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1. Sammanfattning 

 

Uppsatsen presenterar till en början hur nyanlända elevers skolgång ser ut de första åren i 

Sverige. Min studie behandlar nyanlända elever mellan 16-20 år. Syftet med uppsatsen är att 

redogöra för nyanlända elevers upplevelser av deras inkludering i skola och samhälle. Här är 

syftet tätt sammankopplat till elevgruppens upplevelser av sin skolgång samt betydelsen av 

samhällsorientering för dessa nyanlända elever. Jag har använt mig av kvalitativ 

intervjumetod för att få fram mitt resultat. Materialinsamlingen har utgått från 

myndighetsrapporter och styrdokument. Här har även en forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan kommit till användning som ett analytiskverktyg. Min studie utgår 

från två teorier som har sociologiska karaktärer, det interkulturella perspektiv och 

sociokulturella perspektiv. Resultatet har utgått från elevgruppens beskrivningar av sina 

upplevelser. Viktiga delar av elevernas upplevelser av inkludering i skolan och samhället var 

lärarens betydelse, skolmiljön, undervisningen och känslan av utanförskap. Uppsatsens 

slutsats är att elevernas upplever lärarrollen som positiv för deras lärprocesser och att eleverna 

inte upplevde inkluderingen inom skolan och samhället som lyckad. Vidare är det främst 

känslan av utanförskap som är den största problematiken. De nyanlända eleverna upplevde 

även att den lilla samhällsorientering som bedrivs i utbildningen är positivt för deras 

integrationsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Skola, samhälle, samhällsorientering, nyanlända, intervjuer, inkludering 
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2. Inledning 
 

Sverige har under de senaste 60 åren förändrats från att ha varit ett land med en homogen 

befolkning till att precis som stora delar av Europa övergått till att bli ett mångkulturellt land. 

Till en början kännetecknades immigrationen av arbetskraftsinvandring och sedan 1980-talet 

har invandringen ändrat karaktär. Under senare decennier kännetecknas invandringen av 

människor som flytt från krig och politiska förföljelser.
1
 Människorna som flyttar till Sverige 

av olika skäl måste starta upp ett nytt liv i det nya landet. Flyktingarna som valt att flytta från 

sina hemländer gör det i hopp om en bättre framtid, för sig själva och sin familj. Att barnen 

ska få en bättre framtid är en avgörande faktor för många flyktingfamiljer. Skolan är här en 

viktig instans för att finna denna framtidstro. Jag kommer i min uppsats att behandla 

nyanlända elevers inkludering till den svenska skolan och samhället. 

 

När det gäller nyanlända barn som är bosatta i Sverige som antingen kommit tillsammans med 

sin familj eller som ensamkommande, gäller skolplikt.
2
 När väl nyanlända invandrare 

kommer till Sverige upplever de en omfattande omställningsprocess. För att integrationen av 

dessa nyanlända barn och ungdomar ska vara sund styrker Sveriges grundlag att de nyanlända 

ska erbjudas möjligheter för att utbilda sig och få bra förutsättningar för att verka som 

framtida samhällsmedborgaren. En stor del av integrationen för dessa nyanlända elever möter 

de i skolan, här har skolan ytters viktiga ansvarområden för att främja, utbilda och stödja 

dessa elever.
3 Skolan utgör en mycket stor arena för dessa barn och ungdomar där eleverna 

ska ”… ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål”
4
. De senaste åren har nyanländas skolgång fått större 

utrymme i svenska media och har även uppmärksammats mer från politiskt håll. Detta har lett 

till märkbart stora förändringar i utformningen av de nyanländas skolgång.  Med det utökade 

utrymme i samhället som de nyanlända fått har ämnet blivit mer känsloladdat. Min uppsats 

kommer beröra en elevgrupps inkludering i skolan och samhället. 

 

 

                                                      
1Länder i fick format http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Befolkning-Sprak 
2 Skollagen (2010:800). 7 kap 2 § 
3 Intervju med CVO–anställd Centrum för vård och omsorg (2013-02-15) 
4 Skollagen (2010:800). 3 kap 3 § 
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Syfte och frågeställning 

 

Min uppsats kommer att behandla skolgången för nyanlända ungdomar mellan 16-20 år. Den 

geografiska avgränsningen är Uppsala kommuns introduktionsutbildning CIS och två 

gymnasieskolor som bedriver språkintroduktion för nyanlända elever. Studier kring 

nyanländas skolgång har de senaste åren ökat, men trots detta räknas det som ett outforskat 

ämnesområde. Många av dessa studier har utgått från nyanlända elevers egna erfarenheter och 

här menar Nihad Bunar som i sin forskningsrapport från 2010 ”Nyanlända och lärande” 

förespråkar för en bredare forskning kring de nyanländas skolgång. Här påpekar han vikten av 

att studier kring nyanlända elever ska använda sig av olika metoder och inte endast utgå från 

elevintervjuer. Vidare menar Bunar att studier ska använda sig av olika metodologiska samt 

teoretiska perspektiv, ett exempel är deltagande observationer i klassrummen.
5
 Samtidigt 

påpekar Bunar att det fortsatt är viktigt att utgå från elevernas egna upplevelser.
6
 Min 

undersökning grundas från intervjuer av de nyanlända elevernas tankar och upplevelser kring 

inkluderingen i skolan och samhället. 

Syftet med min studie är att undersöka nyanlända elevers upplevelser av inkluderingen inom 

skolan och samhället. Huvudfokus kommer ligga på elevgruppens skolgång inom CIS, 

Centrum för introduktion i skolan och Språkintroduktionen, SPRINT inom gymnasieskolan. 

Fokus kommer även ligga på samhällsorienterings betydelse för de nyanlända. Jag kommer 

här försöka besvara mina två frågeställningar genom mina informanters upplevelser av 

inkludering inom skola och samhälle.  

 

- Hur upplever mina informanter sin utbildningssituation? 

- Vilken betydelse har samhällsorienteringen för mina informanter? 

 

 

                                                      
5 Nihad, Bunar. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska 
skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 113-115   
6 Nihad, Bunar (2010) s. 51 
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3. Bakgrund 

 

Centrala begrepp, CIS och SPRINT 

Elevgruppen nyanlända barn och ungdomar beskrivs i Skolverkets rapport Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever från 2008, likt barn eller ungdomar som kommer till Sverige 

nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. Här ska eleverna 

inte ha svenska som modersmål och eleverna har mycket olika förutsättningar samt behov. 

Det skiljer sig även i elevgruppens hälsotillstånd, där vissa har traumatiska upplevelser, 

sjukdomar, skador, funktionsnedsättningar som inte är behandlade eller identifierade. De 

flesta nyanlända elever kommer med sina föräldrar och här ser också föräldrarnas 

förutsättningar mycket olika ut.
7
 När det kommer till rätten för skolgång för nyanlända gäller 

det i princip samma rättigheter som svenska elever, där bestämmelser som behandlar 

likvärdighet, utbildningstillgänglighet, särskilt stöd och individuellt anpassad utbildningsnivå 

utefter elevens behov och förutsättningar.
8
 

På senare år har det blivit allt vanligare med ensamkommande flyktingbarn som inte har några 

anknytningspersoner i landet. Eftersom föräldrar utgör en viktig del av de nyanlända 

elevernas skolgång skapar det ett större ansvarsområde för skolan samt kommunerna.
9
 När det 

gäller de ensamkommande flyktingbarn tilldelas de en god man, en person som ska vara 

förmyndare åt barnet eller ungdomen.
10

 

Eftersom elevgruppen kommer från mycket olika miljöer skiljer det sig på deras 

kunskapsnivåer, där vissa elever är analfabeter medan andra fullgjort sin 

grundskoleutbildning eller högre utbildningar i sina hemländer. En del elever har andra 

kunskaper utanför skolbänken som skolan måste känna till.
11

 I och med att nyanlända elever 

som befinner sig i åldrarna 16-20 inte behärskar svenska språket och saknar de grundläggande 

behörigheterna för att studera i gymnasiet leder det till att dem placeras i en mottagningsenhet 

som Sveriges kommuner bedriver, i Uppsala kommun är det CIS som ansvarar för denna 

utbildning. 

