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Sammanfattning 

Oktober 2019 påbörjades ett samordnat stöd i Stockholm för personer med erfarenhet av flykt och 
migration, och som drabbats av migrationsstress eller posttraumatiskt stressyndrom. Initierat och 
finansierat av Samordningsförbundet Stockholm stad, anställdes två ‘resurspersoner’ till Alternativ 
SFI, en skola som riktar sig till det samordnade stödets målgrupp. Resurspersonerna, som kommer 
från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen, fick som uppdrag att (1) erbjuda psykosocialt 
stöd till elever på Alternativ SFI och hjälpa dem i kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvår-
den, arbetsgivare och sociala nätverk; (2) avlasta lärarna på skolan; och (3) utveckla samverkan 
mellan olika myndigheter och verksamheter i staden. Denna rapport, som baseras på en so-
cialantropologisk studie av det samordnade stödet, reflekterar kring resurspersonernas arbete, dess 
begränsningar och framsteg. Observationer, intervjuer och informantdagböcker visar att det finns ett 
stort behov av ett samordnat stöd då personer inom målgruppen ofta slussats runt mellan olika 
myndigheter och aktörer -ibland i åratal. Rapporten påpekar att ett samordnat stöd måste ses som ett 
långsiktigt och praktiskt arbete. Gemensamma insatser behövs tillsammans med en djupare 
förståelse för målgruppens egna erfarenheter och livssituationer. Verksamheter som riktar sig mot 
målgruppen, såsom Alternativ SFI, måste också prioriteras och inte hamna i stadens periferi.  

Tack till alla som deltagit!  

Stockholm, juli 2020 
Anna Gustafsson 

 !2



Innehållsförteckning 

1. Inledning 4 

Studiens syfte och frågeställning 6 

Studiens genomförande, avgränsning och metod 7 

Rapportens utformning 9 

2. Bakgrunden: Samordningsförbundet Stockholms stad 9 

3. Platsen: Alternativ SFI 12 

Ledning 14 

Lärare 14 

Elever 15 

4. Insatsen: Resurspersonerna 15 

Hälsa och vårdkontakter 17 

Levnadsförhållanden och samhällsinformation  19 

Utbildning och arbete 20 

Skolan och frånvarofrågan 21 

Samverkan i staden 25 

5. Framsteg 27 

Elevernas välbefinnande, språkprogression och möjligheter att nå egenförsörjning 28 

Lärarnas arbete och välbefinnande 30 

Samverkan 30 

6. Slutsats: “Vi måste tänka långsiktigt” 31 

7. Käll- och litteraturhänvisning 34

 !3



1. Inledning 

“Hen är ofta stressad och pratar mycket om att hen vill få ett jobb…Hen blir väldigt orolig 
om det är mycket ljud runtomkring, speciellt flygplansljud. Jag har fått lugna hen flera 
gånger under lektionerna.” Såhär beskriver en av lärarna på Alternativ SFI en av sina 
elever. Utanför klassrummet lyser solen på en klarblå januarihimmel över Gärdet i centrala 
Stockholm. Skolans två nya resurspersoner, som kommer från Arbetsförmedlingen och So-
cialförvaltningen, frågar läraren om det finns något de kan hjälpa till med. Jag sitter med 
på mötet och lyssnar när läraren fortsätter berätta att eleven nyligen fick avslag på 
ekonomiskt bistånd. “Eleven uttrycker ofta en frustration över att hens socialsekreterare 
inte lyssnar och är svår att få tag på. Varken eleven eller vi förstår varför det blev att avslag 
på ansökan… Hen frågar oss också ofta om hjälp med att ringa vården.” Resurspersonerna 
antecknar och säger att de ska prata med eleven och undersöka hens kontakter med vården 
och socialtjänsten, och möjligheter till arbete .  1

Krig, omfattande konflikter och homofobiska trakasserier runtom i världen tvingar många män-
niskor att fly från sina hem och skapa ett nytt liv i ett nytt land. Denna process är ofta mycket ut-
manande då många flyktingar hanterar erfarenheter av våld, övergrepp, tortyr och diskriminering 
samtidigt som de försöker skaffa sig trygghet genom familj, bostad, försörjning och arbete i det nya 
landet (Envall Ryman 2017:4). Forskning visar att post-migrationsfasen, dvs. livet i det nya landet, 
involverar utmaningar och krav på att lära sig ett nytt språk, ett nytt samhällssystem och nya so-
ciokulturella normer samt anpassa sig till ett annan klimat (Bäärnhielm 2014:49). Många upplever 
rasism och social exkludering samtidigt som de bearbetar, ofta oersättliga, förluster av tidigare hem-
förhållanden, familj, yrkesidentitet och vänskapskrets (ibid.). Även om många flyktingar klarar av 
att själva etablera sig i det nya landet, har andra behov av stöd för att må bra och skapa en trygg och 
stabil levnadssituation. Enligt Envall Ryman (2017:4) kan en persons hälsa och etablering i det nya 
landet påverkas och kraftigt försämras om adekvat stöd inte finns tillgängligt. 
 Samordningsförbundet Stockholms stad (2019b) har identifierat att det behövs ett samordnat 
stöd i Stockholm för personer med komplext trauma och erfarenheter av flykt och migration. Denna 
grupp anses, enligt förbundet, att ha stora behov av, så kallade, ‘rehabiliterande insatser’. Som ett 
första steg i det ‘rehabiliterande’ arbetet har förbundet initierat ett samordningsstöd i liten skala. 
Detta består av två resurspersoner vars arbete lokaliserats på Alternativ SFI (svenska för 
invandrare); en verksamhet i regi av Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad som specialis-
erar sig på undervisning i svenska för personer med erfarenhet av flykt och migration, och som 

 Vinjetten är delvis en fiktiv berättelse för att anonymisera eleverna på Alternativ SFI.1
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drabbats av migrationsstress  eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) . Det samordnade stödet 2 3

har ett tredelat syfte: (1) erbjuda psykosocialt stöd till elever på Alternativ SFI och hjälpa dem i 
kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvården, arbetsgivare och sociala nätverk, och därigenom 
bidra till ökad trygghet och egenmakt för dessa elever; (2) avlasta lärarna på Alternativ SFI så att de 
kan fokusera på språkundervisning; och (3) utveckla samverkan mellan olika myndigheter och 
verksamheter (Samordningsförbundet, Stockholms stad 2019a, 2019b). Även om Samordningsför-
bundet skriver att ett samordnat stöd ska utformas efter varje elevs individuella behov så är det ett 
top-down initiativ som styrs av förbundets målsättning att eleverna ska återgå till ordinarie SFI, or-
dinarie stöd inom Arbetsförmedlingen och Jobbtorgen, och i förlängningen nå egenförsörjning 
(ibid.). Det samordnade stödet påbörjades 14 oktober 2019 och i nuläget har det finansiering fram 
till 31 december 2020 . 4

