och uppvuxen i Mellanöstern. Hon bor med familjen i Sverige sedan sju 

månader tillbaka, och berättar att hennes mamma dödades i hemlandet och att hennes pappa 

efter en tid begav sig ensam till Europa för att arbeta. Efter att pappan arbetat i Europa under 

fyra år åkte han tillbaka till hemlandet, till Emma och hennes bror, och flydde tillsammans till 

Sverige 

 

I hemlandet gick Emma i skolan i 14 år, hon berättar att skolan var hård och aga av eleverna 

var vanligt förekommande. Klasserna var indelade i homogena grupper, pojkar och flickor för 

sig. I Sverige trivs hon bra i skolan, hon berättar att lärarna har hjälpt henne en hel del samt  

att det finns en lärare som pratar arabiska som hon kan ta hjälp av då hon inte förstår. 

Emma beskriver att språket är en viktig del för att kunna utvecklas och tillägna sig olika 

ämneskunskaper. Hon berättar att hon vill studera vidare på gymnasiet och att en av hennes 

framtidsdrömmar är att vidareutbilda sig till psykolog samt att bli känd. På fritiden umgås hon 

med vänner som hon har lärt känna i den svenska skolan och deltar då och då i 

boxningsträning där hon även har lärt känna nya vänner.  

 

Emma har många års erfarenhet av att gå i skolan, vilket kan ge henne goda förutsättningar att 

anpassa sig efter det Svenska skolsystemet, eftersom hon redan har erfarenheter av ett 

skolsystem. Hon har fått erfara lärare som utövar aga, vilket kan påverka hennes bild av 

relationen mellan lärare och elev, och känslan av trygghet i skolan. Till exempel kan den 
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uteblivna tryggheten leda till att den personliga utvecklingen hämmas, att en elev som är 

otrygg inte vågar uttrycka sig och ta initiativ i sin egen kunskapsutveckling. Det är därför 

viktigt att lärare ger stöd till elevers identitets– och kunskapsutveckling, enligt det som 

Elmeroth (2008) beskriver som ett interkulturellt förhållningssätt. I och med att Sara bär med 

sig dessa erfarenheter är det viktigt att lärarna på CIS är medvetna om hennes bakgrund, för 

att på så vis kunna bemöta henne på ett stödjande och utvecklande sätt.  

 

Erik 

 

Erik är uppväxt i Mellanöstern. Han kom till Sverige för fyra år sedan. Anledningen till att 

han flyttade till Sverige var för att hans familj ville ge honom möjligheten att skaffa sig en 

utbildning och ett arbete, vilket inte var möjligt på grund av oroligheter i hemlandet. Resten 

av Eriks familj bor för tillfället i ett land i Mellanöstern, men planerar att bosätta sig i Sverige.  

 

Erik blev smugglad till Sverige av en man som Eriks morbror hade betalat en summa pengar 

för att ta honom till Europa. När Erik anlände till Sverige möttes han upp av polisen som 

hjälpte honom till en flyktingförläggning. Erik beskriver att han redan efter en kort tid i 

Sverige började trivas, han lärde sig svenska efter fyra månader.  

 

”Allt är bra i Sverige, bara vädret är lite dåligt och människorna är lite kalla, de 

pratar inte och är inte sociala till exempel i mitt hemland kom folk fram och 

pratade men här står alla tysta. Ibland när man pratar med någon, till exempel 

när jag var på tåget från Stockholm började jag prata med en tjej, då blev hon 

arg på mig, jag ville bara vara trevlig och social. Jag tycker inte om att sitta 

ensam”. (Erik) 

 

Han berättar även att det svåraste med att komma som ensam flykting till ett nytt land var 

rädslan för att bli tagen av polisen och tillbakaskickad till Mellanöstern.  

 

Innan Erik kom till Sverige hade han gått en kortare tid i skolan, tills det att han kunde skriva 

och läsa. Sedan hade inte hans familj råd att betala hans skolgång. Erik beskriver att det var 

en svår tid. 

 

”Där var det inte bra att gå i skolan, om man har inte pluggat och man går i 

skolan man får stryk av läraren, eller dom kastar ut en, eller man fick inte gå i 

skolan två-tre dagar”. (Erik) 
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Han berättar att skolan var viktig den första tiden i Sverige, där han fick hjälp att komma in i 

samhället. Hans favoritämnen är musik, samhälle och religion. Erik bodde en tid i en annan 

stad i Sverige och gick sin första termin i den svenska skolan där. Lärarna har varit viktiga 

personer i hans liv, särskilt hans svensklärare som hjälpte honom nästan för mycket. Han hade 

inte förväntat sig att få så mycket hjälp som han fick utav henne. Erik berättar att han flyttade 

till en större stad i Sverige under en period, men trivdes inte där, han ringde då sin 

svensklärare och berättade om situationen, läraren var förstående och välkomnade honom 

tillbaka till skolan. 

 

Gällande utbildningen i den svenska skolan beskriver Erik följande: 

 

”Svenska skolan, allt man får inte stryk, man får göra nästan vad man vill, men 

inte allt alltså. Lektionerna alla sitter och lyssnar, och sen läraren kommer inte 

att bli arg om man inte har pluggat eller någonting, det är bara att göra om det, 

dem säger på ett snällt sätt att göra om det”. (Erik) 

 

För närvarande söker Erik efter en gymnasieplats i Uppsala, han hoppas på att klara av 

gymnasiestudierna för att sedan kunna studera vidare på universitet, gärna utomlands, men 

han vill sedan bosätta sig och bilda familj i Sverige när han har avslutat sina studier. Hans 

högsta dröm är att bli pilot, men då han har svårt med matematik ser han det som omöjligt och 

siktar istället på att utbilda sig till socionom. 

 

På fritiden ägnar Erik sig åt bland annat thaiboxning, där han har träffat flera nya vänner. Han 

arbetar även på en restaurang efter skoltid, cirka två till tre timmar om dagen. 