                                                      
7 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Danegårds Grafiska: Stockholm. s. 6-7 
8 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. s. 3 
9 Nihad, Bunar (2010) s. 17 
10 Justitiedepartementet. Ds 1996:58 God man för ensamma flyktingbarn. Stockholm 1996 s. 26-27 
11 Intervju med Jonas anställd hos CVO Centrum för vård och omsorg. 
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Det första som händer en nyanländ elev i åldrarna 16-20 som ansöker om utbildning hos CIS 

skolverksamhet är att eleven placeras i en tre veckors mottagningsgrupp, där eleven testas i 

svenska, matematik, engelska samt sitt modersmål. Under denna period träffar eleven 

skolkuratorn, skolsköterskan och studievägledaren. Här diskuteras allmänna angelägenheter 

som gäller eleven, bland annat elevens hälsotillstånd, sociala situation och sina tidigare 

erfarenheter i livet. Efter denna tid hos mottagningsgruppen placeras eleven antingen hos CIS 

skolverksamhet eller på språkintroduktion på gymnasieskolan, SPRINT.
12

 

Ifall de placeras hos CIS är det tänkt att eleven ska uppnå Sfi (Svenska För Invandrare) på B-

nivå och detta brukar rimligtvis ta en termin. Eleven undervisas här i mindre grupper och läser 

svenska som andra språk. Introduktionsutbildningen hos CIS bedrivs på en skola som enbart 

utbildar nyanlända elever. När de väl klarat Sfi på B-nivå placeras eleverna sedan hos någon 

SPRINT klass inom någon av Uppsala kommuns fem gymnasieskolor som erbjuder denna 

utbildning i språkintroduktion.
13

 Målet med SPRINT är att uppnå behörighet till de nationella 

programmen på gymnasienivå. För att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram på 

gymnasienivå krävs det godkända betyg inom svenska, matematik, engelska samt ytterligare 

fem valfria ämnen. När det gäller behörighetskraven för nationella högskoleförberedande 

programmen krävs det godkända betyg inom svenska, matematik, engelska samt ytterligare 

nio valfria ämnen.
14

 Här är det viktigt att uppmärksamma att de nyanlända eleverna studerar 

SPRINT på en gymnasieskola, men läser ämnen på grundskolenivå.  

 

Samhällsorientering 

Behovet av samhällsorientering när en nyanländ familj eller individ kommer till Sverige har 

diskuterats sedan 1960-talet. Här har viktiga aspekter kring de nyanländas integrationsprocess 

till det svenska samhället varit en politisk känslig fråga. En viktig del av denna 

integrationsprocess är samhällsorientering. Samhällsorienteringens syfte är till för att förenkla 

integrationen genom att förbättra förutsättningar för de nyanlända att etablera sig i arbets- och 

samhällslivet.
15

 Eftersom innebörden av samhällsorientering är mycket brett kommer här en 

kort beskrivning av det innehåll som jag valt för min studie. Innehållet har arbetats fram 

                                                      
12 CIS hemsida: www.skola.uppsala.se 
13 CIS hemsida: www.skola.uppsala.se 
14 Bolandgymnasieskolas hemsida: www.bolandsskolan.uppsala.se 
15

 SOU 2010:16 Sverige för nyanlända s. 18 
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utifrån boken Om Sverige från 2012, som diskuterar förordningar kring samhällsorienteringen 

för nyanlända
16

: 

 

 De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 

 Den enskildes rättigheter och skyldigheter 

 Hur samhället är organiserat 

 Det praktiska vardagslivet 

 

Samhällsorienteringen var fram till 2007 en del av skolformen Sfi. Detta togs bort av två 

orsaker, dels att regeringen tyckte att denna viktiga samhällsorientering ska ges på de 

nyanländas modersmål och att informationen skulle ges i ett tidigare skede, detta för att de 

nyanlända inte ska missa viktig samhällsinformation. Andra orsaken var för att regeringen 

ansåg att Sfi utbildningen skulle vara koncentrerad till en språkutbildning.
17

 

Målsättningen för Sfi:s utbildningar är att eleverna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

Här ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sina kunskapsområden och kompetenser i 

syfte att förbättra sina framtidsutsikter inom arbets- och samhällslivet.
18

 Vidare har Sfi som 

syfte att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket.
19

 

Jag vill här klargöra samhällsorienteringens förhållande till min uppsats. Samhällsorientering 

är ett viktigt medel för att underlätta och förenkla de nyanlända elevers inkludering inom 

skolan och samhället. Eftersom samhällsorientering i olika former förekommer i skollagen 

ville jag uppmärksamma vilken betydelse denna samhällsorientering har för mina 

informanter. Betydelsen av samhällsorientering i skolan samt nyanlända elevers erfarenheter 

av sina första år i den svenska skolan är det min uppsats kommer studera. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

 Svensk författningssamlingar (2010:1138) www.riksdagen.se 
17 SOU 2010:16 Sverige för nyanlända s. 9 
18 Skollagen (2010:800). 22 kap. 2 § 
19 Skollagen (2010:800). 22 kap. 3 § 
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4. Litteraturöversikt 

 

Tidigare forskning 

Tidigare i texten nämndes att det gjorts lite forskning kring nyanländas skolgång, där mycket 

av de skriftliga texterna inte har en direkt teoretisk anknytning. Bland dessa skriftliga texter 

som inte har en direkt teoretisk anknytning har jag främst använt rapporter, stödmaterial och 

utredningar som utförts av Skolverket, Statens offentliga utredningar och SKL (Sveriges 

kommuner och Landsting). Material med dessa skriftliga texter har jag använt som ytterligare 

stöd för att besvara mina frågeställningar. Dessa skriftliga texter som utförts av offentliga 

verksamheter hjälper att förtydliga och skapa en större helhetssyn för detta ämnesområdet. 

Dessa skriftliga texter är riktad till olika verksamheter som arbetar med de nyanländas 

skolgångar och kan även appliceras utanför skolans gränser. Skolverket har de senaste åren 

publicerat två rapporter Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) och Att 

främja nyanlända elevers kunskapsutveckling (2012) som riktar sig till lärare, skolledare, 

skolpersonal och skolhuvudmännen. Här berör rapporterna olika centrala begrepp kring 

nyanlända elevers rådgivning vid skolmottagande, skolintroduktion och undervisning. Båda 

rapporterna förespråkar för en individuell anpassning till elevens kunskaper, vikten av 

uppföljning, utvärderingar samt samverkan mellan olika instanser såsom skolan, samhället 

och föräldrar. 

 

Det finns lagar och förordningar för de nyanländas utbildningsform. Här är det betydelsefullt 

att kunna behärska och känna till regler som gäller deras skolgång. Som det nämnts tidigare i 

uppsatsen har elevgruppen rätt att få en utbildning som är likvärdig alla andra. I skollagen 

poängteras en rad viktiga riktlinjer kring skolgången för nyanlända.  

En person har rätt att delta i Sfi utbildning från och med andra kalenderhalvåret personen fyllt 

16 år.
20

 Enligt skollagen poängteras hemkommunens ansvar för att aktivt nå barn och 

ungdomar som har rätt till utbildning, samt erbjuda nyanlända elever som ansökt om Sfi 

utbildning en påbörjad utbildning i svenska skolan inom en månad.
21

 

 

Trots att skolan fungerar som arena för min undersökning har det varit av betydelse att 

använda mig av skriftliga texter som belyser innebörden av att vara en nyanländ person i 

                                                      
20 Skollagen (2010:800). 22 kap. 13 § 
21 Skollagen (2010:800). 22 kap. 11 § 
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Sverige. Sverige för nyanlända från 2010 är en skriftlig text om samhällsorientering för 

nyanlända invandrare. Texten är utarbetat av Statens Offentliga Utredningar (SOU 2010:16). 

Här tas det upp viktiga delar av integrationsprocessen och hur staten ska arbeta för att ge ut 

samhällsinformation till nyanlända invandrare. Här diskuteras tidigare tillvägagångssätt för 

introduktionsutbildningar och vidare hur ansvarsområdet mellan stat, kommun och 

landstingen ser ut. Utredningen kom fram till några slutsatser för att förbättra den första tiden 

för nyanlända invandrare. Där förespråkades en höjd lärarkompetens, samhällsorientering på 

modersmålet och en ökad tvåvägskommunikation med öppna diskussioner. 

 

Nihad Bunars bok Nyanlända och lärande från 2010 är en forskningsöversikt som 

förekommer flitigt som referens inom detta område. Han har utgått från ca 300 böcker, 

artiklar och rapporter där han sammanställt och kommit fram till att skrifterna inom de 

svenska databaserna utgår ifrån tre perspektiv när den belyser de nyanländas skolgång. Det 

först perspektivet utgår från samspelet mellan svenskar och nyanlända invandrare, här 

diskuteras många olika infallsvinklar. Infallsvinklarna representeras av lärarroller, integrering, 

diskriminering, gränsdragningar m.m. Det andra perspektivet är det institutionella, här menar 

Bunar att den svenska forskningen är mycket knapphändig när det kommer till 

undersökningar kring mottagningsprocessens betydelse. I detta perspektiv belyser 

forskningsöversikten betydelsen av en bra och trygg start på livet i det nya landet, olika 

verksamheters ansvarsområden, invandringsåldrar m.m. Det tredje perspektivet är det 

språkpedagogiska som utgör en större del av forskningen kring detta ämne. Här poängterar 

forskningsöversikten att det är grundläggande att använda elevernas modersmål i det dagliga 

skolarbetet samt att modersmål inte utnyttjas tillräckligt i skolsyfte. 