Den inledande vinjetten visar hur resurspersonerna och lärare samarbetat för att erbjuda adekvat 
stöd till eleverna på Alternativ SFI och några av de utmaningar som de ställts inför i sina 
yrkesroller. I vinjetten vittnar läraren om att delar av svensklektionerna fått läggas på att lugna 
elevens oro och återupplevande/flashbacks, ringa vårdcentraler och försöka tolka beslut från so-
cialtjänsten. Under mötet bestämdes det att resurspersonerna tar över ansvaret för att hjälpa eleven 
med att kontakta både vården och socialtjänsten så att läraren kan återgå till att fokusera på under-
visningen. Det framkom senare att eleven inte hade någon pågående traumabehandling; hen hade 
inte ansetts stabil nog att tillgodose sig denna då hen saknade en trygg försörjning och ett stabilt 
boende. Därutöver visade det sig av avslaget på ekonomiskt bistånd gjorts på felaktig grund. 
 Vinjetten är talande för hur skolans elever som uttryckt behov av hjälp ofta “ramlat mellan 
stolarna” eller “slussats runt” mellan olika aktörer, och hur lärarna på Alternativ SFI ofta fått ta på 
sig arbetsuppgifter som står utanför deras kompetensområden. Resurspersonerna vittnar även om att 
många elever inte fått tillräcklig kunskap om svenska myndigheter och sina rättigheter, och att det 
inte finns någon sammansatt bild av elevernas behov inom Stockholms stad. Det senare verkar bero 

 Migrationsstress är en reaktion på de påfrestningar som en person utsätts för innan, under och/eller efter en flykt eller 2

migration (Samordningsförbundet 2019b:6). Tiden innan en flykt eller migration kan innebära upplevelser av våld, 
tortyr, övergrepp eller diskriminering, och ett stort ansvarstagande gällande beslutet och förberedelserna att ge sig av 
mot ett okänt mål. Själva flykten eller migrationen kan också vara påfrestande med svåra och osäkra flyttvägar, en-
samhet, ångest och väntan (Envall Ryman 2017:6). Post-migrationsfasen, dvs. livet i det nya landet, kan vara ansträn-
gande och kantas av ensamhet, saknad och bearbetning av förlusten av familj, vänner, yrkesidentitet och tidigare sociala 
sammanhang. Därutöver tillkommer förväntningar på att lära sig ett nytt samhällssystem, språk och nya kulturella 
normer, och hantera upplevelser av rasism och social exkludering (Samordningsförbundet 2019b:6). 

 Enligt Bäärnhielm (2014:135) syftar PTSD på en fördröjd eller långvarig reaktion kring en traumatisk händelse som 3

till exempel sexuellt övergrepp, dödshot eller allvarlig skada. Traumatiska händelser av detta slag sätter vanligtvis igång 
flera försvarsmekanismer.Vid PTSD försvinner inte dessa försvarsmekanismer efteråt. Istället kan de bli ihållande eller 
återkomma vid ett senare tillfälle. Personer med PTSD kan uppvisa symtom som mardrömmar, minnesluckor, ilska, 
skuld, överdrivet vaksamhet, koncentrationssvårigheter eller känslolöshet. Många upplever även flashbacks då de 
återupplever tidigare skrämmande händelser. Det är svårt att fastställa en PTSD-diagnos och många personer med er-
farenhet av krig och konflikter har inte bara upplevt enstaka utan flera och ibland regelbundna traumatiska händelser 
(ibid.:146-147). Skolans antagningsprincip om att elever måste ha PTSD eller uppvisa PTSD-liknande symtom är något 
som diskuteras senare i rapporten. 

 Initialt skulle projektet avslutas oktober 2020. Ett beslut om förlängning med tre månader togs av styrelsen för 4

Samordningsförbundet Stockholms stad den 28 maj 2020. Anledningarna till beslut om förlängning diskuteras på sidan 
11. I skrivandets stund har insatsen inte avslutats.  
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på att olika myndigheter och aktörer -såsom vården, socialtjänsten och skolan- sällan samverkar 
med varandra. Detta bidrar till att elever som söker hjälp ibland inte får den hjälp de behöver eller 
erbjuds parallella insatser. Ofta blir även ansvarsfrågan mellan de olika aktörerna otydlig. I vinjetten 
beskrivs det, till exempel, hur vården och socialtjänsten inte kommunicerat med varandra kring hur 
deras beslut påverkat elevens hälsa och levnadssituation. I slutändan åtog sig svenskläraren att hjäl-
pa till för att ingen annan gjorde det. Därutöver saknades kompetens och engagemang från, i detta 
fall, socialtjänsten, vilket bidrog till att eleven kände hopplöshet och ilska över att ha blivit åsi-
dosatt. Lik all SFI-verksamhet hade även Alternativ SFI målsättningen att eleverna ska lära sig 
svenska och komma ut i arbetslivet. Trots detta fanns ingen samverkan mellan skolan, Arbets-
förmedlingen och Jobbtorgen innan resurspersonerna började sitt arbete. Den bristande samverkan 
mellan olika aktörer hade med stor sannolikhet försvårat många av elevernas välmående, sociala 
stabilisering och strävan efter att skaffa sig ett tryggt liv i Sverige. 

Studiens syfte och frågeställning 
Följande rapport utvärderar insatsen samordnat stöd på Alternativ SFI i Stockholm. Syftet med 
utvärderingen har varit att undersöka effekterna av insatsen utifrån resurspersonernas och lärarnas 
upplevelser och erfarenheter, och bidra till den fortlöpande utvecklingen av ett samordnat stöd i 
Stockholms stad. Mer specifikt bestämdes det i ett möte med Samordningsförbundet och Arbets-
marknadsförvaltningen att utvärderingen skulle titta på hur det samordnade stödet genomförts 
utifrån insatsens tredelade syfte (se sidan 5) . Utifrån detta formulerades fyra preliminära frågor 5

som utvärderingen skulle fokusera på: 

- Hur påverkar resurspersonernas arbetsinsats elevernas välbefinnande, språkutveckling 
och möjligheter att nå egenförsörjning? 

- Hur påverkar resurspersonernas arbetsinsats personalens arbete och välbefinnande? 
- Hur upplever resurspersonerna sitt arbete? 
- Vilka effekter ger satsningen ‘samordnat stöd’?    

Något som blev mycket påtaglig under arbetets gång var att dessa frågor, och det samordnade 
stödet, behövde kontextualiseras (1) inom Alternativ SFI; en verksamhet som var under uppbyg-
gnad och med ett nästan helt nytt lärarlag, och (2) utifrån den bristfälliga samverkan som finns mel-
lan myndigheter och aktörer i staden -som exemplifieras i den inledande vinjetten. Resultatet av det 
samordnade stödet hade, till dags dato, med all sannolikhet sett annorlunda ut om Alternativ SFI 
redan haft en välstrukturerad verksamhet och ett mer etablerat lärarlag, och om det funnits exis-
terande samverkanskanaler mellan olika aktörer i Stockholm. Mot bakgrund av detta omformuler-
ades den tredje frågan om hur resurspersonerna upplever sitt arbete till:  

- Vilka omständigheter formar resurspersonernas arbete? 