 

”Jag jobbar två till tre timmar efter skolan, för jag har inget att göra. Jag är inte 

intresserad av att vara i stan eller gå runt eller stå där vid Åhléns som alla andra 

gör, det är lite konstigt”. (Erik) 

 

Erik har många olika erfarenheter, då han har varit i Sverige under en längre period än de 

andra intervjuade, han har även bott på flera olika platser i Sverige och därmed kunnat bilda 

sig en uppfattning om Sverige utifrån flera olika perspektiv. Gällande utbildning och det 

svenska skolsystemet har han positiva erfarenheter jämförelsevis med de skolerfarenheter han 

har från sitt hemland. Som vi nämnde tidigare var skolan av stor betydelse hans första tid i 

Sverige, särskilt hans svensklärare som visade stort engagemang gällande Eriks utbildning 
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och psykiska hälsa. Återigen visar detta på ett interkulturellt förhållningssätt hos lärare, 

Elmeroth (2008).  

 

Erik gör en antydan i sin berättelse om att han inte har integrerats i det svenska samhället 

tillräckligt mycket för att kunna trivas. Vi ställer oss frågan om detta påverkas av svenskars 

osociala beteende gentemot invandrare eller i allmänhet, och om det kan försvåra möjligheten 

till integration? Denna typ av bemötande kan beskrivas som den monokulturella kulturen som 

Elmeroth (2008) beskriver kännetecknas av ett ”vi-och-dom-tänkande”, där svensken är 

normen, enligt denna kultur ska invandrare bemötas som svenskar. Det negativa bemötandet 

beror troligtvis på okunskap och rädsla för det främmande, för att motverka detta bör lärare få 

kunskap om hur de ska bemöta nyanlända elever, enligt ett interkulturellt förhållningssätt.  

 

Sonja 

 

Sonja är uppväxt i Mellanöstern, men flyttade med sin familj när hon var tre år. Detta på 

grund av att hennes släktingar som hotade att döda mamman och döttrarna ifall föräldrarna 

fick fler döttrar. Efter en lång tids sjukdom dog Sonjas pappa i hjärtfel, den resterande delen 

av familjen valde då att fly på grund av att hotbilden från Sonjas farbror hade förvärrats. 

Sonjas farbror ville gifta bort henne till hennes kusin, vilket både Sonja och hennes mamma 

var emot. Mamman i familjen beslutade sedan att hon och döttrarna skulle försöka ta sig 

vidare från Mellanöstern till Europa, för att kunna få en större möjlighet till ett bättre liv, men 

det uppstod problem och Sonja blev tvungen att åka ensam till Europa.  

 

Efter en två månader lång smugglingsresa anlände Sonja till Sverige, först visste hon inte i 

vilket land hon befann sig, utan hon var bara medveten om att hon hade kommit till Europa. 

Smugglaren tog henne då till en plats där hon kunde sova för natten, och nästa dag tog hon sig 

till Migrationsverket där hon fick hjälp.  

 

Sonja berättar att hon var väldigt rädd när hon kom till Sverige och hon mådde inte bra, hon 

hade drabbats av depression på grund av den komplicerade och svåra situationen som hon 

befann sig i. Efter tre månader i Sverige med medicinering mår hon fortfarande mycket dåligt 

och har inte haft någon kontakt med sin familj sedan hon anlände till Sverige. Hon bor för 

tillfället på en flyktingförläggning tillsammans med 18 stycken pojkar och en flicka, Sonja  
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beskriver att bo med 18 stycken pojkar gör att hon känner sig rädd, rädslan för män har hon 

med sig från hemlandet. På frågan om vad hon anser som det svåraste med att anlända som 

ensam flykting till ett främmande land svarar hon enligt följande: 

 

”I was very much afraid because I was not knowing anything here, I was afraid. 

It was the first time I was living without my family, in my family we have a 

culture we used to sleep in one room all together but here all the girls and boys 

have separate rooms, so it was the first time for me to sleep alone.” (Sonja) 

 

Sonja har tidigare gått i skolan i cirka två år, då fick hon möjligheten att studera engelska och 

datorkunskap, hon lärde sig även att läsa och skriva under den tiden. Hon poängterar att 

skolan i hemlandet egentligen fokuserar på män och att det ofta är männen som studerar 

vidare på en högre nivå. Sonja berättar att kvinnans uppgift anses vara att sköta om hemmet 

och i princip föda ett nytt barn varje år, med förhoppningen om att det föds en ny pojke. 

 

 “I wanted to learn many things in my life but the place where living I was not 

allowed to learn but here so many things is here in my heart in my mind that I 

want to do but I hope after a few months or a few years I will be able to do.” 

(Sonja) 

 

I Sverige har Sonja studerat på CIS i tre månader. Sonja berättar att hon anser att det är viktigt 

att lära sig det svenska språket för att kunna kommunicera med andra människor, samt för att 

kunna studera vidare på gymnasiet och universitetet. Hittills kan hon uttrycka sig ytterst lite 

på svenska, men hon berättar att hon förstår det svenska språket ganska bra. Däremot är 

hennes engelskkunskaper mycket goda och hon föredrar i nuläget att kommunicera med det 

engelska språket.   

 

På CIS har Sonja lärt känna några nya vänner som hon umgås med på fritiden, tillsammans 

brukar de gå på thaiboxning och gym. Sonja berättar att hon får mycket stöd och hjälp av 

personalen på skolan, men hon upplever ändå att de har svårt att förstå hennes situation, utan 

hon vill ha stöd från vänner som har varit med om liknande upplevelser och kan därmed förstå 

hennes situation. 

 

“All the personals say these things, you are very brave and intelligent, 

concentrate to your studies. But sometimes I feel my family I feel so lonely 

here.”(Sonja)   
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 Hon berättar även att socialen har varit till stor hjälp under hennes första tid i Sverige. Sonja 

har även tagit del av Röda korsets verksamhet där hon har fått en hel del hjälp med till 

exempel läxor och gemenskap.  

 

I framtiden planerar Sonja att studera vidare på universitetet. Framtidsdrömmen är att få 

arbeta med att hjälpa andra människor, till exempel med äldrevård, handikappade eller 

barnomsorg. Hon berättar att hon mår bra när hon är bland mycket människor.  

 

Eftersom att Sonja bär med sig många svåra erfarenheter, kan detta försvåra hennes process 

att tillägna sig undervisningsinnehållet i skolan samt att integreras i det svenska samhället. Då 

hon måste bearbeta det hon har upplevt går stor del av hennes energi och tankeverksamhet till 

detta. Lärarna på CIS verkar vara medvetna om hennes situation, men de poängterar att hon 

bör fokusera på studierna. Detta strider mot Elmeroths (2008) interkulturella förhållningssätt 

då Sonjas erfarenheter inte blir erkända. Vilket i sin tur medför att hon ej får något stöd för sin 

identitets- och kunskapsutveckling.  