  

Peter Hopkins och Malcolm Hill gav ut en studie angående olika behov som ensamkommande 

flykting barn/ungdomar hade när de invandrat till Skottland. Studien utgick från intervjuer av 

ensamkommande barn/ungdomars egna erfarenheter, där de även i olika grupper fick arbeta 

med frågor rörande immigration samt hur deras behov sett ut. Den skotska studien hade som 

utgångspunkt att ensamkommande barn och ungdomar som invandrat till ett nytt land är en 

mycket utsatt grupp. Ett av de viktigaste behov dessa ensamkommande barn/ungdomar haft är 

att få känsla av att bli sedda, uppmärksammade och få ett erkännande. Gruppen menade att 

samhällsinformation är av stor vikt, detta för att kunna tillgå olika samhällsservice på bästa 
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möjliga vis.
22

 Vidare var betydelsen av utbildning av stor vikt för att dessa ensamkommande 

barn/ungdomar kan verka med bra förutsättningar i det framtida samhälls och yrkes liv.
23

 

 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat fram en rapport från 10 kommuners 

verksamhet kring nyanlända elevers skolgång. Rapporten Nyanlända elevers utbildning från 

2010 utgår från tio kommuners arbetssätt att bedriva framgångsrik undervisning för 

nyanlända elever. Kommunerna lyfter i denna rapport viktiga exempel som bidragit till en 

lyckad skolgång. Rapporten utgår från intervjuer av politiker, rektorer, verksamhetschefer och 

pedagoger. Rapporten förespråkar för studiehandledningar, uppföljningar, extra resurser och 

ett större samspel mellan samhället och skolan. Urvalet av kommunerna har utgått från 

kommuner som hade relativt bättre resultat än andra kommuner.
24

 

 

Teoretiska perspektiv 

 

Vid datainsamling genom intervjuer är undersökningar speciellt beroende av en teoribildning. 

Inom studier av social karaktär finns det även ett större behov av att behärska och använda sig 

av flera teoribildningar. Anledningen är att problemställningar av social karaktär ska kunna 

förstås utifrån samspelet mellan individ, omgivning och tidsdimensioner.
25

 Med 

tidsdimensioner menas hur ofta samspelen förekommer. Jag kommer att använda mig av två 

teoribildningar, där det första interkulturella perspektivet är förknippad med 

gränsöverdragningar mellan olika kulturmöten och kommunikationer människor emellan. Den 

andra teoribildningen sociokulturellt perspektiv har många inriktningar, där jag valt en 

utgångspunkt som ligger mellan individen och sammanhanget. Här kommer jag mestadels att 

utgå från språkutveckling och dess betydelse för människans tankar och handlingar. 

 

Interkulturellt perspektiv: 

Närvaron av fler kulturer och språk i klassrummet har i den svenska skolan ökat markant de 

senaste decennierna. Skolan har utvecklats till att ha en mångkulturell karaktär. Detta har 

medfört att skolan innehar en stor kulturellt flöde, där det inom interkulturella perspektivet 

                                                      
22

 Hopkins, Peter och Hill, Malcolm (2010) s. 400-402 
23

 Hopkins, Peter och Hill, Malcolm (2010) s. 407 
24 Andersson-Brynja, Nina. Nyanlända elevers utbildning – Goda exempel från tio kommuner. Edita Västra Aros 
AB. SKL, 2010. s. 10 
25 Larsson, Sam Lilja, John och Mannheimer, Katarina (2008) Forskningsmetoder i socialt arbete. Malmö. 
Holmbergs i Malmö AB. s. 25-27  
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menar att skolan ska kunna erbjuda ett kulturellt möte. Under 1990-talet tog forskningen fart 

kring interkulturellt perspektiv inom skolverksamheten och det gjordes en mäng olika 

erfarenhetsutbyten med andra europeiska länder. Detta har lett till att olika svenska regeringar 

under en 20 års period försökt lagstadga interkulturell perspektiv i skolverksamheten. 

Interkulturell undervisning har inte förekommit och detta ses som ett misslyckande, detta trots 

att det i Lpo94 finns stadgor för detta.
26

 

Begreppet interkulturell innehåller handlingar, aktioner och rörelser mellan individer. Det 

finns två betydelsefulla områden inom begreppet interkulturell, där det ena är den ömsesidiga 

kommunikationen mellan individer från olika kulturer och det andra relationen mellan 

kulturerna som skapas mellan minst två personer. Innebörden av kulturbegreppet syftar till 

ekonomiska och sociala strukturer som levnadssätt, beteenden, värderingar m.m.
27

     

Inom det interkulturella perspektivet kan individer inneha interkulturella kompetenser. En 

individ innehar interkulturell kompetens genom att kommunicera i interkulturella möten och 

inneha kunskaper samt en medvetenhet för andra kulturer.
28

 Individer inom skolverksamhet 

behöver ha kunskaper inom interkulturell kompetens på grund av den mångkulturella svenska 

skolan. I interaktionen mellan människor speglas interkulturella kompetenser utifrån hur 

individen tar hänsyn till varandras kulturella bakgrund, språkkunskaper och värderingar.
29

 

 

Sociokulturellt perspektiv: 

Det sociokulturella forskningsperspektivet har sitt ursprung från Lev Vygotskijs (1896-1934) 

idéer. Vygotskij menade att språket har en betydelse för människans tankar och handlingar. 

Det är språkets betydelse för en individs lärprocess och interaktioner som jag kommer att 

förhålla mig till. Här uppmärksammas sambandet mellan språket och den sociokulturella 

miljön, där det utspelar sig i. Detta samband är en gränsöverskridande mellan språkpraktiker 

och individers olika språk, kulturella och sociala erfarenheter. Det sociokulturella perspektivet 

betonade i början individens betydelse, för att på senare tid så har kollektivet fått en ökad 

betydelse.
30

 Vygotskij nämner zonen för potentiell utveckling, ZPD som kan sammanfattas 

med att ”det en person kan göra med lite stöd idag, kan genomföra det själv dagen efter”. 

                                                      
26 Hans, Lorentz och Bergstedt, Bosse (red.) Interkulturells perspektiv – pedagogik i mångkulturella 
lärandemiljöer. Lund. Studentlitteratur AB. s. 14-ff 
27 Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse red. (2006). s. 16  
28 Lorentz, Hans. Interkulturell kompetens – en pedagogisk utvecklingsmodell. I Lorentz, Hans och Bergstedt, 
Bosse red. (2006) s. 121 
29 Lorentz, Hans (2006) s. 127 
30 Hägerfelth, Gun (2004). Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Malmö. 
Reprocentralen. s. 53-55 
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Vidare påpekar Vygotskij att människan har två olika utvecklingsnivåer, dels den nivån en 

individ självständigt har kunskaper inom och andra nivån är vad en individ kan uppnå med 

hjälp av stöd från en person med mer kunskaper. Ena nivån representerar individens 

kompetens och den andra nivån representerar individens utvecklingspotential.
31

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
31 Hägerfelth, Gun (2004). s. 56-58 
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5. Metod 
 

Metodval 

Uppsatsen utgår från åtta elevers upplevelser av sina första år i den svenska skolan. Syftet 

med studien är att titta på nyanlända elevers upplevelser av deras inkludering inom skolan och 

samhället. Eftersom syftet utgår från elevernas upplevelser kommer jag att använda mig av en 

kvalitativ intervju som metod. När man ska försöka förstå människors situation i olika 

hänseenden är kvalitativ metod att föredra. Här är kvalitativa intervjuer fördelaktiga när en 

studie vill skapa sig en förståelse av människors upplevelser.
32

  

 

Anledningen till att jag använt mig av kvalitativa intervjuer som metod är för att  jag ska få en 

bättre förståelse över elevgruppens känslor, tankar, kunskaper och attityder. När man 

använder sig av kvalitativa intervjuer är det av vikt att försöka förstå individerna ur ett 

helhetsperspektiv, samtidigt kommer jag i studien göra vissa avgränsningar för att fokusera på 

vissa teman. Här ska jag som utför studien skaffa mig kunskaper utifrån vad de nyanlända 

elever upplevelser och säger. Jag kommer i uppsatsen utgå från det hermeneutiska synsätt 

som förespråkar för en förståelse av ämnets mening. Med förståelse menas det att den som 

utför studien ska kunna få möjligheten att tolka det insamlade materialet för att sedan kunna 

skaffa sig en helhetsuppfattning.
33

 