 Mötet hölls på Rosenlundsgatan 54, 23 oktober 2019.5
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Studiens genomförande, avgränsning och metod 
Rapporten baseras på en socialantropologisk studie av insatsen samordnat stöd. Den bygger på fäl-
tarbete som främst genomförts med resurspersoner och lärare på Alternativ SFI under sammanlagt 5 
veckor. För att följa skolans verksamhet och det samordnade stödets utveckling har fältarbetet up-
pdelats i två perioder; den första perioden löpte mellan januari och februari 2020 och den andra 
mellan juni och juli 2020. I sin helhet har utvärderingen pågått i två månader. Studien har genom-
förts av Anna Gustafsson, lektor i socialantropologi vid Stockholms Universitet, på uppdrag av 
Samordningsförbundet Stockholm stad.   
 Att utgå ifrån ett socialantropologiskt förhållningssätt innebär “människonära 
forskning” (Alm 2019:18) där syftet är att betona det emiska perspektivet, dvs. ett inifrånperspektiv, 
och därmed få en djupare förståelse för det som ska studeras. För denna studie betyder detta en 
strävan efter att synliggöra och tolka hur det samordnade stödet upplevs och förstås av de som 
berörs av insatsen. En central aspekt har även varit att jämföra Samordningsförbundets målsättning 
med det praktiska arbetet kring det samordnade stödet och på Alternativ SFI.  
 Det samordnade stödet kan analyseras utifrån fyra övergripande inifrånperspektiv: (1) de 
som utformat och styr insatsen (Samordningsförbundet), (2) de som utför insatsen (resurspersoner-
na), (3) de vars arbete påverkas av insatsen (medarbetare på Alternativ SFI och andra aktörer som 
resurspersonerna samverkar med), och (4) de som insatsen riktar sig till (eleverna på Alternativ 
SFI). I samtal med Samordningsförbundet och Lärvux under hösten 2019 uppmanades jag att un-
dersöka det samordnade stödet utifrån eleverna, lärarna, resurspersonerna och ledningen. Redan i ett 
preliminärt dokumentet från december 2019 om utvärderingens utförande valde jag dock att 
fokusera på resurspersoner och lärare, dvs. de som utför insatsen och vars arbete direkt påverkas av 
den. Denna avgränsning gjordes främst på grund av den tidsmässiga begränsningen som inte gjorde 
det möjligt att fokusera på alla fyra grupper. Människonära studier kräver även reflektion kring 
etiska problem och dilemman. Även om en människonära studie inte har som avsikt att peka ut eller 
exponera specifika personer, utan -i detta fall- om att förstå arbetet och resultatet av det samordnade 
stödet, så finns det en risk att dess deltagare känner sig oroliga och obekväma. Det är viktigt att hål-
la i åtanke att människor som deltar i en studie utsätter sig själva för en viss risk då de på förhand 
inte kan veta hur de kommer att tolkas och porträtteras, och vilka konsekvenserna deras medverkan 
kan få. Inför denna studie ansåg jag att de största etiska dilemman rörde eleverna. Samordningsför-
bundet och Lärvux hade berättat att de flesta elever “mådde mycket dåligt” och var upptagna med 
att stabilisera sin tillvaro, förbättra sin hälsa och få de mest grundläggande behoven mötta. Skulle 
de ha förutsättningarna för att delta i utvärderingen? Och hur skulle utvärderingen eventuellt kunna 
komma att påverka dem? Detta var frågor som jag inte kunde få svar på utan att utföra en förstudie. 
Som illustrerades i den inledande vinjetten hade några elever heller inte alltid positiva upplevelser 
av myndighetspersoner. Trots att utvärderingen skulle berikats avsevärt av att inkludera perspektiv-
en från de som insatsen är riktad till, så togs ett beslut om att detta skulle kräva ett mer långsiktigt 
arbete för att bygga tillit, överbrygga språksvårigheter , få förståelse för elevernas livssituation och 6

 Mina arbetsspråk är svenska och engelska. Samarbete med tolk skulle möjliggjort intervjuer, men detta kräver att 6

förtroende och förståelse för studiens syfte byggs upp mellan elev, tolk och utvärderare/forskare. 
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för att kunna anpassa fältarbetet efter eleverna och deras dagsform. Fokuset i denna rapport ligger 
således på resurspersonerna och lärarna, och deras förståelse av elevernas livssituation. Läsaren bör 
hålla i åtanke att eleverna själva inte fått komma till tals. Jag anser dock att det är mycket viktigt att 
Samordningsförbundet diskuterar hur målgruppen för ett samordnat stöd kan göras delaktig i det 
kommande utvecklingsarbetet.  

Fältarbetet för denna studie baserades på tre kvalitativa forskningsmetoder; deltagande observation, 
semi-strukturerade intervjuer och informantdagböcker . För att få förståelse för det samordnade 7

stödet och verksamheten där insatsen lokaliserats genomfördes deltagande observation på skolan 
under januari och februari. Den deltagande observationen innebar att jag deltog, observerade och 
förde otaliga dagliga informella samtal på vissa svensklektioner och under arbetet och samvaron i 
skolans personalrum, lunchrum och korridorer. Jag deltog också vid ett antal möten: ett möte mellan 
resurspersonerna, lärarna, de biträdande rektorerna och kurator från Vuxenutbildningscentrum; ett 
personalmöte; möten mellan resurspersoner och lärare; en halv planeringsdag i januari där 
resurspersoner, lärare och biträdande rektorer deltog; och fyra styrgruppsmöten där resurspersoner-
na och representanter från Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Intro Stockholm och Alter-
nativ SFI deltog . På grund av pandemin COVID-19 stängdes skolan den 17 mars 2020, vilket 8

gjorde att den deltagande observationen på skolan inte kunde följas upp i juni och juli.  
 För att få ytterligare kunskap om resurspersonernas och samtliga lärares egna erfarenheter 
och tankar kring det samordnade stödet och Alternativ SFI genomfördes 7 individuella intervjuer 
och 2 gruppintervjuer  på skolan i januari och februari. Under den andra fältarbetsperioden genom9 -
fördes 12 intervjuer med resurspersoner och lärare; dessa intervjuer skedde över telefon på grund av 
pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering. Samtliga intervjuer 
har haft en semi-strukturerad karaktär, vilket innebär att de fokuserats kring ett antal förutbestämda 
frågor men också anpassats efter det som intervjupersonerna valt att berätta om (se Spradley 1979).  
 Resurspersonerna bads även att föra ‘informantdagböcker’ över sitt arbete. Syftet med dessa 
var att få djupare förståelse om deras arbete, jämföra hur arbetet förändrats över tid, och fånga upp 
tankar och upplevelser som, eventuellt, inte framkom genom deltagande observation och intervjuer 
(Göransson 2019:142-143). Resurspersonerna uppmuntrades att skriva ner så mycket som möjligt 
utifrån ett antal öppna frågor och att ge konkreta exempel från sitt arbete. Sammanlagt har åtta in-
formantdagböcker skickats in via mail; de flesta innehåller reflektioner som sträcker sig över flera 
månader. 

 I början av utvärderingen hade undertecknad en tanke om att genomföra en kort enkätundersökning under den andra 7

fältarbetsperioden. Detta visade sig senare överflödigt och valdes bort då intervjuer med resurspersoner och lärare gav 
svar på samtliga frågor. 

 Tre styrgruppsmöten hölls via Skype på grund av pandemin COVID-19. Alla övriga möten skedde på skolan och i 8

annan möteslokal. 

 En gruppintervju skedde med resurspersonerna. Den andra gruppintervjun hölls med de två lärare som arbetat på 9

skolan längst och en lärare som slutade arbeta på skolan under vintern 2020. 
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 Kompletterande kunskap inhämtades även på en heldagskurs om PTSD som anordnades av 
Samordningsförbundet Stockholms stad och Transkulturellt centrum den 11 december 2019, och 
genom att läsa ett begränsat antal rapporter och andra studier av relevans för utvärderingen. 

Rapportens utformning 
Rapportens inledning följs av en beskrivning och diskussion om Samordningsförbundet Stockholms 
stad och bakgrunden till det samordnade stödet, och sedan om Alternativ SFI; platsen för det 
samordnade stödet. Därefter följer ett längre avsnitt om resurspersonernas arbete. Det avslutande 
kapitlet rör det samordnade stödets framsteg. Avslutningsvis sammanfattas utvärderingen genom att 
blicka framåt.  