Presentation av lärarna 

 

De två lärare som vi har intervjuat vid CIS har vi valt att kalla lärare 1 och lärare 2. Lärare 1 

har arbetat med nyanlända elever under många år och arbetade till en början i den dåvarande 

motsvarigheten till SPRINT (språkintroduktion), som kallades IVIK (introduktionsutbildning 

för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program). Lärare 2 har 

arbetat på CIS sedan en kortare tid tillbaka. 

 

Lärare 1  

 

Under intervjun med lärare 1 berättar hon gällande undervisningen att det är viktigt med 

struktur, vilket innebär att alla klasser följer samma tider när det gäller vilken tid de börjar 

och slutar under dagen samt vilken tid de ska ha rast och äta lunch. Lärare 1 menar att 

strukturerade ramar och tider skapar trygghet, de ska vara säkra på vad som ska hända under 

dagen när de kommer till skolan på morgonen. Som vi har nämnt tidigare lever vissa av 

eleverna som gömda, därmed kan det hända att vissa elever helt plötsligt försvinner från 

skolan och aldrig kommer tillbaka.  
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”Det händer ibland att elever bara är borta, vi vill gärna få chansen till att säga 

adjö och lycka till”. (Lärare 1).  

 

Lärare 1 berättar vidare att samtidigt som det är viktigt att ha tydliga ramar kring 

undervisningen så är det även viktigt att kunna vara flexibel under lektionstid, och anpassa 

undervisningen efter elevernas dagsform. Hon berättar även att hon försöker lyfta elevernas 

bakgrund och erfarenheter till viss del i undervisningen. Hon menar att vissa ämnen kan vara 

känsliga att ta upp i undervisningen då det väcker många minnen och starka känslor. Lärare 1 

brukar lyfta elevernas språkkunskaper och låta dem peka ut sitt hemland på kartan, detta 

menar hon är saker som inte är känslosamma utan det är något eleverna är stolta över och ofta 

vill visa och berätta om. Dock kan det hända att vissa elever pekar ut hela sin flyktväg från 

sitt hemland till Sverige, vilket kan medföra till en känslig situation. När vi frågar henne om 

hur hon hanterar elevernas svåra livssituation samt de elever som befinner sig i kris svarar 

hon enligt följande;  

 

”Hur man som lärare engagerar sig beror på hur man själv känner, men man kan ofta inte 

låta bli att engagera sig”. (Lärare 1).  

 

Hon berättar även att många av skolans elever har mycket kontakt med skolans kurator för att 

få stöd angående sin livssituation och boendesituation. Skolan har även en plan där det står 

väldigt noga hur personalen ska hantera eventuella krissituationer, det är ett dokument som 

CIS har tagit fram med hjälp av rektor och kurator.  

 

Lärare 1 berättar att förutom att fokusera på språk och ämneskunskaper, behandlar 

undervisningen demokratiska frågor, värdegrunden, trivselregler och samarbetsövningar. 

Detta är särskilt viktigt då eleverna härstammar från olika kulturer, att behandla dessa 

aspekter menar hon ökar möjligheten till en trygg klassrumsatmosfär där eleverna kan känna 

gemenskap och respekt för varandra. Hon tillägger att en viktig del i detta arbete är en film 

som belyser olika livssituationer som eleverna kan känna igen sig i, det är en stumfilm som 

väcker starka känslor, vilket ofta leder till att eleverna vågar öppna sig och berätta om deras 

bakgrund. Detta leder ofta till diskussion om värdegrunden och egna erfarenheter.  

 

Lärare 1 berättar att CIS arbetar för att försöka integrera eleverna i samhället, de gör 

studiebesök, går på teater, åker skridskor och anordnar årligen en skidresa tillsammans med 

alla elever, vilket brukar vara uppskattat hos både elever och lärare.  
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”Dom har det jätteroligt, sådana som inte har skrattat förut gör det”. (Lärare 1)  

 

Lärare 1 berättar angående elevernas möjlighet till att lära känna nya vänner, att det kan vara 

svårt då många av dem pratar olika språk, men de brukar finna varandra efter en tid på CIS 

och bli goda vänner. Då det är få flickor som studerar på CIS menar lärare 1 att det är viktigt 

att skolan får dem att känna sig säkra och trygga, därför anordnar de olika aktiviteter för 

endast tjejer så som dans, thaiboxning och en tjejgrupp i aktivitetshuset som träffas en gång i 

veckan. Det anordnas även aktiviteter för pojkarna så som hockey och fotboll. Många av 

aktiviteterna görs uppdelade efter kön, på grund av elevernas olika religioner. Simning är till 

exempel en aktivitet där pojkar och flickor måste skiljas åt. 

 

Lärare 1 berättar att hon tror att de flesta av eleverna på CIS trivs väldigt bra på skolan, där 

alla känner varandra.  

 

”Det blir lite som en familj, väldigt många kommer tillbaka och säger, åh vad 

bra vi hade det och åh vad mysigt det var” (Lärare 1).  

 

Hon poängetrar att aktivitetshuset på CIS har stor betydelse för eleverna. Under skoltid 

fungerar det som ett café och en träffpunkt, medan det på kvällarna fungerar som en plats för 

läxhjälp och tillgång till datoranvändning. Läxhjälpen utförs av volontärer från bland annat 

Röda korset. Lärare 1 berättar att de nyaste eleverna på CIS ofta är trötta efter skoldagen och 

har då ej ork att delta i diverse eftermiddagsaktiviteter på aktivitetshuset, men efter en tid i 

Sverige brukar även dem tillbringa sin tid på aktivitetshuset. Även många före detta elever 

uppskattar aktivitetshuset, och kommer gärna dit och umgås.   

