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*Strukturellt missgynnade områden och deras skolor (Urban 
education) – från lokalsamhällets stolthet till dåligt rykte, 
låga betyg och nedläggningar 

*Skolvalfrihet – från det stora integrationslöftet till 
nyliberalismen och diskussioner om segregation och 
vinsttak

*Statliga, regionala och kommunala ”integrationsinsatser” 
och kommissioner för social utveckling – mycket pengar till 
att utveckla samverkansstrukturer

*Nyanlända elever – från skuggtillvaron i skolan till under 
det senaste året stor uppmärksamhet och ”Vi vill verkligen 
att de får en bra skolgång, men vet inte riktigt hur vi skall 
göra! Vet du det? Vad säger forskningen?”



*

*Att erkänna barnet som en kompetent aktör med 
komplex identitet och kunskapsbas – bortom enbart 
språkutvecklingsperspektiv, eventuellt trauma och 
kartläggning av tidigare kunskaper

*Att betrakta alla barn som barn oavsett 
migrationsstatus – det juridiska, demokratiska och 
moraliska perspektivet

*Att inte förlänga flyktingtiden – genom oreflekterade 
administrativa, organisatoriska och pedagogiska 
lösningar

*Att ta barnets rätt till likvärdig utbildning, inklusive 
olika stödformer, på allvar
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*Garanterar skolans nuvarande sätt att bemöta 

nyanlända elever att de får sina 

utbildningsrättigheter tillgodosedda samt att de 

blir förberedda på att ta ett aktivt medborgerligt 

ansvar för samhället i nuet och i framtiden?
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Vad är viktigt för nyanlända
elever? Att de:

Legala Organisatori-
ska 

Pedagogiska Diskursiva

Lär sig svenska och får betyg i alla 
ämnen

Lagar, 
regler, 
policy

FK, Direkt 
integrering,
Egna skolor 

mm.

Undervisningssätt
Stöd, strategier

Sättet att 
tänka och 
prata om 

dessa elever

Behåller och utvecklar sitt 
modersmål

Finns Ensam-
kommande,

skall vi tänka 
annorlunda?

Skall vi bussa
nyanlända, då vi har 
många elever med 
invandrarbakgrund?

Vad är plan 
B?

Kompensator
iska åtgärder

Ses som kompetenta aktörer Finns delvis Hur kan vi 
överbrygga 

klyftor mellan 
skolformer för
nyanlända och 

ordinarie 
skolformer?

Vad gör vi med mycket
traumatiserade elever?
Vad gör vi med elever 

med ingen eller mycket 
begränsad 

skolbakgrund?

Vem skall vi 
samarbeta
med i det 

lokala 
samhället?

Har god hälsa Finns ej Vad behövs? Vem är ansvarig? Ven skall 
kontaktas?

Utvecklar sociala relationer med
jämnåriga i formella och 
informella sammanhang

Finns men ej 
implementer

ad

Finns men 
delvis 

implementerad

Hur kan vi förena 
respekten för elevens 

hemkultur med 
värderingar och normer 

som råder i Sverige? 

Ledarskap

Utvecklas som demokratiska 
medborgare

Under
översyn

Professionell 
utveckling

Vem skall godkänna och 
se till att resurserna 

finns?

Vad gör vi 
med 

föräldrarna?
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*Ramverk förankrat i lagstiftningen, stark utveckling som 
utgår från nationell nivå (utveckling och kontroller)

*Tydligt ansvar: huvudmän och rektorer

*Tydlig distans till lagens skrivningar om särskilt stöd

*Tydlighet i att insatserna skall utgå från elevens 
individuella förutsättningar och behov – elevernas röst 
räknas!

*Tydliga ansträngningar att inte exkludera nyanlända elever 
från skolans sociala och pedagogiska sammanhang

*Perspektivskifte?:Övergången till ordinarie klass villkoras 
inte enbart av kunskaper i svenska språket, utan av 
elevens sammantagna möjligheter att tillgodogöra sig 
ordinarie undervisning (Skolverkets allmänna råd). 



*Vill vara ”normala”, ”som alla andra”, ”gå i en riktig 
klass, läsa alla ämnen och få betyg”

*Betydelse av att snabbt lära sig svenska (motivation)

*Mycket vilja och ambition 

*Behöver hjälp och stöd, pedagogiskt och socialt

*Uppmuntran och känslan/tecken på att de rör sig 
framåt, att de utvecklas

*Ser tydliga livschanser i det svenska 
utbildningssystemet

*Betydelse av att läsa ”koderna” (kulturell anpassning)

*



*

* Hur nyanlända föräldrar uppfattar och erfar skolan måste betraktas i relation till en bredare 
kontext av lokal mottagning och social status. Välkomnande klimat, respektfullt bemötande 
och lämpligt boende är de viktigaste aspekterna.