Alla studiens deltagare har anonymiserats i rapporten. På grund av det begränsade antalet deltagare 
och deras specifika yrkeskategorier har det inte varit möjligt att garantera full anonymitet. Detta har 
jag delvis löst genom att använda ordet ‘medarbetare’ i de fall då det inte varit relevant om personen 
i fråga har varit resursperson eller lärare. Då det både funnits kvinnliga och manliga lärare och 
elever på skolan har det könsneutrala pronomenet “hen” använts genom hela rapporten för att yt-
terligare anonymisera deltagarna. Då eleverna inte deltagit i studien är samtliga vinjetter om dem 
fiktiva versioner av ett antal observationer och berättelser om olika elever. Även om vinjetterna 
delvis är fiktiva så illustrerar de väl de utmaningar som det samordnade stödet ställts inför. 

2. Bakgrunden: Samordningsförbundet Stockholms stad 

Våra personliga och sociala liv är till stor del påverkade av olika former av organisationer som, till 
exempel, skolsystemet, fackförbund och människorättsorganisationer (Garsten och Nyqvist 2013:1). 
Även om människans organisering av sin omgivning kan ses som en universell företeelse så är “hur, 
varför och när vi organiserar oss beroende av specifika historiska och kulturella 
sammanhang” (ibid., fri översättning från engelska). Samordningsförbundet Stockholms stad är ett 
exempel på en nutida form av samhällsorganisation. Förbundet bildades 2016 och ägs av Stock-
holms stad, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen . Det syftar till 10

att skapa hållbara och fungerande samverkansstrukturer mellan myndigheter, främja metodutveck-
ling och skapa aktiviteter för att stötta personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Målsättningen är att dessa personer ska utveckla sin arbetsförmåga och nå egenförsörjning .  11

 Samordningsförbundet kan tolkas som ett socialiseringsprojekt  med syfte att skapa 12

samverkansstrukturer som förmedlar och påverkar färdigheter som, i sin tur, medför att individer 

 Under lagen (2013:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsplatser (FINSAM).10

 https://samordningstockholm.se/om-oss/samordningsforbundet-stockholms-stad/11

 I sin rapport om Rehabarenan i Södertälje menar Galli (2018:5) att arbetsmarknadsinsatser har som uppgift att förän12 -
dra vuxna människors vanor och beteenden. Med andra ord syftar dessa insatser, likt det samordnade stödet, till att so-
cialisera människor in i sin omgivning genom förmedling och inlärning av specifika färdigheter. 
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blir oberoende av statliga myndigheter. Målsättning med just egenförsörjning går hand i hand med 
rådande samhällsnormer som premierar arbete, produktivitet, individuellt ansvar och 
självständighet.  
 Samverkan, ett nyckelbegrepp inom samtida välfärdsinsatser och organisering (Uhr 2011), 
är centralt inom förbundet och ses som en lösning på komplexa behov och problemställningar. Detta 
kan man läsa sig till på förbundets hemsida, där deras vision beskrivs på följande sätt, “Väl-
fungerande samverkansstrukturer och insatser inom Samordningsförbundet Stockholms stad leder 
till ökad grad av egenförsörjning och ett självständigt liv för de enskilda individerna”. Enligt Uhr 
(2011) är dagens fokus på samverkan mellan organisationer och samordning av resurser ett resultat 
av den ökade specialiseringen inom verksamheter och bristen på samarbete mellan olika välfärdsak-
törer. Denna specialisering kan innebära en otydlighet mellan olika instanser kring vem som har 
ansvar för vad och det saknas ofta en övergripande helhetsbild kring en individs behov och livs-
sammanhang (ibid.). Den bristfälliga samverkan mellan olika instanser har lett till att personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att “falla mellan stolarna” eller cirkulera runt i systemet. 
 Den målgrupp som anses vara i störst behov av samordnade insatser för att kunna komma in 
på arbetsmarknaden är, enligt Samordningsförbundet (2019), personer med komplext trauma och 
erfarenhet av flykt och migration. De personer som inkluderas i denna grupp har erfarenheter av 
krig, våld, tortyr, övergrepp, diskriminering, och förändrade sociala och ekonomiska förhållanden. 
Det finns flera anledningar till att det är just dessa personers som har störst behov av samordnade 
insatser. Bland målgruppen sägs det finnas höga förekomster av PTSD, depression, kronisk smärta 
och somatiska sjukdomar (ibid.). Även om det finns stora skillnader i hur PTSD tar sig uttryck så är 
vanliga symtom orkeslöshet, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, rädsla, ilska, överdriven vak-
samhet, minnessvårigheter och nedsatt arbetsförmåga. Personer med komplext, eller upprepat, 
trauma känner också ofta skam eller hopplöshet och isolerar sig från sin omgivning. Många inom 
målgruppen har även en krävande bostadssituation och ekonomiska svårigheter, vilket bidrar till en 
otrygg livssituation som kan försämra den psykiska och fysiska hälsan (ibid.). Personer inom mål-
gruppen har, med andra ord, en komplex och ofta utmanande livssituation som inte bara påverkar 
deras hälsotillstånd och välbefinnande utan också möjligheten att nå ut i egenförsörjning -vilket är 
Samordningsförbundet målsättning.  
 För att stötta målgruppens komplexa orsaksbild att komma in på arbetsmarknaden föreslår 
Samordningsförbundet i en rapport från 2019 att ett samordnat stöd inrättas som inkluderar häl-
sofrämjande och förebyggande insatser, traumabehandling, smärtrehabilitering och sjukgymnastik, 
psykosocialt stöd, språkundervisning, bostadsvägledning och transkulturell kompetens. Denna form 
av samordnat stöd anses kunna ge individer den kombination av trygghet, stabilitet, information och 
vård som behövs för att gå från att vara beroende av statliga myndigheter till att bli oberoende. I 
rapporten ger Samordningsförbundet två förslag på initiala insatser som ska förbättra målgruppens 
möjligheter att komma ut i arbete och skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar med frågor 
som rör målgruppen. 
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 Det första förslaget är en gemensam kompetensutveckling, en så kallad ‘strukturell insats’, 
bland medarbetare  som möter målgruppen. Syftet är att medarbetarna ska få starkare kunskaper 13

kring transkulturella frågor, hur man bemöter personer med komplext trauma och erfarenheter av 
flykt och migration, och vilket stöd som finns i staden för denna målgrupp. Samordningsförbundet 
har gett Transkulturellt centrum uppdraget att höja medarbetarnas kompetens genom nätverksträffar 
och kurser. Som exempel arrangerade Samordningsförbundet i samarbete med Transkulturellt cen-
trum heldagsutbildningen ‘Att bemöta och stödja personer med komplext trauma’ den 11 december 
2019. Vad som är tydligt i Samordningsförbundets rapport är att fördelarna med insatsen ‘gemen-
sam kompetensutveckling’ främst formuleras genom att den skapar bättre förutsättningar för att 
identifiera tidiga insatser och öka tryggheten i medarbetarnas arbete. Hur insatsen kan tänkas 
påverka målgruppen lämnas osagd.  
 Det andra förslaget är ett samordnat stöd; en så kallad ‘individinriktad insats’ mot målgrup-
pen. Även om det står i rapporten att detta stöd ska utformas efter individernas egna behov, förutsät-
tningar och önskningar så läses det som underförstått att individernas ‘behov’ och ‘önskningar’ an-
tas gå i linje med Samordningsförbundets vision om självständighet och arbete . Det anses att ett 14