 

På frågan gällande elevernas upplevelser av att börja i en språkintroduktionsklass i 

gymnasieskolan, svarar lärare 1 att många av eleverna inte upplever samma familjära känsla i 

gymnasiet som de har gjort på CIS. Detta tror hon beror på att det är större klasser i gymnasiet 

och det ställs högre krav på eleverna. Samtidigt som hon påpekar att eleverna ofta är positiva 

till gå vidare till gymnasiet. Däremot poängterar lärare 1 att många av eleverna från CIS inte 

hinner börja den nationella gymnasieskolan då de ofta är för gamla, men de som redan 

påbörjat utbildningen får slutföra den. De elever som är för gamla för att påbörja en 

gymnasieutbildning får möjligheten till att studera vid komvux.  
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Lärare 2 

 

Lärare 2 berättar att eleverna förmodligen uppfattar den verksamhet som CIS bedriver som 

annorlunda, till skillnad mot deras tidigare skolerfarenheter, i de fall de har erfarenhet av att 

gå i skolan. Verksamheten på CIS är indelad i två grupper, bestående av en grupp med elever 

som har gått i skola i hemlandet eller ett annat land där eleven varit flykting i. Den andra 

gruppen består av elever som inte har någon tidigare erfarenhet av att gå i skola. Lärare 2 

berättar att de elever som har gått i skola tidigare har ofta en väldigt strikt uppfattning om vad 

skola är, att läraren är väldigt disciplinerad och att klassen ska sitta tyst och lyssna på det 

läraren säger. Det finns inget utrymme för att analysera eller diskutera, det finns oftast bara ett 

rätt svar på de frågor läraren ställer, och svarar eleven fel så blir han/hon straffad. Dessa 

elever har svårt med att lärarna på CIS skrattar och skämtar i sin undervisning, då eleverna 

inte är vana vid detta, men med tiden vänjer de sig. De elever som inte har gått i skola tidigare 

vet däremot inte vad de ska förvänta sig av skolundervisningen, lärare 2 konstaterar att det på 

grund av dessa aspekter är väldigt stor skillnad på eleverna.   

 

Lärare 2 menar att de elever som kommer till CIS med skolbakgrund har en starkare 

progression i sina studier, det går fortare för dem att utvecklas, inte i alla fall men oftast, 

därför är det viktigt att det finns möjlighet för mer utmanande uppgifter för dessa elever. 

Lärare 2 berättar att i undervisningen tas det inte hänsyn till om eleverna har skolbakgrund 

eller ej när undervisningen utformas, utan det är syftet för lektionsinnehållet som är i fokus. 

 

Majoriteten av lärarna på CIS arbetar för att bygga upp en fast punkt hos eleverna och arbetar 

för att de ska känna trygghet, eleverna får till exempel ha på sig jackan i klassrummet ifall det 

är något som skapar trygghet för eleven. Lärare 2 berättar att i SPRINT-klasserna på olika 

gymnasieskolor i Uppsala, arbetar lärarna inte utifrån samma arbetssätt som på CIS.   

Hon beskriver att SPRINT klasser är ett mellanting för eleverna, mellan CIS och 

gymnasieskolan. När eleverna börjar på de nationella programmen tycker de att det är jobbigt 

då lärarna inte är lika förstående, och det ställs högre krav på eleverna. Verksamheten på CIS 

kan därmed beskrivas som avskild från den ordinarie skolverksamheten. 

 

”Vi är en bubbla.” (Lärare 2) 
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Vidare beskriver lärare 2 att lärarna på CIS delar samma inställning angående eleverna. Hon 

menar att i och med lärarna pratar med varandra i lärarrummet om eleverna och 

undervisningen, påverkar de varandra gällande hur de ska hantera svåra situationer samt 

bedriva undervisningen. Den allmänna inställningen bland lärarna är att elevens psykiska och 

fysiska hälsa står i fokus. 

 

”Elevens behov kommer först, och sen kommer språkinlärningen, innehållet och 

syftet är inte alltid det primära, utan det är hur mår eleven.” (Lärare 2) 

 

Lärare 2 berättar även om vikten av modersmålsundervisning, att alla elever har två lektioner 

schemalagd modersmålsundervisning varje vecka. Till en början brukar de flesta elever säga 

att de inte vill ha modersmålsundervisning för att de vill fokusera på att lära sig det svenska 

språket, men när lärarna förklarar att modersmålsundervisning är viktig för att kunna tillägna 

sig ett andraspråk, vill de delta i modersmålsundervisningen.  

 

På frågan angående om lärarna på CIS lyfter elevernas bakgrund och erfarenheter i 

undervisningen, svarar hon att lärarna fokuserar alltid framåt i sin undervisning. Det vill säga 

att eleverna inte ska behöva känna sig tvingade att berätta om sina erfarenheter som de bär 

med sig från hemlandet. Utan i de fall de lyfter erfarenheter försöker de lyfta de erfarenheter 

som eleverna tillägnat sig under den tid de har varit i Sverige. Hon poängterar att en 

erfarenhet nödvändigtvis inte behöver vara långt bakåt i tiden, utan en erfarenhet kan vara 

från igår. 

 

”Erfarenheten är superviktig, erfarenhet och förutsättningar är såå viktigt.” 

(Lärare 2) 

 

Vidare berättar lärare 2 att många elever på CIS upplever skolan som en fast punkt och att 

flytta till en SPRINT – klass på den ordinarie gymnasieskolan är ett svårt uppbrott för många 

av eleverna. Därför arbetar skolan med att förvarna och förbereda eleverna inför flytten. Hon 

berättar att många av eleverna som lämnat CIS ofta kommer tillbaka till aktivitetshuset, det 

blir som en övergång mellan det gamla och det nya. 

 

 ”Det är svårt att förbereda eleverna på grund av att vi har så lite språk.” (Lärare 

2) 
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Med detta citat menar lärare 2 att det är svårt att förbereda eleverna inför gymnasieskolan, då 

det finns språkliga brister hos eleverna som försvårar kommunikationen mellan lärare och 

elever. 

 

Lärare 2 berättar att innan eleverna på CIS får flytta till en gymnasieskola görs det alltid en 

språklig och psykologisk bedömning av eleven, som visar på om eleven klarar att gå på en 

gymnasieskola. Ifall de inte klarar det vid just det tillfället på grund av att det är psykologiskt 

instabila, får det stanna på CIS en extra termin för att senare göra en ny prövning. En elev 

som blir nekad att placeras på en ny skola kan till exempel ha svårigheter med plötsliga och 

höga ljud, vilket omöjliggör att vistas i den ordinarie skolan. Eleverna är ofta medvetna om 

detta och säger oftast till om de känner att de är för instabila för att flyttas till en ny skola. 

 

När eleverna anländer till gymnasieskolan blir de ofta positivt bemötta menar lärare 2. Det 

som eleverna reagerar på är att lärarna på CIS sällan blir arga, att de tolererar det mesta.  