* När myndigheterna inte kan tillhandahålla boende eller jobb försöker de nyanlända att 
förlita sig på det egna sociala nätverket, vilket förutsätter fysisk närhet. I många fall finns 
nätverket i segregerade och stigmatiserade områden, vilket i sig leder till ett av de största 
problem de nyanlända föräldrarna upplever, och i synnerhet i relation till barnens 
utbildning, nämligen trångboddhet med upp till 13 personer i en trerummare. 

* Även efter relativt kort tid i Sverige och trots bristande kunskaper i svenska och trots 
uteslutande mediekonsumtion från hemlandet, var föräldrarna väl medvetna om etniska 
hierarkier mellan svenskar och invandrare. I segregerade områden gjorde föräldrarna en 
direkt koppling mellan ”inga svenskar” och utbildningens kvalitet.

* Föräldrarna hade inga egentliga reflektioner om skolornas organisatoriska modeller 
(förberedelseklasser eller direkt integrering) eller den tillämpade pedagogiken. De söker 
inte aktiv involvering i skolans dagliga praktiker. Men de söker information, respektfullt 
bemötande och kontinuerlig kommunikation, något som skulle få dem att känna sig 
inkluderade.

* Det går inte att etablera någon koppling mellan skolornas organisatoriska modeller och 
sättet att bemöta/kommunicera med föräldrarna. Dessa är oftast avhängiga individuella 
lärare och deras engagemang.
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*Spaces of inclusion, spaces of empowerment

*Stödbaserad inkludering

*Medvetenhet om elevernas tidigare och 

nuvarande erfarenheter

*Första språket som resurs i lärande



*

*Insatser som går ut på att skapa tillfällen i skolvardagen där 

interaktion mellan nyanlända och majoriteten möjliggörs.

*Interaktioner leder till empowerment, i detta fall tillägnande 

av: språk, självförtroende, kommunikationsförmåga, 

avmystifiering av kulturella koder

*Det viktiga också är de relationer som skapas mellan 

nyanlända och majoriteten (socialt kapital) samt

*Känslan att ”vi är välkomna och de bryr sig” och ”ni är 

välkomna och vi bryr oss” (samhällskontrakt som bygger på 

erkännande, ömsesidiga förväntningar och tillit) som 

insatserna lägger grunden till. 
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*Det är en vision, strategi, policy, pedagogisk och 

social praktik som kombinerar gemenskap och 

gemensamma platser med stöd och 

uppmärksamhet för elevernas olika förutsättningar.

*Det är också frågan om stödjande skolkultur som 

präglas av höga förväntningar, samverkan, tillit, 

”celebration of diversity”. 

*Platser utan stöd är inte inkludering, det är något 

annat. Stöd i egna klassrum eller till och med egna 

skolor är inte inkludering, det är något annat. 

Inkludering inträder enbart när platser, stöd, 

uppmärksamhet och gemenskap kombineras. 
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*Skolrelaterade kunskaper – kartläggning

*Skolrelaterade erfarenheter – samtal, 

observation, återkoppling

*Transmigrationserfarenheter av utbildning och 

lärande

*Hälsorelaterade frågor

*Diskriminering, mobbning, boendesituation

*Vad gör vi när vi får veta allt detta?



*
* Studiehandledarna skall utifrån sina goda kunskaper i svenska och elevens första språk 

(eller något annat språk som eleven behärskar) samt utifrån sina kunskaper om 

hemlandets och det svenska utbildningsväsendets organisatoriska och pedagogiska 

strukturer hjälpa till vid den inledande kartläggningen samt handleda elever i deras 

arbete med att tillägna sig ämnesinnehåll på sitt modersmål eller något annat språk 

eleven behärskar.

* Studiehandledarnas roll är att också stötta och främja utvecklingen av nyanlända 

elevers modersmål genom successivt införande av nya begrepp och fördjupning/nya 

betydelser av de eleven redan behärskar.

* Studiehandledaren är således inte enbart ämneslärarens passiva instrument för 

förmedling av ämnesstoffet, utan en aktiv utvecklare av elevens språk- och 

ämneskunskaper.

* Studiehandledarna skall ”handledas” av ämneslärarna

* Studiehandledarna behöver tid, resurser, samverkan och uppskattning för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet.

*Vilka pedagogiska principer vilar denna stödåtgärd på? Vem har insyn?



*

*Många forskare har visat att i synnerhet ensamkommande barn under de 

svåra omständigheterna utvecklar olika strategier för att handskas 

(coping strategies) med påfrestningarna under migrationsekologins olika 

faser. Eller med Ni Raghallaigh och Gilligans (2010, s.227) ord: 

”Increasingly, attention is being paid to the diverse manner in which 

children respond to the challenges of forced migration, and to the fact 

that many emerge as ’active survivors’ rather than ’passive victims’”. 