 

Jag hade innan påbörjad studie skaffat mig kunskaper inom ämnet som skulle förbättrade 

mina möjligheter till en ökad förståelse för ämnet. Dessa kunskaper hjälpte mig mycket under 

själva intervjuerna, där jag inte enbart kände en trygghet utan kunde även skapa en öppenhet 

kring mina frågeställningar, val av teman, teorier och tolkningar.
34

 

 

Material och datainsamling 

Kärnan av materialet i min studie består av data som samlats in genom intervjuer. Här har 

även olika lagar, rapporter, utredningar och stadgar fungerat som stöd och fungerat som 

viktiga utgångspunkter för min resultatanalys. Eftersom ansvarsområdet för de nyanlända 

innefattas av olika offentliga verksamheter har jag försökt skaffa mig en förståelse för vilka 

riktlinjer och lagar som gäller. Rapporter som arbetats fram av skolverket och 

                                                      
32 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur AB. s. 14 
33 Larsson, Sam Lilja, John Mannheimer, Katarina (2008). s. 91-93  
34 Larsson, Sam Lilja, John Mannheimer, Katarina (2008). s. 96 
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skolinspektionen har fungerat som hjälpmedel för material insamlingen, där den mest 

grundläggande utgångspunkten för dessa skrifter har vart att elever ska erbjudas en ledning 

och stimulans som ska stärka deras personliga utveckling. När det gäller datainsamlingen för 

intervjuerna har jag spelat in samtliga intervjuer, där jag i huvudsak transkriberat intervjuerna 

till anteckningar direkt efter genomförandet, vilket har upplevts fördelaktigt. Samtliga 

intervjuer genomfördes på deras gymnasieskola eller i närliggande byggnad. 

I genomförandet för dessa intervjuer har jag använt mig av en halvstrukturerad intervjuform, 

detta för att få en större flexibilitet för min studie. Den halvstrukturerade intervjun innebär att 

personerna som intervjuas får samma frågor att besvara, ungefär lika lång intervjutid och 

formen på frågorna har varit välförberedda. När det gäller säkerställningen av likvärdiga saker 

som ska täckas in ska det finnas förberedda följdfrågor som är nära förknippade med 

relevanta underrubriker/teman. Innebörden av dessa ovan nämnda egenskaper utgör det 

strukturerade av den halvstrukturerade delen. Den mindre strukturerade delen av denna 

intervjuform utgörs av frågorna som ska vara av öppen karaktär.
35

 

 

Urval och forskningsetiska överväganden 

Kravet på informanterna var att mina informanter genomför/genomfört en utbildning inom 

någon av SPRINT klasserna inom Uppsalas gymnasieskolor. Eftersom SPRINT:s 

utbildningsform är relativ ny har jag även använt mig av elever som läst IVIK som var 

SPRINT utbildningens föregångare. Sex av de åtta informanterna hade genomfört en 

utbildning inom CIS introduktionsutbildning här i Uppsala, detta var inget krav eftersom det 

var av värde att komma i kontakt med elever som haft andra vägar till SPRINT. Det var inget 

krav på vilken skola i Uppsala kommun som informanterna skulle genomgå sin utbildning. 

 

Jag hade i åtanke att informanterna som befinner sig mellan åldrarna 17-20, räknas som en 

utsatt grupp med tanke på elevernas olika bakgrunder. Samtidigt behärskade informanterna 

inte svenska språket fullt ut, vilken ledde till att mina forskningsetiska övervägande var av 

särskild betydelse. Här var jag noga med att presentera mig som student på universitetet i 

Uppsala, studiens syfte samt i vilket sammanhang studien genomförs i. Vidare har jag varit 

medveten om ansvaret kring att förmedla vad det innebär att vara anonym i studien, skydd av 

                                                      
35 Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande. Malmö. Holmbergs AB. s. 103-104 
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person uppgifter och att datainsamling som inte har någon relevans för studien inte kommer 

att finnas med i uppsatsen.
36

 

 

Intervjuguide 

Jag har använt mig av intervjuguide som hade en öppen karaktär med väl förberedda 

frågeområden. Samtliga informanter var väldigt angelägna om att prata om sin skolsituation 

och sina bakgrunder i inledningen av intervjuerna. Detta hjälpte mig att få en större förståelse 

för själva ämnesområdet. Om man är välläst inom området föredrog jag att använda mig av få 

frågeområden för att på så sätt öka friheten för den som svarar. Med allt för många 

frågeområden finns det en risk att informanternas svars alternativ begränsas något. Jan Trost 

förespråkar för detta och menar att frågorna skall komma som följd av svaren.
37

 Här har jag 

försökt använda mig av denna metod, men samtidigt har jag ställt samma frågor till alla 

informanter. Mina frågeområden inriktade sig på skolmiljön, undervisningen och 

samhällsorientering inom CIS och SPRINT verksamheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Gillham, Bill (2008). s. 30–ff. 
37

 Trost, Jan (2005). s. 50-51 
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6. Resultat och analys 

 

Jag kommer härmed att presentera det väsentliga med min datainsamling. Utifrån intressanta 

upplevelser från elevernas sida kommer jag att knyta samman med frågeställningarna och de 

teoretiska perspektiven. Här kommer både positiva och negativa synvinklar att lyftas fram 

från elevernas upplevelser. Materialet som kommer redovisas är ett urval som valts med 

utgångspunkt i dess relevans för att besvara mina frågeställningar och kommer presenteras 

tematiskt. Syftet med studien var att undersöka hur åtta nyanlända elever upplever 

inkluderingen inom skolan och samhället samt deras syn på hur samhällsorienteringen 

påverkat de. Jag kommer härmed kort presentera intervjupersonernas bakgrunder och deras 

namn är fiktiva. 

 

Johannes (2013-04-23): Johannes kom till Sverige 2010 som ensamkommande flykting. Han 

är 19 år och bor nu i ett vuxenboende, men har under längre tid bott på ett asylboende. 

Karim (2013-04-23): Karim kom till Sverige tillsammans med sin familj 2009. Han är 20 år 

och bor med sin familj. 

Soheil (2013-04-24): Soheil kom till Sverige som ensamkommande flykting 2010. Han är 17 

år och bor på ett HVB-hem. 

Adam (2013-04-24): Adam är 20 år och kom till Sverige med sin familj 2009. 

Hani (2013-05-03): Hani kom till Sverige som ensamkommande flykting 2010. Han är 19 år 

och bor på ett HVB-hem. 

Tarek (2013-04-25): Tarek är 18 år och kom till Sverige med sin familj 2011. Han bor med 

sin familj. 

Ahmed (2013-04-22): Ahmed kom till Sverige med sin familj 2010. Han är 20 år och bor 

tillsammans med sin familj. 

 Soran (2013-05-06): Soran kom till Sverige med sin familj 2010 och är 18 år. Han bor 

tillsammans med sin familj. 
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Lärarens betydelse 

Relationen mellan lärare och elever var ett mycket förekommande ämne vid intervjuerna. Här 

berättade samtliga elever om en positiv bild av lärarna i både introduktionsutbildningen hos 

CIS och SPRINT ute på gymnasieskolorna. ”Min lärare frågade hur jag mår och vi fick prata 

om mitt land” uttrycker Soheil. Ahmed beskriver lärarna på CIS och SPRINT som ”Mycket 

snälla och bra lärare som alltid tänker på det som är bra för mig… de är positiva och försöker 

förstå mig hela tiden” och ”Trots min dåliga svenska väntar de och rättar mig”. När det 

kommer till lärarnas relation till eleverna verkar eleverna upplevt någon mindre skillnader 

mellan CIS och SPRINT. Här berättar några elever bl.a. Johannes det att ”I CIS var vi inte 

många i klassen, så läraren hade mer kontakt och kände oss bättre”. Eleverna upplevde lärarna 

på båda skolorna som omtänksamma och tog hänsyn till deras kulturella bakgrunder. Här 

upplevde eleverna bland annat att många läraren hade kunskaper om andras kulturer och en 

stor språklig medvetenhet. Dessa elever nämner och jämför oftast med hur deras lärare i 

hemlandet är, där beskriver eleverna det som att lärarna i sina hemländer har en stor auktoritet 

och en annorlunda relation till sina elever.  