 

”Ja det är ju självklart att vi tolererar det mesta då eleverna har varit med om 

helvetet 15 gånger fram och tillbaka. Men tålamodet försvinner sakta men säkert, 

vilket det måste göra då de kommer ut i den vanliga gymnasieskolan, det förstår 

ju eleverna själva, till exempel om du kommer till ett nytt jobb måste du ju 

anpassa dig efter det nya jobbets policy.” (Lärare 2) 

 

Gällande trygghet och vikten av att ha en fast punkt i livet beskriver lärare 2 följande. Elever 

som bor i Sverige med sin familj och har fått uppehållstillstånd, och säkra på att de får stanna 

i Sverige, blir ofta mer motiverade att studera. Detta eftersom att de har en framtid att sträva 

mot. Hon berättar särskilt om två flickor från Mellanöstern som inte har gått i skolan i 

hemlandet, som har blivit mycket motiverade till att studera efter att de började på CIS. 

Vidare berättar lärare 2 om en ensamkommande elev som har åtta års erfarenhet av att gå i 

skola i sitt hemland, denna elev har inte samma motivation som de två flickorna, detta menar 

hon beror på att eleven är i Sverige utan sin familj, samt att han har fått avslag på sin ansökan 

om uppehållstillstånd i Sverige. 

 

”Han är inte alls lika starkt motiverad för att studera då han inte har någon fast 

punkt och inte vet hur hans framtid kommer att se ut. Den fasta punkten är 

avgörande för hur de upplever sin trygghet och framtidstro, boendena är bland 

annat en fast punkt men skolan måste också vara en fast punkt, särskilt för de 

elever som inte har någon familj här” 

 (Lärare 2) 
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”Vi måste bli en fast punkt, där de kan känna, okej, Sverige är inte så hemskt, 

allt jag har varit med om kan jag få glömma när jag är här dom här 6 timmarna 

per dag, det är liksom okej.” (Lärare 2) 

 

Vidare berättar lärare 2 att det är viktigt att som lärare tänka på sitt beteende och hur eleven 

kan uppfatta ens beteende, det gäller att bekräfta elevens känslor och erfarenheter, beroende 

på eleven och situationen.  

 

”Eleverna tyr sig till lärarna, man får en nära relation. Vissa vill bara ha en kram 

eller berätta om något som hänt.” (Lärare 2)  

 

I de fall elever befinner sig i kris, berättar lärare 2 att det är lätt att bli personligt inkopplad. 

 

”En person som är i kris – det smittar.” (Lärare 2) 

 

Hon berättar att kuratorn stöttar eleverna, och kuratorn finns tillgänglig på skolan varje dag. 

Dessvärre blir det svårare för eleverna när de börjar på en gymnasieskola, då kuratorn 

vanligtvis inte finns tillgänglig för eleverna varje dag.  

 

Lärare 2 berättar att aktivitetshuset på CIS är enormt viktig för eleverna. 

 

”Eleverna kan komma hit och bara titta på you tube om de vill, eller bara vara 

med någon som de inte känner så bra, och glömma det jobbiga för en stund.” 

(Lärare 2) 

 

Aktivitetshuset används lika mycket av alla elever med olika bakgrund, särskilt om de inte har 

en fast punkt hemma så som en familj, aktivitetshuset blir då istället en familj menar lärare 2. 

Det finns inget krav på att eleverna måste gå dit eller ägna sig åt läxläsning, utan de kan bara 

komma dit för att umgås ifall de vill. 

 

Vidare berättar hon att en del av eleverna skäms över att säga att de går till aktivitetshuset, de 

ser det som en svaghet att gå dit, de vill inte att andra ska tro att de behöver hjälp med läxor, 

men de flesta vill ändå vara på aktivitetshuset. På grund av att då har de någonting att göra, 

och dem blir inte ensamma hemma med sina tankar. De elever som lever gömda i Sverige, har 

ibland sina tankar någon annstans och är oroliga, vilket gör att de har svårare att ta till sig 

undervisningsinnehållet menar hon.  
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Vissa av eleverna anser att det är en trygghet att ha mycket folk omkring sig medan andra 

elever ser det som en fara, till exempel de elever som har varit med om en bombsprängning i 

en större folkmassa, upplever ett obehag att vistas i en större grupp med människor.  

 

Gällande elevernas orsaker till flytten till Sverige, handlar det sällan om att de vill ha 

möjligheten till utbildning menar lärare 2, utan anledning är ofta att någon i familjen har blivit 

mördad, krig eller att dottern i familjen ska bli bortgift.  

 

Av de elever som anländer till CIS är 90 procent av dem killar. Lärare 2 förklarar att om en 

familj väljer att skicka sitt barn ensamt till ett främmande land, väljer de ofta att skicka en son, 

då de anser att pojkar är starka och klarar sig på egen hand. De få flickor som studerar på CIS 

har ofta blivit uppfostrade med inställningen att det är pojkar som ”kan”. På CIS skapas det då 

motsättningar mellan pojkar och flickor, då flickorna ser att i Sverige har de möjligheten till 

att ta för sig, vilket de gärna gör.  

 

När eleverna anländer till CIS får de göra ett ankomstsamtal med en kurator och tolk, där de 

får berätta om sin familjesituation, tidigare utbildning och psykiska besvär, det kan till 

exempel handla om att ljudet av klappande händer triggar ett flyktbeteende hos eleven, vilket 

då bör undvikas. Kuratorn väljer ut den viktigaste informationen om eleven och informerar 

lärarna på CIS om detta. Hon berättar även att när eleverna kommer till CIS sin första dag, ser 

skolan till att det finns någon elev av samma kön och som pratar samma språk som den nya 

eleven kan ta stöd av och som kan introducera den nya eleven i skolans rutiner. På så vis kan 

den nya eleven naturligt bekanta sig med någon eller några på skolan, ett så kallat ”buddy – 

system”.  

 

”Det elevcentrerade är viktigt för att eleverna ska bli allt mer stabila och förstå 

att det inte är farligt, de landar som vi kallar det”. (Lärare 2)  

 

För att sätta igång en första process till att integrera eleverna i samhället arbetar CIS med 

kulturella normer, att prata om hur rasism kan yttra sig i samhället och de gör studiebesök på 

olika platser som kan visa olika sidor av det svenska samhället, så som träningsanläggningar, 

ungdomsmottagningar, teater och så vidare. Skolan har även anställt en integrationspedagog, 

som arbetar aktivt med integrationsfrågor, hon finns tillgänglig både på skolan och i 

aktivitetshuset. Lärare 2 påpekar att det är svårt att integrera eleverna, det blir särskilt svårt 
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när de börjar i en SPRINT klass i gymnasieskolan, där de ofta blir sedda som de eleverna som 

inte kan svenska. Detta skapar en ”vi-och-dom” känsla menar lärare 2.  