*De formellt skyddande kontexterna får sin skyddande potential fullt ut 

först när det har skapats positiva relationsmönster mellan vuxna och 

barn inom deras ramar. Då talar vi om positiva interaktionseffekter 

(Masten 2014).  
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*Farid: Inte bara jag utan andra ungdomar på boendet, de kunde 

inte heller sova. De tänker alltid på när får jag 

uppehållstillstånd så att jag slipper leva i ovissheten. Det var 

jättesvår period. Därför är det viktigt att vi under väntan får 

mer uppmärksamhet av boendepersonalen, god man och 

juridiska ombud som ska stödja och hjälpa oss under väntan 

eftersom denna period är mycket känslig. Det kan hända vad 

som helst. Om ungdomarna får reda på att de inte får 

uppehållstillstånd kan de begå självmord genom att hänga sig, 

slänga sig ut från balkongen och slänga sig framför tåget. Detta 

har hänt också. Denna period är mycket känslig och därför 

måste ungdomarna uppmärksammas för att minska risker med 

tragedier som självmord.
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a) Upprätthålla kontinuitet i en förändrad kontext

b) Anpassning genom lärande och förändring 

c) Anammande av positiv inställning 

d) Undertryckande av känslor och sysselsättning 

med annat som drar bort uppmärksamheten 

från svårigheterna 

e) Agera oberoende 

f) Misstro mot omgivningen 



*När god man, boendepersonal, lärare, socialsekreterare eller 

juridiska ombud genom sitt agerande uppfattas urholka 

kontextens (skolans, socialtjänstens, asylrättens) skyddande 

potential då börjar strategier av misstro och att agera 

oberoende förstärkas och synliggöras. 

*De intervjuade barnen opponerar sig inte mot vad de olika 

kontexterna kräver av dem, utan hur kontextens aktörer 

uppfattas agera (negativa interaktionseffekter) gentemot 

barnen i de mer eller mindre täta interaktionerna. Eller i vissa 

fall att interaktioner uteblir. 

*Detta för att målet (permanent uppehållstillstånd) och vägen 

dit som går via de olika kontexterna uppfattas vara hotade, 

något som i sin tur urholkar tryggheten, föreställningar om 

framtiden, chansen att hjälpa familjen. 



*Jamal: När jag blev placerad hos en afgansk familj och efter en vecka 

blev det diskussioner och tjafs mellan mig och familjen. Jag lämnade 

familjen, huset och gick. Flera gånger har jag pratat med min 

socialsekreterare och jag sa att jag inte ville bo där, men du vill att 

jag ska bo där. Jag vill bo där jag vill. De andra barnen hade inte 

sådana problem med sina socialsekreterare. Men min 

socialsekreterare hade mycket problem. Han ville placera mig där han 

valde och ville. Jag konfronterade min socialsekreterare och sa att jag 

ville prata med socialchefen om detta. Han sa okej, inget problem. 

Efter att jag pratade med socialchefen bestämde de att jag kunde 

flytta till det boende som jag nu bor i. Det som jag ville kunde jag 

uppnå till slut. Men jag tänker att en del av socialsekreterarna arbetar 

godtyckligt. De tänker inte på barnen. Var vill barnen vara? Vad vill 

barnen göra? Vad vill barnen inte göra? Man måste kunna sätta stopp 

för socialsekreterarna när de blir godtyckliga! 



*Mehdi: I början hade jag en god man som var från Asien. Jag vill inte 

nämna vilket land han kom ifrån. Jag var mycket missnöjd med honom. 

Jag träffade min gode man första dagen jag kom till boende. Därefter 

försvann han. Jag har försökt ringa honom och boka en träff med honom 

eftersom han är min förmyndare. Jag ville diskutera om mina problem 

och bekymmer på boendet. Jag ville att han skulle veta om mina 

problem och försöka hjälpa mig så gott han kunde. Men han ville inte 

ens träffa mig. Min gode man var inte heller på mötet när jag blev i ca 

fyra timmar intervjuad på Migrationsverket. Jag var så missnöjd med 

honom och min advokat kunde hjälpa mig att prata med 

Migrationsverket om att jag ville byta min gode man. Eftersom han inte 

ens närvarade när jag hade intervju med Migrationsverket. Jag kämpade 

själv för att kunna byta min gode man. Men nu har jag en jättebra god 

man. Han hjälper mig med mina lagliga rättigheter och verkligen, han är 

min företrädare. Jag är mycket nöjd med honom. 



*Den kanske paradoxala slutsatsen är att även om 

resiliensen har hjälpt dessa barn att hantera de 

oerhört svåra uppväxtvillkoren, den långa flykten, de 

första åren i Sverige, har frekvent aktivering av 

motstånd och opponering i relation till den 

institutionella kontexten i Sverige ändå bidragit till 

det förlängda flyktingskapet. Både i egna upplevelser 

genom förstärkt stress och i omgivningens hantering 

genom tillskrivning av stigmatiserade egenskaper som 

bråkig, krävande, skör, traumatiserad.