Från elevernas sida var det tydligt att lärarna på båda skolorna hade en ömsesidig 

kommunikation och ett förhållningssätt som gav eleverna en trygghet i skolan och 

undervisningen. Utefter deras berättelser kan vi påstå att lärarna som undervisar dessa elever 

har en interkulturell kompetens. Detta eftersom informanterna upplever att lärarna tar hänsyn 

till deras kulturella bakgrund, språkliga brister och använder sig av en ödmjuk språklig 

kommunikation. 

 

I Allmänna råd för utbildning av nyanlända förespråkas att lärarna ska ha kompetenser inom 

svenska som andra språk samt andra ämnen för att på bästa sätt kunna undervisa de 

nyanlända.
38

 Vi kan här observera informanternas tillfredställelse gentemot lärarna och deras 

kompetenser för att undervisa nyanlända elever i skolan. Lärarna på båda skolorna har skapat 

en trygghet för dessa elever, men här upplevde vissa elever skillnader mellan skolorna. 

Eleverna menar att hos CIS stärker lärarna elevernas självförtroende och motiverar till fortsatt 

utveckling medan inom SPRINT klasserna upplever eleverna det samma, men att det var 

större förväntningar från lärarna. Detta menar vissa informanter har att göra med den ökade 

studietakten, som leder till en större press och vissa fall en prestationsångest. 

                                                      
38

 Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. s. 18 
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”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enlig utbildnings 

mål.”
39 

Utbildningens mål är något lärarna i skolan sträva efter. Utifrån skollagen och elevernas 

upplevelser av lärarnas roll kan vi här påstå att informanternas lärare i skolan arbetat efter 

denna lag. Detta eftersom lärarna påverkade informanternas utvecklingskurva på ett positivt 

sätt. Genom en bra kommunikation, förståelseförmåga och kompetens från lärarens sida har 

det lett till att eleverna upplevt en trygghetsfaktor. Denna trygghet har hjälpt eleverna att bli 

motiverade och sträva efter kunskap. Från det sociokulturella perspektivet med ZPD (zonen 

för potentiell utveckling) kan vi härleda till informanternas uppskattning till lärarnas sätt att 

vara och uttrycka sig. Här kan det dras paralleller till att informanterna genom att 

uppmärksamma lärarnas förhållningssätt och språkkunskaper skapar sig kunskaper som de 

inte haft tidigare. Med lite stöd och vägledning ökar möjligheterna till kunskapsutvecklingen 

enligt ZPD. Lärarna har här skapat en grund för kommunikationen vilket skapat en trygghet 

för elevernas lärprocesser. 

Informanterna upplevde att lärarna använder sig av en individuell anpassad undervisning och 

att de fick sina kunskaper validerade inom SPRINT. Eleverna fick från första tiden bevisa 

sina färdigheter för att sedan starta upp en undervisningsnivå som de är lämpade för. Här 

menar Karim ”Jag kommer från Palestina, där läste jag inte engelska i skolan” ”Så när jag 

började i svensk skola kunde jag lite engelska så jag fick göra prov för lärarna ska sätta mig 

på rätt nivå” och ”Vissa elever från andra länder kunde engelska så de fick göra prov för klass 

9 direkt”. Denna upplevelse av individuellt anpassad undervisning påpekades av flera elever, 

där de tyckte det var positivt. Här ser vi även inom lagen för validering för nyanlända elever 

ska detta gälla. 

”En elev i utbildning i svenska för invandrare kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med 

validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett 

erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” 
40

 

 

 

                                                      
39

 Skollagen (2010:800). 3 kap. 3 § 
40

 Skollagen (2010:800). 22 kap. 26 § 
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Studiemiljön och undervisningen 

Målsättningen för SPRINT är kunna ge nyanlända elever de grundläggande kunskaper i det 

svenska språket, där utbildningen ska ta vara på och utveckla deras ämneskunskaper. Här är 

det elevens förutsättningar och individuella behov som ska ligga till grund för hur länge en 

elev ska studera på SPRINT. Eftersom de nyanländas skolbakgrunder ser mycket annorlunda 

ut har skolan här ett ansvar att anpassa undervisningen till varje enskild individ. Här ska 

skolan ansvara för att identifiera elevernas teorietiska och praktisk-estetiska ämnen. Här gäller 

det för skolan att erkänna och bedöma elevens kunskaper genom att sätta ett betyg trots att 

eleven inte har de rätta färdigheterna i det svenska språket.
41

 

Eleverna som intervjuades var överens om att CIS och SPRINT arbetar efter deras 

förutsättningar trots att vissa elever upplevde det svenska språket som en stor utmaning. 

Informanterna berättade hur den individuellt anpassade undervisning gick till med 

utgångspunkt på en individuell studieplan som enligt skollagen ska erbjudas till alla 

nyanlända elever. 

 

”För varje elev ska det finnas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes 

utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.”
42

 

Här påpekar Ahmed ”Man måste planera hela tiden, vad vi ska göra och hur vi ska klara 

skolan”, ”Jag brukar gå till studiehandledning på arabiska, där får jag mycket information om 

hur jag ska klara skolan”. I Celsius skolan får eleverna på SPRINT tillgång till 

studiehandledning på olika språk. Här var det att alla informanterna vänder sig till 

studiehandledning på modermålet för att få en vägledning eller stöd i sin individuella 

studieplan. Språken som studiehandledningen finns tillgänglig på är bland annat arabiska, 

dari, sorani, armeniska, somaliska och persiska. Studiehandledningen på modersmål är enligt 

grundskoleförordningen en rättighet för elever som är behov av detta. Syftet med 

studiehandledning på modersmål är att det ska fungera som ett verktyg för att utveckla 

elevens lärprocesser.
43

 

 

När det gäller diskussionen kring det språkliga finns det här en mycket likartad synpunkt från 

informanternas sida. I skollagen står det att undervisning för nyanlända ska erbjuda en 

                                                      
41 Skolverket. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. s. 13-15 
42

 Skollagen (2010:800). 22 kap. 10 § 
43

 SKL (2010) s. 34 
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utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket är tänkt att förbättra förutsättningar 

för att kunna gå vidare i gymnasieskolan.
44

 Eleverna återkommer även här till att 

huvudfokusen i sin undervisning speciellt i början ligger på det svenska språket. Här är det så 

att flertalet av informanterna uttrycker en hopplöshet under vissa perioder på grund av sina 

egna språkbrister. Soheil utrycker det med ett skratt ”Från början man bli arg för man inte kan 

prata svenska och man säger jag inte kommer prata riktig svenska”, ”Ibland vill man prata 

med andra elever men det stannar bara i huvudet” och ”Varje dag var det läsa, skriva, läsa, 

skriva på svenska”. Enligt Vygotskijs idéer påverkade språket människors tankar och 

handlingar, detta kan vi se i form av berättelser som ett flertal informanter uttrycker det. Jag 

upplever att informanternas språkliga brister även påverkat eleverna under själva intervjuerna. 

Dessa tankar och handlingsmönster som gör sig gällande på grund av språkbrister påverkar 

deras lärprocesser och interaktioner med andra människor (främst andra elever). 

 

Eleverna är uppdelade när det gäller vilken skolmiljö som föredras. Som det tidigare nämnts 

läser endast nyanlända elever på CIS och SPRINT bedrivs på vanliga gymnasieskolor. Denna 

övergång från en liten skola till gymnasiet har eleverna två olika åsikter om. 

 

Johannes uppskattade den lugna miljön på CIS och beskriver den så här ”Det var alltid lugnt i 

skolan och man var nyfiken på vad som man ska göra under dagen”. Medan Ahmed 

uppskattade CIS skolmiljö, men upplevde att det är viktigt och lärorikt att träffa nya 

människor. Där han menar att nyanlända elever kan titta på vad svenska elever gör och på så 

sätt lära sig från dem. Hani hade svårt att förklara övergången från CIS till Celsius skolan, 

eftersom han upplevde en trygghet i CIS klassen och menade att man hade råd att göra fel. 

Samtidigt förklarade han att man måste träffa och se andra människor. Vidare betonar Hani att 

alla människor har olika personligheter och har olika målsättningar, samt att steget ut till 

gymnasiet är ett måste. Här kan man lyfta fram betydelsen av den sociala integreringen för de 

nyanlända eleverna. Rektor från Nibbleskolan i Hallstahammar Annechatrin Brandèn menar 

att man inte ska underskatta den sociala biten och enbart förknippa det med hänsyn till direkt 

kontakt med andra svenska elever och vara som alla andra. Utan här får de nyanlända en 

social vinst med att integreras i vanliga skolor.
45

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle det förespråkas för att nyanlända elever gynnas av att 

ha sin undervisning på en gymnasieskola. Detta med tanke på att individer gynnas av att verka 

                                                      
44 Skollagen 2010:800. 17 kap. 3 § 
45 Skolverket (2012). Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling. s. 17-18 
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inom gränsöverskridande miljöer. Denna sociokulturella miljö utgörs av olika språkliga, 

kulturella och sociala erfarenheter som tillåts överskrida varandra. I gymnasieskolan får de 

nyanlända eleverna ett tillfälle för denna gränsöverskridning. ZPD inom det sociokulturella 

området kan även här sammankopplas med tanke på att individer har två olika kunskaper, dels 

det den individuella kunskapen samt den kunskap individen kan uppnå med hjälp av stöd. 