 

Lärare 2 berättar att hon tror att en del av de elever som vi har intervjuat kan ha förskönat sina 

svar, hon menar att eleverna vill säga rätt svar och undviker att delge vissa delar av sina 

livshistorier för att till exempel inte avslöja hur de blev smugglade till Sverige.  
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Analys 
 

Gemensamt för de intervjuade är att de har en positiv upplevelse av CIS. Ungdomarna 

berättar att lärarna är engagerade och hjälpsamma gällande elevernas lärandeutveckling och 

livssituation. Utifrån ungdomarnas berättelser framgår det att de får den utbildning som de 

behöver samt har rätt till som nyanländ. Däremot visar de granskningar som skolinspektionen 

genomförde år 2009 motsatsen. Granskningen som omfattade 14 kommuner och 34 skolor i 

Sverige undersökte nyanlända elevers rätt till en god utbildning i en trygg miljö som 

stimulerar utveckling och lärande. Av resultatet framkommer att många nyanlända elever inte 

får den utbildning de har rätt till, och skolinspektionen menar att det behövs insatser så att 

även nyanlända elever ges möjlighet att nå de nationella målen. Resultatet visar även att 

eleverna ofta undervisas avskilt från övrig utbildning och övriga elever, vilket motverkar 

integration. De flesta elever placeras i någon form av introduktionsklass med en undervisning 

som inte tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar, de hålls även kvar för länge. 

 

CIS bedrivs som en egen verksamhet, avskilt från övriga högstadie- och gymnasieskolor i 

Uppsala. Då verksamheten endast består av nyanlända ungdomar bidrar det till att dessa 

elever känner gemenskap och minskar risken för exkludering, då exkludering kan uppstå 

bland nyanlända elever som går i en språkintroduktionsklass i den ordinarie skolan, så som 

skolinspektionens granskningar visar. I vår undersökning har det framkommit att de 

nyanlända ungdomarna har en positiv första erfarenhet av den svenska skolan samt hur de har 

blivit bemötta. Detta kan bero på att de undervisas i en miljö bestående av nyanlända elever 

med en liknande livssituation. Elevernas upplevelser av den Svenska skolan kan komma att 

förändras då de påbörjar sin gymnasieutbildning. På grund av bristande svenskkunskaper kan 

möjligheten till integration bland de resterande eleverna i skolan bli komplicerad. Detta är 

även något som Wigg (2008) belyser i sin intervjustudie, hennes resultat visar att många av de 

intervjuade ungdomarna har svårt att bli accepterad i samhället och den svenska skolan på 

grund av bristande språkkunskaper i det svenska språket. 

 

Det som skiljer sig bland ungdomarna i vår studie är att hälften av dem har kommit 

tillsammans med sin familj till Sverige medan de resterande ungdomarna har anlänt till 

Sverige som ensamkommande, utan varken familj eller släktingar. Detta är något som kan 

påverka ungdomarnas känsla av trygghet. Under intervjuerna framkom det tydligt att de 
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ensamkommande ungdomarna hade ett större behov av socialt umgänge än de ungdomar som 

har sin familj eller släkt i Sverige. Behovet av bekräftelse, erkännande av känslor var särskilt 

tydligt under intervjun med Sonja, då hon talade mycket om sina tidigare erfarenheter och 

nuvarande situation och känslor. Hennes tillstånd ställer höga krav på hennes omgivning där 

även lärarna på CIS är inkluderade, för att kunna erbjuda Sonja det stöd hon behöver för att 

kunna känna sig trygg och bearbeta sin situation.  

 

Gällande vilka platser och aktiviteter som skapar trygghet, framkom det under intervjuerna att 

CIS aktivitetshus inte har en lika stor betydelse för eleverna så som lärarna framställer det. De 

intervjuade beskriver att aktivitetshuset inte är en plats som skapar trygghet i deras tillvaro, 

utan mer som en plats för läxhjälp vid behov. Utifrån intervjuerna med eleverna framkom det 

att eleverna inte upplever aktivitetshuset som en plats för socialt umgänge, utan eleverna 

väljer istället andra platser där de kan möta nya människor där de även kan integreras i 

samhället. Det framkom även att det sociala nätverket har en stor betydelse för känslan av 

trygghet. Flera av dem påpekar att de upplever en känsla av utanförskap och önskar att bredda 

sitt sociala nätverk för att kunna känna en ökad känsla av samhörighet och trygghet. De menar 

att det är lättare att dela med sig av sina erfarenheter med personer som har liknande 

erfarenheter, vilket är viktigt då det leder till stöttning och känslan av gemenskap.  

 

Lärarnas bild av hur eleverna trivs på skolan stämmer överens med hur eleverna själva 

upplever verksamheten, det vill säga att de har en god gemenskap mellan lärare och elever. 

Vilket följande citat från Erik förtydligar;  

 

”Svenska skolan, allt man får inte stryk, man får göra nästan vad man vill, men 

inte allt alltså. Lektionerna alla sitter och lyssnar, och sen läraren kommer inte 

att bli arg om man inte har pluggat eller någonting, det är bara att göra om det, 

dem säger på ett snällt sätt att göra om det”. (Erik) 

 

 Lärarnas arbete med att bygga upp en fast och trygg punkt för eleverna på CIS har givit ett 

lyckat resultat, arbetet utifrån strukturerade ramar är en viktig del i att skapa trygghet. 

Verksamheten är avskild från den ordinarie skolan och eleverna undervisas därmed som i 

en ”bubbla” där de kan känna gemenskap med varandra. Eleverna får däremot en något skev 

bild av skolan då de endast ser den verksamhet som CIS bedriver, men samtidigt är det just 

avskildheten från den ordinarie skolan som skapar trygghet hos eleverna. Detta anser vi kan 

styrkas av följande citat; 



 37 

”Det blir lite som en familj, väldigt många kommer tillbaka och säger, åh vad 

bra vi hade det och åh vad mysigt det var” (Lärare 1).  