samordnat stöd i större skala behövs och ges som förslag att initialt starta upp en mindre insats som 
sedan ska utvärderas och ligga till grund för det fortsatta arbetet. Samordningsförbundet föreslår att 
det samordnade stödet ska erbjudas i anslutning till en plats och aktivitet där personer med kom-
plext trauma och erfarenheter av flykt och migration regelbundet befinner sig.  
 Utifrån rapportens förslag om individinriktad insats beslutade Samordningsförbundet att 
anställa två resurspersoner till Alternativ SFI under en begränsad tidsperiod på 12 månader, mellan 
14 oktober 2019 och 14 oktober 2020. Den 28 maj 2020 tog styrelsen för Samordningsförbundet 
beslut om att förlänga finansiering med tre månader till 31 december 2020. Beslut om förlängning 
togs delvis på grund av att pandemin COVID-19 förändrat förutsättningarna för det samordnade 
stödet och undervisningen på Alternativ SFI. Därutöver hade positiva effekter av det samordnade 
stödet redan noterats; “fler elever kommer sannolikt ta betyg och klassrumsnärvaron kommer san-
nolikt att öka” (Samordningsförbundet 2020).  
 Att lokalisera det samordnade stödet till Alternativ SFI kan -utöver att vara en regelbunden 
aktivitet för målgruppen- också ses som en strategi för att påverka inlärningen av det svenska 
språket, vilket beskrivs som en viktig komponent för att öka möjligheten till arbete och högre lön 
(Samordningsförbundet 2019b). Psykisk ohälsa och oro kring grundläggande behov som bostad och 
försörjning kan bidra till svårigheter att delta på SFI och inlärning av nya språkkunskaper. Utöver 
syftena att (1) stötta personer med erfarenhet av flykt och migration och därigenom bidra till ökad 
trygghet och egenmakt för dessa individer så att de kan nå ut i egenförsörjning, och (2) utveckla 
samverkan med andra myndigheter, speciellt vården, så fick det samordnade stödet även uppdraget 
att (3) avlasta SFI-lärarna från att hjälpa elever med sociala- och arbetsrelaterade frågor (Samord-
ningsförbundet 2019a, 2019b). Som nämndes i inledningen fick lärarna tidigare lägga en stor del av 

 Detta gäller medarbetare inom kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. 13

 Jämför liknande slutsatser i Gallis (2018: 5-6) rapport Godmorgon Sverige.14
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sitt arbete och lektionstid åt att hjälpa elever med allt från vårdkontakter till att fylla i papper kring 
barns skolgång eller ansökningar om ekonomiskt bistånd. Utöver att detta tog tid från svenskun-
dervisningen så hade SFI-lärarna inte alltid den kunskap som behövdes för att hjälpa eleverna kring 
dessa frågor, och det ingick heller inte i deras arbetsuppgifter.  

3. Platsen: Alternativ SFI 

Alternativ SFI startades i augusti 2016 och är idag en del av Lärvux i Stockholms stad. Skolan, som 
ligger på Gärdet i centrala Stockholm, erbjuder utbildning i svenska för invandrare med migra-
tionsstress och PTSD. Syftet med Alternativ SFI är att erbjuda svenskundervisning till personer som 
har svårt att delta på ordinarie SFI. Till skillnad från ordinarie SFI har Alternativ SFI lugnare 
studiemiljöer med mindre klasser och långsammare undervisningstakt. Under fältarbetet erbjöd 
skolan undervisning fem dagar i veckan och en vanlig arbetsvecka på skolan var uppdelad i två 
pass; förmiddagar och eftermiddagar. På förmiddagarna gavs fyra klasser parallellt, uppdelade i oli-
ka språknivåer A-D, och på eftermiddagarna gavs en klass till B/C elever. Två förmiddagar i veckan 
gavs en alfabetiseringsklass för elever som behövde extra stöd för att lära sig läsa och skriva. Tre 
eftermiddagar i veckan gavs även en klass till de mest avancerade eleverna i språknivå C. Utöver 
detta gavs individuell undervisningen till en elev som fann det svårt med gruppmiljöer. Under janu-
ari hade lärarna också infört ‘moduler’; lektioner som fokuserar på specifika inlärningsbehov som, 
till exempel, uttal eller att skriva bokstäver. Eleverna fick också använda datorer och iPads under 
vissa lektioner för att förbättra sina datakunskaper. Ibland avbröts undervisningen av andra ak-
tiviteter, såsom besök på Bazaren, en jobb-, utbildnings- och starta eget-mässa.  
 Till skillnad från ordinarie SFI började varje lektion med att läraren spelade upp en video 
med vackra landskaps- och djurbilder och rofylld musik. Detta beskrevs hjälpa eleverna att slappna 
av och “landa” i klassrummet innan lektionen började. Att anpassa lektionerna efter elevernas hälsa 
och välmående var centralt på skolan. Det fanns inga krav på att eleverna måste uppnå ett specifikt 
mål under en viss tidsperiod och de tilläts stor flexibilitet kring vilken dag de kom till skolan. Mån-
ga av lärarna hjälpte även eleverna med att planera sina studier veckovis, att påminna dem om un-
dervisningens upplägg och att förbereda dem i övergången mellan olika språknivåer. Att utgå ifrån 
varje elevs egna förutsättningar ställde stora krav på undervisningens utformning, lärarnas kompe-
tens och lämplighet, och det förväntade tidsperspektivet för inlärningen. Ett exempel på en lärares 
flexibilitet och lyhördhet kan tas från våren 2020 när pandemin COVID-19 tvingade skolan att 
stänga och all verksamhet lades på distans. I ett samtal med läraren i juni berättade hen om ut-
maningarna med att vissa elever inte hade dator eller mobil. Hen hade individanpassat undervisnin-
gen för 11 elever genom att ringa upp vissa av dem och ha lektioner över telefon. Några hade hen 
undervisat med hjälp av deras barns mobiler och hjälp. Till vissa elever hade läraren skickat 
uppgifter med post och när uppgifterna var klara hade elevens barn tagit en bild på svaren med sina 
mobiler och skickat till läraren. Någon elev hade läraren träffat regelbundet på Lärvux. I samtalet 
beskriver läraren att undervisningen sett olika ut vecka till vecka och att hens prioritet hade varit att 
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hitta individuella lösningar utifrån elevernas olika förutsättningar. Istället för att ställa krav på 
elever vars uppgifter inte kom in i tid hade läraren ringt och småpratat för att bibehålla kontakten. 
Läraren hade också undersökt om uppgifterna inte passade eleverna som inte lämnade in i tid och, 
om så var fallet, hade hen skickat en ny uppgift. Enligt läraren handlar språkinlärning inte “om en 
speciell uppgift” utan om att utgå ifrån varje elevs förutsättningar. Efterhand hade alla eleverna 
lämnat in sina uppgifter och, enligt läraren, gjort små framsteg i svenskan.  
 Trots att verksamheten visade hänsyn till elevernas olika förutsättningar blev jag under fäl-
tarbetets första period förvånad över att lektionerna på en alternativ skola var organiserade så att 
eleverna tränade på skriv-, tal- och hörövningar sittande runt ett bord. Förutom att grupperna var 
mindre och studietakten långsammare, uppmärksammade flera medarbetare att det saknades alter-
nativa undervisningsformer på skolan. Som ett första steg i att finna andra arbetssätt som bättre kan 
gynna elevernas språkinlärning började en bildlärare från Lärvux att komma till skolan en dag i 
veckan under vintern 2020 för att kombinera språk med skapande verksamhet. Jag deltog på en av 
dessa lektioner och tyckte mig se en förbättring i elevernas koncentrationsförmåga i jämförelse med 
de vanliga lektionerna. Flera lärare önskade även upprätta samarbete med speciallärare, specialped-
agoger och dramapedagoger. Enstaka sa att de var intresserade av att vidareutbilda sig själva för att 
få specialpedagogiska kunskaper och några ville börja kombinera språkinlärning med fysisk rörelse. 