Med hänsyn till ZPD kan det finnas ytterligare fördelar med att nyanlända elever får verka ute 

på gymnasieskolor. Genom att verka inom gymnasieskolan möjliggör detta för att nyanlända 

elevers sociala integrering får en större möjlighet. 

 

Vissa av informanterna upplevde en svårighet kring studietakten i och med övergången från 

CIS till SPRINT. Från att enbart läst svenska för invandrare på CIS i några månader, hoppade 

eleverna därefter in på SPRINT utbildningen. Väl inom SPRINT fortsatte eleverna med 

inlärning av svenska för invandrare på högre nivå. När eleverna hade de rätta 

förutsättningarna börjar de med att läsa andra ämnen. Vad gäller studietakten fanns det olika 

åsikter. Ahmed har snart läst klar SPRINT och kommer hoppa på nationella 

gymnasieprogrammet till hösten (2013) och upplever ”Den tuffa utbildningen i SPRINT är 

mycket mycket bra och motiverande och har utvecklat mig” och ”Det är hårt och tufft och 

man måste kämpa, jag är snart klar och vissa som gick i min klass förut är fortfarande kvar 

och säger att de inte klarar skolan” uttrycker Ahmed det. Vidare menar han att många av 

eleverna kommer till skolan för att ha kul och träffa sina kompisar. 

 

Johannes menar även han att han upplever en hög studietakt i SPRINT och påpekar att det 

dels är upp till sig själv samt att man hela tiden kan komma fram i sin utveckling beroende på 

vilken mål man har. Vissa andra elever berättar att skolmiljöbytet i samband med den ökade 

studietakten påverkat deras självförtroende som byggts upp inom CIS verksamhet. Den trygga 

miljön inom CIS med en tät lärarkontakt var ett stöd i språkutvecklingen för vissa elever. Väl 

inom SPRINT upplevde vissa eleverna inte samma självkänsla över sina språkliga förmågor. 

”Jag började läsa olika ämnen som jag inte läst förut och det började bli svårare i IVIK” och 

”Man tänkte på att man inte klarade sig på prov så det blir katastrof” berättar Soheil. När 

Soheil får sämre resultat påverkas han mycket negativ och det blir en negativ spiral som även 

påverkar honom utanför skolan. 

De skriftliga texterna för nyanlända förespråkar för att ha en hög undervisningsnivå och 

förväntningar på nyanlända elever. Dessa förväntningar ska vara till för att de nyanlända 

eleverna inte ska tappa motivationen med en allt för låg undervisningstakt. I rapporten Att 
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främja nyanlända elevers kunskapsutveckling förespråkas det att ha höga förväntningar på 

elevernas kunskapsutveckling samtidigt ska eleverna mötas på den kunskapsnivån som de 

befinner sig i. Allt detta för att eleverna ska kunna komma vidare i utbildningens system.
46

 

 

Känsla av utanförskap 

Alla informanter var överens om skolans betydelse för integrationen i svenska samhället. I 

skolans värld hittas möjligheter till integrationen. Trots att eleverna har olika bakgrunder och 

upplevelser av sin sociala situation i skolan berättade de om en tydlig segregering mellan 

elevgrupper som informanterna kallar för svenska elever och IVIK-elever. Denna situation 

påverkade informanterna negativ, där några av informanterna hade en förståelse för detta. 

Adam menade att ”Jag ser de andra eleverna varje dag, men man vågar aldrig prata med 

dem”. Han berättar vidare att i undervisningen inom CIS och SPRINT finns det mycket 

utrymme för att lära sig läsa och skriva svenska, men får inte enligt Adam utrymme för att 

prata svenska. Ibland funderar han på om det är hans initiativförmåga som brister eller om de 

vanliga eleverna som är svåra att få en kontakt med. 

 

Tarek säger ”Svenskar kommer alltid titta på mig som invandrare och det jag kan göra är att 

lära mig svenska bra efter det så är det svenskarna och skolan som måste acceptera mig”. 

Vidare framhöll han att bollen inte är hos honom fullt ut, utan det gäller för de svenska 

eleverna att bortse från de språkliga bristerna och sluta vara nedvärderade på grund av de 

språkliga bristerna. Detta fenomen där nedsättande behandling och ”vi” och ”dom” tänk 

beskriver Bunar i sin forskningsöversikt som vanligt förekommande. Här menar Bunar att 

elever med utländsk bakgrund och nyanlända elever förhindras av strukturella hinder såsom 

språkliga brister samt sin kulturella bakgrund. Vidare menar han att normen är att vara 

”svensk” vilket blir mer komplicerat att uppnå med tanke på gruppen av elever med 

utländskbakgrund även upplever ett utanförskap. Detta utanförskap leder som Bunar menar 

till en fördjupning av utanförskap, stigmatiseringar och minskat självförtroende för de 

nyanlända eleverna.
47

 

 

Hani påpekade att det finns skillnader mellan de nyanländas personligheter. Vissa strävar inte 

tillräckligt för att ta kontakt och öppna olika möjligheter.  Här menade han att det gäller att 

hitta gemensamma intressen. ”I moskén träffade jag några ungdomar som gick i min skola. Vi 
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hälsade på varandra varje dag i skolan och jag blev deras kompis”. Han förklarade vidare att 

några bland de nyanlända vännerna fick kontakt via Hani nya vänner.  

Ahmed spinner vidare på denna uppfattning att kunna ta för sig och att våga är problematisk 

”Lärarna säger till en hela tiden att våga prata och fråga, så man blir positiv från början och 

sen blir det svårt och man blir nervös”. Ahmed tillägger fördelarna med att ha gemensamma 

språkkunskaper med andra elever som går i gymnasieprogrammen. Här syftar han på att vissa 

nyanlända elevers språkliga kunskaper och etniciteter kan vara till fördelar när det gäller att 

hitta nätverk. Han menar att vissa som kan prata arabiska eller somaliska kan försöka ta 

kontakt med andra elever som går i de vanliga klasserna med samma språkkunskaper. ”Jag 

brukar prata arabiska med andra elever som går på gymnasiet och de brukar hjälpa mig ibland 

om jag har någon fråga eller problem” berättar Ahmed och upplever de arabtalande eleverna 

som trevliga och hjälpsamma. När Ahmed nämner de svenska eleverna blir det lite mer 

problematisk med tanke på att de inte har någonting gemensamt. 

 

Bunar betonar i sin forskningsöversikt att nyanlända elever gynnas och hjälps mycket av 

individuella aktörer. Dessa aktörer finns oftast i skolans miljö och kan representeras av 

skolpersonal och medelever. Bunar menar vidare att det är genom dessa gränsöverskridande 

interaktioner som man avdramatiserar orden kultur, etnicitet, ursprung, invandrare och 

svensk.
48

 Dessa nätverk som vi ser hos informanterna är betydelsefulla för de, men tyvärr 

stärks begreppen kultur, ursprung, invandrare och svensk med tanke på att de nyanlända 

elevernas nätverk inte kännetecknades av gränsöverskridningar mellan kultur och ursprunget. 

Trots att skolan utgör en fantastik mötesplats saknas generellt de gränsöverskridande 

interkulturella mötena mellan svenska elever och de nyanlända eleverna. Det interkulturella 

mötet mellan elever med utländsk bakgrund och nyanlända elever kännetecknades däremot av 

handlingar och aktioner. 
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Samhällsorientering 

 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen syftar också till att i samarbete med 

hemmen, främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare.”
49

 

 

Detta är en del av syftet för Sveriges skolutbildningar. Här ska nyanlända elever få 

förutsättningar för att integreras och få de kunskaper för att få möjligheter att verka i 

samhället och arbetslivet. Det är i skolan som dessa elever ska utveckla och få en förståelse 

för det svenska samhället. Ahmed menade att ”I slutet av vår Sfi utbildning fick vi läsa om 

rättigheter och lagar”, ”Om man blir dömd eller… annars få man reda på mycket själv” och 

”Man måste behöva saker för att kunna uppleva det ”.  Han vidare utvecklar det och menar att 

i början fick man information från läraren i SPRINT, ”där vi tränade på att skriva brev till 

olika (myndigheter) och läraren berättade om olika platser i Uppsala och Sverige” och Ahmed 

fortsatte beröra språkets betydelse ”Man måste kunna språket innan man kan förstå”.  