 

Gällande vikten av att lyfta elevernas erfarenheter och bakgrund i undervisningen anser 

lärarna att det har betydelse för att eleverna ska känna sig bekräftade samtidigt som att lärarna 

påpekar att eleverna ska aldrig känna sig tvingade att behöva delge sina erfarenheter, utan det 

är något som eleverna själva får styra över. Däremot går det att urskilja vissa olikheter i 

svaren från de båda lärarna. Lärare 1 försöker hålla en distans till sina elever, och vill därmed 

inte bli personligt involverad i elevernas livssituation och tidigare erfarenheter, istället 

fokuserar hon på att utveckla elevernas språkfärdigheter och lyfter därmed deras modersmål 

som en erfarenhet hos eleverna i sin undervisning. Detta kan skapa en känsla av otrygghet hos 

eleverna och att lärare 1 inte engagerar sig i deras svåra situation. Trygghet och en god 

relation till lärare påverkar elevernas motivation och möjlighet till utveckling. Däremot har 

lärare 2 ett annat synsätt vad det gäller att lyfta elevernas erfarenheter och tidigare bakgrund i 

undervisningen. Hon belyser vikten av att ha en god relation till sina elever, vilket bland annat 

innebär att bekräfta eleverna och låta dem berätta om sina erfarenheter vid behov.  

 

”Erfarenheten är superviktig, erfarenhet och förutsättningar är såå viktigt.” 

(Lärare 2) 

 

Som vi tidigare har nämnt påpekar lärare 2 att en erfarenhet kan vara från igår, det behöver 

inte vara något som sträcker sig långt bak i tiden. Detta visar på att hon har insikt om att en 

god relation till eleverna bidrar till att de vågar testa sina gränser och vidareutvecklas. Detta 

synsätt som lärare 2 förespråkar kan kopplas till Elmeroths (2008, 119) interkulturella 

förhållningssätt, som innebär ett erkännande av elevernas erfarenheter, och genom att erkänna 

erfarenheterna visar vi att dessa har betydelse, samt ger stöd till elevernas identitets- och 

kunskapsutveckling. Vidare förklaras att det interkulturella förhållningssättet ser elevers 

skiftande bakgrund som en tillgång. Lärare 1 förhåller sig till viss del till detta förhållningssätt, 

men hon verkar inte fullt medveten om att elevernas erfarenheter ofta kan användas som en 

tillgång för utveckling.  

 

Vi har tidigare nämnt att aktivitetshuset inte har särskilt stor betydelse för eleverna, men 

under intervjuerna med lärarna menade de att aktivitetshuset har en stor betydelse för eleverna 

och att det är en verksamhet som utnyttjas av i princip alla elever på CIS. Lärare 2 påpekar att 

elever och lärares olika uppfattningar om aktivitetshuset förmodligen beror på att en del 
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elever skäms över att erkänna att de är i behov av läxhjälp, då detta utåt sett framstår som 

aktivitetshusets främsta syfte. Hon påpekar även att den bild vi har fått av aktivitetshuset 

utifrån eleverna även kan ha blivit påverkad av att vi intervjuade några elever som har sin 

familj i Sverige, och därmed inte utnyttjar aktivitetshuset lika effektivt. 

 

Både lärare 1 och 2 menar att eleverna har en positiv inställning till att påbörja sin 

gymnasieutbildning, men den bild som eleverna på CIS har av gymnasieskolan stämmer inte 

överens med verkligheten och förändras när de lämnar CIS. Då eleverna är vana med det 

bemötande som lärarna på CIS står för, att de är engagerade i elevernas livssituation och 

värnar om mer än bara det kunskapsmässiga så som den psykiska hälsan, blir kontrasten stor 

när eleverna flyttar till en gymnasieskola. Elever som tidigare har studerat på CIS har berättat 

att på gymnasiet är det större klasser och högre tempo, vilket innebär att lärarna inte har så 

mycket tid för varje enskild elev. Det är tydligt att det arbetssätt som CIS använder sig av 

medför problem för många av eleverna när de fortsätter till den nationella gymnasieskolan. 

Lärare 2 menar att toleransnivån successivt ska minska på CIS, men övergången mellan CIS 

och gymnasieskolan kan bli drastisk, då det är först när eleven byter skola som elevernas 

beteende förväntas vara annorlunda.  
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Diskussion 
 

Utifrån vår studie konstateras det att CIS som verksamhet följer ett interkulturellt 

förhållningssätt, som Elmeroth (2008) belyser. Skolinspektionens granskningar (2009, s.13-

14) har visat att kartläggning och värdering av elevers tidigare skolbakgrund och kunskaper 

sker i alltför liten utsträckning. Samtidigt som att många skolor brister i sin hantering av 

nyanlända elever då de undervisar eleverna avskilt och isolerat från övriga elever. Med tanke 

på detta visar resultatet av vår studie motsatsen, det vill säga att CIS som verksamhet i stort 

sett bedriver ett fungerande arbete gällande introduktionen av nyanlända elever. Det skulle 

troligtvis vara positivt för eleverna om CIS efterliknade gymnasieskolan vad gäller 

toleransnivå, då många av dem får problem när de flyttar från CIS till vanlig gymnasieskola. 

Det vill säga desto längre eleven har kommit i sin utbildning på CIS desto högre krav bör 

ställas på eleven och det bör finnas tydliga ramar om vad som tolereras eller ej. Att eleven 

kommer i tid, gör sina läxor och visar respekt för sin omgivning. CIS följer tydliga ramar och 

riktlinjer, både gällande undervisning och i bemötandet av de nyanlända eleverna. De menar 

att detta arbetssätt är en viktig faktor för trygghetsskapande. Dock har CIS inte utformat några 

formella riktlinjer som de utgår ifrån, utan varje situation hanteras individuellt.  