Trots att skolan öppnade för fyra år sedan verkade det finnas lite kunskap och tillgänglig informa-
tion om dess verksamhet. Under utvärderingen fick jag kännedom om att det fanns mycket begrän-
sad eller ingen kunskap om skolan inom myndigheter som Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, 
vården, andra SFI-skolor eller ideella organisationer som riktar sig mot verksamhetens målgrupp. 
Det verkade även osäkert om alla elever på skolan hade kännedom om dess verksamhet och vad det 
alternativa i Alternativ SFI står för. Även om några medarbetare sa att det informerats om skolan i 
samtal med kurator då eleverna skrevs in så ifrågasatte de också om alla eleverna hade tagit till sig 
informationen. Kommunicerades den på deras modersmål? Var den tydlig nog? Hade elever med 
minnesproblematik fått höra informationen mer än en gång? Att det finns en osäkerhet kring om alla 
elever har kännedom om skolans specifika verksamhet känns olyckligt och något som det inte borde 
råda någon tvekan om. 
 För den som var nyfiken på skolan gav en enkel google-sök på ‘Alternativ SFI’ i februari 
2020 ingen större kunskap kring verksamheten. I juni 2020 hade en hemsida etablerats, men den 
gick då inte att översätta till ett annat språk än svenska. Hemsidans tillkomst är dock ett exempel på 
att verksamheten är i utveckling. Att det inte funnits någon tidigare information om skolan är ett 
exempel på den otydlighet som verkar ha funnits inom verksamheten under flera år. Medarbetare 
beskrev vid flera tillfällen att det fram till hösten 2019 varit “turbulent” på skolan och att verk-
samheten inte fungerat som den borde. Många återkom till det faktum att alla lärare sa upp sig sam-
tidigt under hösten 2018. Enligt min förståelse berodde de tidigare svårigheterna delvis på den då-
varande bristande ledningen, att lärare fått ansvarsområden som inte ingår i deras arbetsuppgifter, 
problem inom arbetsgruppen på skolan, stor personalomsättning, sjukskrivningar och vissa otydliga 
övergripande strukturer och rutiner. När mitt fältarbete påbörjades verkade den tidigare “turbu-
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lensen” inom verksamheten ersatts av ny och positiv energi. Flera nämnde att skolan fått en “ny 
start” under hösten 2019. Nya lärare anställdes och för första gången på länge beskrevs skolan ha ett 
väl fungerande lärarlag. Samtliga lärare påpekade att de trivdes på arbetsplatsen. Några lärare näm-
nde även att resurspersonerna var en viktig satsning på skolans verksamhet och utveckling. För att 
citera en medarbetare så “verkar allt bara bli bättre och bättre”. 

Ledning 
Ledningen för Alternativ SFI bestod fram till slutet av februari av två biträdande rektorer och en 
rektor. Efter februari arbetade endast en biträdande rektor på skolan. Hen tillbringade cirka två da-
gar i veckan på skolan för att följa verksamheten på plats. Under fältarbetet var hen närvarande och 
mycket angelägen om att satsa på verksamhetens utveckling.  

Lärare 
Lärarlaget bestod av fem lärare, varav en hade en position som förstelärare. Fyra lärare var ordinar-
ie och en var behovsanställd. Huvudläraren och en av de andra lärarna hade arbetat på skolan sedan 
hösten 2018. De andra tre lärarna började arbeta på skolan under hösten 2019 och i början av 2020. 
Utöver detta nya lärarlag så arbetade ett antal vikarier på skolan vid behov (som vid sjukdom, ut-
bildningsdagar, semester eller möten). Alla lärare hade mångårig erfarenhet av att undervisa, antin-
gen som lärare på gymnasiet och/eller inom ordinarie SFI. En av lärarna hade påbörjat specialpeda-
gogisk utbildning .  15

 Samtliga lärare trivdes med sitt arbete på Alternativ SFI för att de mindre klasserna möjlig-
gjorde att de kunde lära känna eleverna och följa deras språkutveckling på nära håll. Ingen klass 
hade vanligtvis mer är 10 elever. De små grupperna tillät lärarna att “se varje elev”. 
 Utöver lärarnas samvaro under lunch och i personalrum så hade de schemalagda gemen-
samma möten varje onsdag eftermiddag. Vissa gånger hölls personalmöten och en gång i månaden 
fick lärarna grupphandledning av en psykolog för att ventilera och reflektera över sitt arbete. Dessa 
möten hölls fysiskt fram till mars 2020 men gick sedan över till att bli digitala sammankomster över 
Skype. Under vintern 2020 gick lärarna en digital vidareutbildning. Huvudläraren hade också gått 
en kurs i transkulturell psykiatri, 7,5 poäng, som Transkulturellt centrum stått för i samarbete med 
Karolinska institutet. Flera av lärarna hade genomgått en kortare heldagsutbildning om PTSD och 
migrationsstress som anordnats av Samordningsförbundet och Transkulturellt centrum. Handled-
ning och fortbildning var mycket uppskattat bland lärarna som kände att de gavs möjligheter att vi-
dareutveckla sitt arbete.  
 Något som nämndes av flera medarbetare var att det saknades administrativ personal på 
skolan. Det administrativa ansvaret föll på lärarna, vilket sannolikt bidrog till att det saknades en 
övergripande helhetssyn på verksamheten. Det fanns, enligt en av lärarna, ingen person som var 
“spindeln i nätet”.  

 Att endast en lärare uppgav att hen hade specialpedagogisk kompetens framkommer inte helt i rapporter kring det 15

samordnade stödet där det, till exempel, står att “Alternativ SFI erbjuder anpassad SFI…med lärare som har specialped-
agogisk kompetens” (Samordningsförbundet Stockholms stad 2020,:1). Detta kan uppfattas som något vilseledande då 
undertecknad läser detta som att fler än en lärare beskrivs ha specialpedagogisk kompetens.
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 Lärarna var, vid flertal tillfällen, oroliga över det samordnade stödets korta tidsram och vad 
som skulle hända efteråt. Ibland uttrycktes en frustration över att lärarna förväntades utföra arbet-
suppgifter som står utanför deras kompetens. En lärare illustrerade detta genom att säga, “Vi ska 
vara lärare, bildterapeuter, socialsekreterare, psykologer, läkare, samhällsvägledare och arbets-
förmedlare på samma gång”. Jag blev själv mycket förvånad under fältarbetets första period när 
lärare gavs ansvarsuppgifter som verkade stå utanför deras kompetens. En central fråga som lyftes 
fram här var vart gränsen går för en svensklärares arbetsuppgifter. Vid några tillfällen diskuterades 
det hur progression ska ‘mätas’ inom Alternativ SFI. Något som påtalades från ledningshåll var att 
det ‘alternativa’ med Alternativ SFI är att det inte enbart är språkutvecklingen som ska följas upp 
utan att det även finns en “utvärderingsmetod” för att ‘mäta’ elevernas fysiska, sociala och person-
liga utveckling. Syftet av att kartlägga och utvärdera elevers fysiska, sociala och personliga utveck-
ling beskrevs vara “att se om en persons trauma har släppt”. Lärarna verkade ha lite kännedom om 
att de förväntades göra detta och det fanns en stor oklarhet kring vilken typ av progression som 
skulle mätas, och på vilket sätt. Det fanns med andra ord en viss oenighet och tvetydighet inom 
verksamheten kring vart gränserna för svensklärarnas ansvarsområden och arbetsuppgifter går. 