 

Trots att samhällsorientering tagits bort från Sfi:s utbildning för nyanlända, påpekade 

informanterna att det förkommer viss samhällsorientering inom språkutbildningen, men de 

hade olika upplevelser och åsikter angående samhällsorienteringen. I en skolmiljö finns det 

utrymme till en tvåvägskommunikation vad gäller samhällsorientering och det är precis detta 

som en utredning från SOU förespråkar för. Här menar SOU att när samhällsorientering 

delges till nyanlända är det viktigt med ett utrymme för frågor, diskussioner och reflektioner. 

Här förespråkas det att man ska ha en kommunikation i dialogform på grund av att 

samhällsinformationen har en stark vardaglig betydelse.
50

 

 

Hani förklarade att ”Min arabiska lärare hämtade olika papper och säger hur man ska göra, 

vad vi ska tänka på och hur samhället är”. Hani säger även att eftersom de pratar arabiska så 

får han på ett effektivt sätt en ökad förståelse. Språket är betydelsefullt för förståelsen av 

samhällsinformation. Det finns fördelar med att utnyttja modersmålet till att delge 

samhällsorientering, detta på grund av eleverna som är mottagare av informationen inte 

utvecklat tillräckligt med kunskaper inom svenska språket. Modersmåls undervisning ger ett 
                                                      
49

 Skollagen 2010:800. 1 kap. 4 § 
50

 SOU 2010:16 Sverige för nyanlända. s. 72-73  
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ökat utrymme för ett aktivt deltagande från eleverna sida vad gäller samhällsinformation, där 

de kan ställa frågor, reflektera och diskutera.
51

 Det sociokulturella perspektivet poängterar 

språkets betydelse för individers lärprocesser, där en del av mina informanter nämnt fördelar 

med att använda sitt modersmål vid delgivning av samhällsinformation. Modersmålet 

fungerar som en trygghetsfaktor som bidrar till en effektivare förståelse av 

samhällsinformation. 

 

I CIS berättade Johannes fördelar med att lärare förklara olika samhällsinformation trots att 

han inte fick en större förståelse. Detta hjälpte honom skaffa en nyfikenhet över hur samhället 

är uppbyggt. Johannes som är ensamkommande flykting påpekar även att hans asylboende 

förklarat och hjälpt honom med samhällsorientering ”I min asylboende fick jag hjälp med att 

ta kontakt med läkare och de visade mig olika platser och de berättade att man måste 

respektera varandra”. Soheil berättar även han har liknande erfarenheter från sitt asylboende, 

där han fick lära sig en hel del information om samhället och det praktiska livet. Han påpekar 

bland annat att personalen på hans asylboende förklarade vem man vänder sig till vid behov 

av hjälp inom olika områden. 

 

Adam menar att man ständigt lär sig om samhället i skolan och utanför skolan. Han förklarar 

att många av läromedlen och lärarnas undervisning tar upp olika samhällsfenomen. Här 

förklarade han att inom Sfi undervisningen i både CIS och SPRINT behandlar vi personliga 

angelägenheter inom undervisningen och där kommer mycket av vad som berör mitt liv. 

Vidare berättar han familjens betydelse, där familjemedlemmarna delar med sig av olika 

upplevelser som gäller det praktiska livet. 

 

De nyanlända eleverna ingår i olika kollektiv exempelvis familjen, asylboende och 

umgängeskretsar. Det är inom dessa kollektiv som en del av mina informanter menar har 

bidragit till en ökad medvetenhet om samhällsinformation. Genom erfarenhetsutbyte och stöd 

från andra personer har mina informanter påpekat har hjälpt de när det kommer till 

samhällsorienteringen.  
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7. Diskussion och slutsats 

I min resultatanalys har jag belyst mina informanters upplevelser av sin utbildning och 

inkluderingen i skolan och samhället. Av mina informanters upplevelser har jag kategoriserat 

deras upplevelser utifrån vanligt förekommande temaområden. Dessa teman utgör av lärarens 

betydelse, studiemiljön och undervisning, känsla av utanförskap och samhällsorientering. 

Dessa är mina frågeställningar: 

- Hur upplever mina informanter sin utbildningssituation? 

- Hur påverkar samhällsorienteringen mina informanter? 

 

Lärarens och undervisningens roll 

Enligt det interkulturella perspektivet kan personer inneha interkulturella kompetenser. De 

nyanlända eleverna var mycket nöjda med deras lärares betydelse för deras lärprocesser. Här 

var det så att lärarnas interkulturella kompetenser var tydliga och bidrog positivt till 

undervisningen och informanternas lärprocesser. För att en nyanländ elev ska få en lyckad 

skolgång är lärarens betydelse enorm. Här kan man lyfta fram olika aspekter av en lärares 

tillgångar. Informanterna menade att det var främst vikten av lärarens sociala kompetenser 

som bidrog till en trygghet som sedan smittade av sig på deras lärprocesser. Genom att läraren 

kommunicerade på ett interkulturellt sätt bland annat genom att ta hänsyn till elevens 

kulturella och språkliga bakgrund. Lärarna har haft en mycket central roll hos mina 

informanter. Informanternas tidigare erfarenheter av läraren var mycket olika men upplevde 

lärarna i CIS och SPRINT som positiva. Enligt mig är det viktigt att förstå lärarnas påverkan 

för elevens självförtroende och självkänsla. De nyanlända elever behöver just ett stöd, 

trygghet och någon som bryr sig om en. Lärarna utgör en ljuspunkt i elevernas annars så 

utsatta situation i skolan och samhället. 

När det gäller de svenska elevernas interkulturella kompetenser är det lätt att påpeka brister 

med tanke på informanternas berättelser. Här är det trots allt viktigt att uppmärksamma att 

svenska elever kan inneha vissa interkulturella kompetenser som inte kommer till uttryck på 

grund av att man traditionellt har en återhållsamhet gentemot personer som man inte har 

relation till. Språket är givetvis en stor bidragande faktor men det finns fler faktorer som 

bidrar till denna återhållsamhet exempelvis kulturella skillnader. 
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När det gäller den individuellt anpassade utbildningen inom CIS och SPRINT tillgodoseddes 

det genom en individanpassad studieplan, kunskaper som tillgodosetts från hemlandet och 

studiehandledning. Skolan ska arbeta med att erbjuda nyanlända elever dessa och jag drar ett 

par frågetecken kring detta. Mina informanter var enligt mig generellt nöjda med att skolan 

erbjöd dessa aspekter kring utbildning utan att vidare resonera och redogöra för sig själva vad 

det egentligen ska innebära. Det kändes mer som att informanterna var tacksamma att ha en 

individuell studieplan och studiehandledning utan att förstå deras rättigheter. Här kan det se ut 

så att elever som har en individuell studieplan inte känner till sina rättigheter kring att påverka 

och utveckla sin egen studieplan till den grad som eleven upplever som lämplig för dennes 

lärprocess. Här inser jag att lärarna har ett ansvar men menar att eleverna kan bli passivt lagda 

i något som de ska vara en del av. 

 

Dilemmat kring studietakten och skolmiljön 

Samtliga eleverna upplevde studietakten som hög och intensiv. Konsekvenserna av detta var 

dels att vissa elever blev mer motiverade och sporrade medan andra upplevde en stukad 

självkänsla och en hopplöshet. Detta är ett väldigt problematisk, trots det att informanternas 

skolor bedriver en individuell anpassad utbildning leder det till olika konsekvenser. Detta 

dilemma förekommer och är aktuellt debattämne även för vanliga klassrum runt om i landet. 

Lärarna har ett mycket svårt uppdrag där de ska sträva mot att stärka individer som behöver 

extra stöd samtidigt som studietakten för de övriga ska upprätthållas. Litteraturen är ense om 

at ha höga förväntningar på eleverna men att det måste tas hänsynen till var varje enskild 

individ befinner sig. Detta är en komplex fråga, där nyanländas väg ut till yrkes och 

högskoleförberedande utbildningar på gymnasieskolan som ska vara huvudsakliga målet för 

dessa elever känns som en omfattande och lång process. 