  

Vetenskapsrådets rapport (2010, s. 53-56) har visat att den bästa skolformen ur 

integrationssynpunkt är undervisning av nyanlända i isolerade förberedelseklasser, men 

samtidigt är många rektorer bekymrade över att undervisningen sker i isolerade klasser, 

avskilt från de övriga eleverna på gymnasieskolan. Då CIS undervisar nyanlända elever 

isolerat och avskilt från den ordinarie skolan, är verksamheten fungerande och utgör en viktig 

fast punkt för de nyanlända under deras första tid i Sverige. Dock finns vissa svårigheter med 

att undervisningen sker isolerat, så som Vetenskapsrådets (2010) rapport säger, det vill säga 

att isolerad undervisning minskar möjligheten till integration i samhället. Den isolerade 

undervisningen för eleverna från CIS fortlöper när de flyttas till en språkintroduktionsklass på 

gymnasieskolan, där de undervisas avskilt från övriga elever. Dessutom kan ett ”vi-och-dom” 

uppstå bland eleverna med tanke på att de då befinner sig i en ordinarie skola och inte i en 

avskild miljö, en så kallad ”bubbla”, så som CIS utgjorde 

 

Samtidigt som att det finns flera svårigheter med hur undervisning av nyanlända bedrivs, är 

det tydligt att CIS verksamhet i Uppsala kommun har positiva effekter. En särskilt positiv 
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aspekt av CIS verksamhet verkar vara att det finns goda relationer mellan lärare och elever, 

samt att det fokuseras på elevernas psykiska hälsa och välbefinnande.  
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Konklusion 
 

Utifrån vår studie konstaterar vi att gällande trygghetsaspekten, är skolan och elevernas 

relation till lärarna av stor betydelse för att skapa en känsla av trygghet hos de nyanlända. 

Eleverna påpekar att det är för dem betydelsefullt att ha en lärare i sin närhet som ger stöd och 

hjälp angående ett lärandesyfte men även att de engagerar sig i elevernas livssituation. Utöver 

detta framgår det även att de nyanlända eleverna är i behov av ett socialt umgänge, det vill 

säga att vänner som är i en liknande situation ofta fungerar som ett stöd. Samtidigt som det är 

svårt för eleverna att knyta vänskapsband både i och utanför skolan, oavsett kulturell 

bakgrund. Då den sociala gemenskapen är av stor betydelse för eleverna, bör detta prioriteras 

högre för att skapa en ökad känsla av trygghet hos eleverna. CIS arbetar för att främja 

elevernas möjligheter till att knyta kontakter med varandra, genom aktiviteter som sker utöver 

skoltid. I många fall sker detta via Aktivitetshuset. Skolan anordnar även en så kallad 

tjejgrupp för flickorna på CIS, då de är i minoritet och därmed behöver stöd och hjälp i att 

knyta kontakter. Trots detta är det inte en självklarhet att eleverna deltar i dessa aktiviteter då 

det inte är obligatoriskt, till exempel är de nyanlända i en utsatt situation som nya och därmed 

rädda för det främmande, vilket leder till att de avstår från dessa aktiviteter. Allt detta pekar 

på att skolan har ett stort ansvar gällande att skapa trygghet och en fast punkt för de 

nyanlända eleverna, samt att ge goda förutsättningar för integration i och utanför skolans 

verksamhet. Då eleverna befinner sig i en svår övergångssituation, måste skolan ta hänsyn till 

elevernas psykiska välbefinnande, då eleverna upplever denna situation som ensam, 

förvirrande och oviss. Skolans arbete med detta försvåras på grund av bristande 

språkkunskaper i Svenska. 
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Appendix 1. Intervjuguide elever 
 

Tema 1 – biografiska bakgrundsfrågor 
 

Hur gammal är du? 

Var kommer du ifrån? 

Har du någon familj? Mamma, pappa, syskon? 

Bor din familj i Sverige? 

Har du någon släkting eller annan vän i Sverige? 

Varför flyttade du till Sverige? 

Varför är familjen kvar? 

Hur tog du dig till Sverige? 

Vem hjälpte dig? 

 

Tema 2 – ankomsten till Sverige 
 

Undertema 1 – tillvaron 

 

Vad hände samma dag du kom hit till Sverige? 

Vem mötte upp dig? 

Vad tänkte du? Och vad kände du? 

Vad var det svåraste med att komma till Sverige? 

Vad har varit viktigt i ditt liv den första tiden i Sverige? 

Har du fått någon hjälp? 

Vilka personer har hjälpt dig? (till exempel lärare, vän, släkting) 

Finns det några platser som du tycker är bra? (till exempel skolan, aktivitetshuset, 

fotbollsträning, eller gym och så vidare) 

På vilket sätt är det bra? 

Hur har det hjälpt dig? 

 

Undertema 2 – trygghet 

 

Vad är det som gör att du känner dig trygg i skolan och i Uppsala? 

Nu när du har varit här ett tag, hur tycker du att det är att bo i Sverige? 
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Finns det något du saknar? 

Om ja, vad saknar du? 

Finns det något som skulle kunna göra att du känner dig ännu mer trygg? 

 

Tema 3 – lärande 
 

Har du gått i skolan i ditt hemland? Hur var det? 

Varför? Varför inte? 

Om nej, är det någon annan som har lärt dig saker? (läsa, skriva) 

Vad tycker du är viktigt för att du ska kunna lära dig nya saker och utvecklas i den svenska 

skolan? 

Vad tycker du är viktigast för just dig i skolan? (till exempel, lärarna, kompisarna, att lära sig 

saker) 

Är det något du saknar i den svenska skolan? (till exempel, ämne, stöd) 

 

Tema 4 – framtiden 
 

Vad tycker du är viktigt för din framtid i Sverige? 

Har du några drömmar och framtidsplaner? Vad har du för drömmar? 

Vill du gå i gymnasiet? 

Vad tycker du är bra med att gå i gymnasiet? 

Vill du utbilda dig? Till vad? 

Vill du jobba? Med vad? 

Vill du stanna i Sverige? 

Varför? Varför inte? 
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Appendix 2. Intervjuguide lärare 
 

Frågeställning  

 
Finns det några skillnader i hur elever och lärare uppfattar CIS som verksamhet, gällande 

undervisning, bemötande, elevernas trygghet och framtidstro? 

Frågor 
 

Vad anser ni är viktigt för att era elever ska kunna känna trygghet? 

 

Vad tror ni att aktivitetshuset har för betydelse för eleverna? 

 

Lyfter ni elevernas bakgrund och erfarenheter i undervisningen? Om ja, på vilket sätt?  

 

Hur hanterar ni eventuella kriser hos eleverna? 

 

Hur arbetar ni för att främja elevernas möjlighet till integration? ( i skola och samhälle) 

 

Tror ni att det finns skillnader gällande bemötande av nyanlända elever i en 

språkintroduktionsklass på gymnasieskolan i jämförelse med hur nyanlända elever blir 

bemötta på CIS? Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 