Elever 
Under fältarbetet var cirka 60 elever inskrivna på skolan. Tillsammans bildade de en mycket het-
erogen grupp. De hade olika bakgrundshistorier, familjesituation och utbildningsnivå. Europeiska 
och utomeuropeiska kvinnor och män i åldrarna 21 till 64 var inskrivna på skolan. De flesta hade 
arabiska, persiska, dari eller tigrinna som modersmål. Några var relativt nyanlända och hade bott i 
Sverige i cirka 2 år medan andra hade bott i Sverige i flera år - vissa upp emot 18 år. Enligt en 
sammanställning av resurspersonerna var 56 procent av eleverna inskrivna på Arbetsförmedlingen 
och 84 procent hade ekonomiskt bidrag/försörjningsstöd från socialtjänsten . 16

 För att bli inskriven på Alternativ SFI kontaktar vanligtvis socialsekreterare, arbetsförmed-
lare, vårdpersonal eller lärare på ordinarie SFI Vuxenutbildningscentrum och meddelar att en person 
har låg eller ingen språkprogression och visar tecken på psykisk ohälsa. En kurator vid Vuxenut-
bildningscentrum har därefter möte med personen, ofta med hjälp av tolk, och beslut tas om in-
skrivning på Alternativ SFI. Beslut sägs tas utifrån att det finns en misstanke om PTSD eller att per-
sonen har en PTSD-diagnos. Fokuset på PTSD ifrågasattes dock av de flesta medarbetare och jag 
återkommer till detta senare i rapporten.  

4. Insatsen: Resurspersonerna 

Det samordnade stödet på Alternativ SFI består av två resurspersoner som kommer från Arbets-
förmedlingen och Socialförvaltningen. Båda har tidigare arbetat med nyanlända och besitter stor 
kompetens kring olika myndighetsstöd, vårdutbud, arbete, praktik och andra aktiviteter för just den 

 En person som erhåller aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen har också rätt att söka ekonomiskt bistånd för att 16

täcka sina levnadskostnader. 
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målgruppen. Resurspersonernas arbete med det samordnade stödet startade i oktober 2019. Upp till 
årsskiftet bekantade de sig med verksamheten på Alternativ SFI och lärde känna både elever och 
lärare. Resurspersonerna satt med på vissa lektioner, rörde sig bland eleverna i korridorerna under 
raster, och bokade in individuella samtal med eleverna där de sökte djupare kunskap om deras er-
farenheter och livssammanhang. Flera möten har skett med tolk. Detta har varit nödvändigt för att 
kunna kommunicera på ett djupare plan och få förståelse för elevernas livssituation. Dock nämndes 
det att tolkkostnader inte funnits med i den ursprungliga budgeten för samordnat stöd, och att detta 
fått finansieras av Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och skolan. Detta är något förvånande då det 
samordnade stödet fått i uppdrag att utgå ifrån elevernas egna behov.  
 Vissa elever bad själva om att träffa resurspersonerna för att få hjälp. Andra möten bokades 
in i dialog med lärare och kurator vid Vuxenutbildningscentrum. Resurspersoner etablerade även 
regelbundna elevgenomgångar i samarbete med lärarna. Utifrån detta växte en kunskap fram kring 
vilka behov som fanns bland eleverna och inom verksamheten. Resurspersonerna började se över 
skolans rutiner, undersöka vilket stöd som fanns för målgruppen i Stockholm och diskutera olika 
former av samarbetsmetoder. En av resurspersonerna deltog på kursen Transkulturell psykiatri, 7,5 
poäng, som Transkulturellt centrum genomförde i samarbete med Karolinska institutet . Båda 17

resurspersonerna har gjort kontinuerliga studiebesök för att inhämta information om olika aktörers 
arbete kring målgruppen, få inspiration och utveckla sina egna arbetssätt, och etablera samarbeten. 
Studiebesök har, bland annat, gjorts på Avanti i Malmö, Röda Korset, Transkulturellt centrum, Ca-
pio Centrum för stress och trauma, Praktikertjänst Psykiatri, Aktivitetsplatsen, medborgarkontor, 
Samspråk i Södertälje, Goda Grannar, Vintertullen och Fountain House. Resurspersonerna har även 
genomfört ett Skype-gruppmöte med flera enhetschefer för ekonomiskt bistånd för att informera om 
det samordnade stödet. Ett informationsblad har också skrivits ihop om Alternativ SFI och samord-
nat stöd och skickats ut till olika aktörer som, till exempel, Jobbtorgen. Resurspersonerna beskrev 
vid olika tillfällen att mycket av deras initiala arbete var “intuitivt” och att de hela tiden strävat efter 
att skapa tydliga strukturer och rutiner. Under flera samtal med resurspersonerna påpekade de vik-
ten av att arbeta fram konkreta arbetssätt så att utveckling av Alternativ SFI och det samordnade 
stödet inte fastnar i planerings- eller idéstadiet. 

Resurspersonernas arbete med elever och medarbetare på skolan kan illustreras genom att sätta det i 
en kontext av elevernas språkinlärning. I ett möte mellan mig, ledningen för Alternativ SFI och 
Samordningsförbundet under hösten 2019 så framfördes det att “inget händer med eleverna”, dvs. 
de lär sig inte svenska, återgår inte till ordinarie SFI och når inte ut i förvärvsarbete. Under fältar-
betet växte dock en annan bild fram. Även om eleverna inte återgått till ordinarie SFI eller kommit 
ut på arbetsmarknaden så påpekade lärarna elevernas framsteg i svenskan vid flera tillfällen. När jag 
frågade om detta fick jag reda på att det faktisk “händer något” för majoriteten av eleverna även om 
deras språkprogression sker långsammare jämfört med elever på ordinarie SFI. Endast fåtal elevers 
språkutveckling beskrevs ha “stannat upp”. Resurspersonerna har fokuserat en del av sitt arbete på 
att bygga upp ett förtroende till eleverna och undersöka vad som försvårar deras språkinlärning, gör 
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att de inte kan studera på ordinarie SFI eller nå ut på arbetsmarknaden. De fem kommande under-
rubrikerna beskriver de delar av detta arbete som framträdde tydligast under utvärderingen. 