Ett annat problem som eleverna var tudelade i var hur länge och på vilken skola som deras 

utbildning skulle bedrivas på. Flertalet av informanterna menade att det var positivt att 

komma ut på en vanlig gymnasieskola och ett färre antal menade att de skulle gynnas av att 

ha en fortsatt undervisning hos CIS. Generellt förespråkar litteratur kring nyanlända elever för 

att eleverna snabbt ska komma ut på vanliga skolor. Problemet här blir just att den trygga 

miljön som eleverna upplevde när de bedrev utbildningen på en skola som enbart bestod av 
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nyanlända elever rubbas. Samtidigt är steget över till vanliga skolor en nödvändighet för 

eleverna att komma till vanliga skolmiljöer av en mängd olika faktorer. Några faktorer är att 

skolan består av olika sociala, kulturella och språk erfarenheter, där det finns bra förutsättning 

till gränsöverskridande möten mellan de nyanlända eleverna och skolans svenska elever allt 

enligt det sociokulturella perspektivet. När jag försöker sätta fingret på problemet och försöka 

se vad detta beror på kommer det även här fram en mängd möjliga faktorer där det kan 

förklaras genom att både titta på individ och kollektivnivå. 

 

Utanförskapet 

Nihad Bunar uppmärksammar även i sin forskningsöversikt att nyanlända elever upplever ett 

enormt utanförskap och påpekar en rad olika möjliga lösningar och förklaringar till detta 

problem. Här ligger huvudsakliga fokuset på att avdramatisera skillnaderna mellan de 

nyanlända och svenskarna så att man inte fäster en allt för stor betydelse vid innebörden av att 

var det ena eller det andra. Nyanländas inkludering i skolan och samhället har sina brister och 

kan förbättras på många områden, däribland den individuella attityden bland båda elever 

grupperna genom att exempelvis inte vara så återhållsam. Samtidigt har även skolan och 

andra samhälliga forum ansvar att förbättra och förenkla integreringen för de nyanlända. 

Enligt Bunar kan skolan här integrera nyanlända elever inom olika aktiviteter som skolan 

brukar bedriva. Ett viktigt steg är främst att ta vara på de nyanländas intressen. Eftersom 

fotboll ligger mig varmt om hjärtat kan man exempelvis försöka motivera nyanlända elever 

som har intresse för fotbollen till att söka kontakt med fotbollrelaterade personer samtidigt 

som skolor och fotbollsklubbar tar till vara på deras intressen på bästa sätt. Utifrån 

sociokulturella och interkulturella perspektiven utgör skolan ett fantastiskt forum för en 

möjlig integreringsområde för de nyanlända. Eftersom denna integreringsprocess uteblivit så 

är det nu upp till alla möjliga parter att försöka rå bot på detta utanförskap med början på att 

skolorna själva arbetar mer med problemet och fler individuella aktörer som tar initiativet. 
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Samhällsorientering 

Den svenska skolutbildningen ska erbjuda elever en utbildning som ska forma eleverna till 

framtida samhällsmedborgare. För att kunna erbjuda detta krävs det en samhällsorienterad 

förförståelse för olika samhälliga företeelser som ska hjälpa dessa nyanlända elever med att 

verka i det framtida samhället. Trots att det är kommunen som har ansvaret för att erbjuda 

samhällsorientering för nyanlända finns det i skolans värld fina möjligheter till att på ett 

effektivt sätt förmedla samhällsorientering. I skolans värld får eleverna ett ypperligt tillfälle 

att diskutera och reflektera över samhällsinformationen och det vardagliga livet. Utredningen 

från SOU påpekade att det fanns fördelar med att debattera och reflektera över 

samhällsorientering, denna tvåvägskommunikation erbjuds troligtvis inte utanför skolan. De 

nyanlända eleverna får hjälp och stöd med samhällsorientering utifrån, där en del av 

informanterna nämnde sina familjer och asylboende. Eftersom det är viktigt med 

samhällsinformation tidigast möjligt i det nya landet, är detta ett högt känsligt ämne. Enligt 

regeringen från 2007 hade man just denna debatt, där det olyckligtvis tog bort 

samhällsorienteringen inom Sfi utbildningen. I skolans miljö finns så mycket verktyg såsom 

modersmålsundervisning, forum och individuella aktörer som skulle kunna fungera som 

fantastiska bidrag för de nyanlända elevernas samhällsorientering. Samtidigt som detta är jag 

medveten om att det fortfarande bedrivs samhällsorientering fortfarande inom Sfi 

utbildningen men menar här att det inte är tillräcklig med tanke på potentialen som finns inom 

skolans värld. 

 

Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att skriva om nyanlända elevers upplevelser av inkluderingen i 

skolan och samhället. Mina informanters upplever lärarna som positiva kärnor för deras 

lärprocesser. Samtidigt finns delade meningar vad gäller studietakten, där vissa elever 

upplevde att den höga studietakten påverkade deras självförtroende. Vidare kom min studie 

fram till att skolmiljön utgjorde fantastiska möjligheter till bland annat personlig utveckling 

och integrering men att verkligheten bestod av en stor känsla av utanförskap. Enligt 

informanterna orsakades denna känsla av utanförskap utav bland annat passivitet från de 

nyanlända eleverna, de svenska elevernas återhållsamhet och brist på gemensamma forums 

utrymmen från skolan håll. Vad gäller samhällsorienteringens påverkan på de nyanlända 
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eleverna, hade informanterna positiva sidor av detta. Trots borttagande poängterade jag att Sfi 

utbildningen kan försöka bidra med samhällsorientering.  

 

När det gäller fortsatta studier kring dessa frågor saknas precis som Nihat Bunar anser en 

bredd. Vissa frågor kring vilken studiemiljö som passar nyanlända elever och 

samhällsorienteringens påverkan för de nyanlända eleverna finns en rad olika åsikter från 

personer som intresserar sig i frågorna. Den mest problematiska upplevelsen mina 

informanter hade var känslan av utanförskap. Här har utanförskapet i tidigare forskning och 

olika myndighetsrapporter uppmärksammats. Trots lagar, författningar och riktlinjer från 

skolverket för att förebygga utanförskap är det en mycket komplext fråga. Personligen 

upplever jag att människor och samhällets attityder måste ändras för att råda bot på 

utanförskap. Jag tycker vidare att samhällsorientering för de nyanlända elever som befinner 

sig i ungdomsåren måste förbättras och att man i framtiden ändrar tillbaks till när 

samhällsorienteringen fanns som en del av Sfi utbildningen. SOU förespråkade för en 

tvåvägskommunikation, att tidigt ge samhällsinformation samt samhällsinformation på 

modersmålet. Den bästa instansen som kan bidra till detta är just inom skolans värld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

7. Källförteckning 

 

Nihad, Bunar. (2010) Nyanlända och lärande – En forskningsöversikt om nyanlända elever i 

den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Larsson, Sam m.fl. (2008) Forskningsmetoder i socialt arbete. Malmö. Holmbergs i 

MalmöAB 

Hans, Lorentz och Bergstedt, Bosse (red.) (2006). Interkulturells perspektiv – pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer. Lund. Studentlitteratur AB 

Hägerfelth, Gun (2004). Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella 

gymnasieklassrum. Malmö. Reprocentralen 

Engdahl, Oskar och Larsson, Bengt (2006). Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp 

och teorier. Danmark: Studentlitteratur AB 

Payne, Malcom (2008). Modern teoribildning i socialt arbete – översättning Björn Nilsson. 

Stockholm: Natur och kultur 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur AB 

Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande. Malmö.   

Holmbergs AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Myndighetsrapporter och styrdokument: 

 

Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm 

Justitiedepartementet (1996). Ds 1996:58 God man för ensamma flyktingbarn. Stockholm 

Statens Offentliga Utredningar (2010) 2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, 

välfärdsstaten, vardagsliv. Stockholm 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (2012). Nyanlända elevers utbildning – Goda 

exempel från tio kommuner. Stockholm 

Skolverket (2012). Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling. Sverige 

 

Internetkällor: 

 

Länder i fick format, www.landguiden.se, (2013-04-15) 

Riksdagen, www.riksdagen.se, (2013-04-25), (2013-04-29) och (2013-05-09) 

CIS hemsida, www.cis.uppsala.se, (2013-05-09) 

Bolandgymnasieskolas hemsida: www.bolandsskolan.uppsala.se (2013-05-10) 

Skolverket, www.skolverket.se, (2013-04-19) och (2013-05-05) 

Om Sverige, www.informationsverige.se , (2013-05-11) 

Hopkins Peter och Hill, Malcolm Child and family social work [Elektronisk resurs], 1997-, 

[Blackwell Science], [Oxford], eng, libris=4316222 Volume 15 Issue 4 sid. 399-407. Första 

utgivnings datum 26 april 2010 

http://www.landguiden.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.cis.uppsala.se/
http://www.bolandsskolan.uppsala.se/
http://www.skolverket.se/