Hälsa och vårdkontakter 
De allra flesta elever beskrevs ha en nedsatt psykisk hälsa som yttrade sig genom, bland annat, kon-
centrationssvårigheter, minnesproblematik, nedstämdhet, trötthet, oro och hög stresskänslighet. Nå-
gra elever hade också problem med sin fysiska hälsa som en konsekvens av, till exempel, 
tortyrskador. En stor del av resurspersonernas arbete har varit att prata med eleverna om deras hälsa 
och att utreda deras vårdkontakter. Utöver samtal med lärare som oroat sig över elevers hälsa så har 
elevernas hälsoproblem gradvis framträtt genom regelbunden kontakt och individuella möten mel-
lan resurspersonerna och elever.  
 Resurspersonerna har hjälpt elever att boka in möten med, exempelvis, läkare eller 
psykolog, och undersökt möjligheten till traumabehandling. Någon gång har resurspersonerna följt 
med elever till vårdcentraler eller öppenvårdspsykiatrin då eleverna själva inte hittade dit eller tyck-
te det var jobbigt att gå dit ensamma. Flertalet tillfällen har resurspersonerna erbjudit stödsamtal till 
elever som behövt prata av sig eller mått dåligt. Några elever har fått stödsamtal varje vecka. Under 
våren har detta arbete fortgått som vanligt genom regelbundna telefonsamtal och enstaka fysiska 
träffar. Stödsamtalen under våren har även handlat om elevernas oro över COVID-19 och resursper-
sonerna har även gett råd till elever som känt sig sjuka om vart de kunnat vända sig. Stödsamtalen 
med eleverna under våren har varit extra viktiga för de som bott ensamma, saknat socialt nätverk 
och varit mer isolerade än vanligt.  
 Något som framkommit i resurspersonernas arbete med eleverna är att flera av dem, trots sin 
psykiska ohälsa, inte hade någon pågående vårdkontakt och behandling. En anledning till detta var 
att det inte ansågs möjligt att påbörja traumabehandling från vårdens sida innan eleverna hade en 
trygg bostadssituation och stabil social tillvaro. Flera elever hade inte heller själva sökt hjälp hos 
vården och resurspersonerna har motiverat eleverna till att göra detta genom stödsamtal och infor-
mation om olika vårdutbud. Elever som mådde mycket dåligt och kände hopplöshet fann ingen 
mening med att kontakta vården. Några hade inte kännedom om vårdutbudet som fanns. Andra kom 
från en bakgrund där psykisk ohälsa stigmatiseras. Resurspersonerna har försökt motivera dessa 
elever genom regelbundna stödsamtal. Några hade även haft kontakt med vården i flera år utan att 
det verkade som att de börjat må bättre. Resurspersonerna har då undersökt elevernas vårdkontakter. 
 Många elever beskrevs “må mycket dåligt”. En medarbetare berättade att några elever an-
klagade sig själva för deras psykiska ohälsa, “Några säger att de inte lär sig svenska fortare för att 
de är ‘tröga’ och de inser inte omständigheterna som gör att de inte kan koncentrera sig eller komma 
ihåg.” Som följd av flera elevers dåliga självkänsla planerade resurspersonerna och skolans ledning 
att boka in gruppträffar med elever och hälsokommunikatörer från Transkulturellt centrum under 
våren 2020. På grund av COVID-19 blev dessa uppskjutna till hösten. Tanken med hälsokommu-
nikatörerna är att de ska ge information om specifika teman, såsom hur hjärnan påverkas av stress, 
PTSD, trauma och sömn, på elevernas modersmål under lektionstid. Dessa tillfällen ska vara frivil-
liga och interaktiva. 
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En viktig aspekt som framkommit i resurspersonernas arbete är att det tar tid att upptäcka och förstå 
orsakerna till varför eleverna mår dåligt. Båda resurspersonerna ifrågasatte om alla elever verkligen 
hade PTSD, vilket är skolans benämning på sin egna målgrupp. Efter att ha lärt känna eleverna mis-
stänkte resurspersonerna att några elever hade outredda kognitiva funktionsnedsättningar såsom 
dyslexi eller autism, psykosociala problem, hjärnskador på grund av bombskador, somatisk ohälsa 
eller andra psykiska sjukdomar. Enligt en medarbetare hade en elev drabbats av en vanlig folksjuk-
dom, men blivit intagen på skolan genom misstanke om PTSD. Enligt resurspersonerna blir det 
stundtals svårt att utgå ifrån elevernas egna behov då dessa ofta tolkas utifrån PTSD snarare än från 
elevernas egna erfarenheter och förutsättningar. Istället för att kategorisera eleverna utifrån ett sjuk-
domstillstånd -PTSD- menade en medarbetare att de flesta elever hanterar känslomässigt svåra er-
farenheter och förluster samt strukturell marginalisering. Enligt medarbetaren är detta “inte en sjuk-
dom”. En av resurspersonerna skriver i sin informantdagbok, “Vad är vad? Vad bottnar prob-
lematiken i? Varför har en elev så svårt att ta till sig information?” Även den andra resurspersonen 
beskriver i sin informantdagbok, “Många elever har en sammansatt problematik…Där man inte 
alltid vet vad som är vad”. 
 Under 1990-talet fanns ingen konkret data kring hur upplevelser av krig, tortyr, övergrepp 
och flykt påverkat flyktingars hälsa (Eastmond 2014:16). Trots detta pekades PTSD ut som ett van-
ligt sjukdomstillstånd bland flyktingar som kunde hindra deras språkinlärning och möjligheten att få 
jobb (ibid.). I sin tur kunde detta få stora konsekvenser för välfärden. I sin forskning om bosniska 
flyktingar i Sverige under 1990-talet skriver Eastmond (2014:21) att få av dem såg sig själva som 
traumatiserade. Många försökte värja sig från att bli sedda på som traumatiserade och sjukförklaras 
med PTSD. Istället beskrev de sig själva som “överlevare av krig” och nervösa inför svårigheterna 
att bli sedda i Sverige, få ett arbete och skapa ett nytt “normalt” liv (ibid.:21). Även Norman 
(2000:96-97) skriver i en rapport om ett psykosocialt screeningprojekt med kosovoalbanska flyktin-
gar i Sverige att PTSD ofta är centralt för hur flyktingars mående förstås. Enligt Norman söker 
vårdpersonal ofta aktivt efter symptom på PTSD snarare än att lyssna på personens livsberättelse 
och tankar kring sin egen tillvaro och hälsa. På ett liknande sätt beskrev resurspersonerna att “verk-
ligheten beskrivs på ett sätt” -genom PTSD- men att den ser ut på ett annat sätt i praktiken. 
Resurspersonerna menade att eleverna bildar en mycket heterogen grupp men ibland förenklat 
diskuteras genom en gemensam nämnare; PTSD. Enligt en medarbetare verkar saker tas ur luften 
och tolkas som PTSD men ingen vet varför och många elever saknar även en diagnos. Flera medar-
betare nämnde även att eleverna själva inte identifierar sig som ‘sjuka’. Medarbetarna tolkade elev-
ernas koncentrationssvårigheter, minnesproblematik och oro som komplext och en möjlig kombina-
tion av psykisk och fysisk ohälsa, outredda kognitiva funktionsnedsättningar och, för att låna East-
monds (2017:8) begrepp, en ‘störd normalitet’ genom uppbrott, flykt och skapandet av ett nytt liv 
under nya förutsättningar. Frågan blir därför om eleverna är ‘sjuka’ och vad en kategorisering som 
PTSD gör med bemötandet och hjälpen som eleverna får. Det är av stor vikt att fortsätta diskutera 
huruvida PTSD -och även migrationsstress- lokaliserar elevernas ‘problem’ hos de enskilda indi-
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viderna själva och, därmed, bortser från hur större strukturella omständigheterna som exempelvis 
rasism och bristfällig samverkan mellan olika myndigheter påverkar dem.  

Levnadsförhållanden och samhällsinformation  
Utöver att elevernas hälsa hade inverkan på deras språkprogression så påverkades de även, enligt 
skolans medarbetare, av sin bostadssituation, ekonomi, brist på samhällsinformation, familjesitua-
tion och sociala nätverk. Många lärare menade att flera elever hade svårt att koncentrera sig på lek-
tionerna på grund av deras otrygga livssituation och bristfälliga kunskaper om det svenska systemet. 
Detta påverkade inte bara elevernas inlärningsförmåga utan även lärarnas arbete. I slutet av en lek-
tion som jag deltog på kom en elev fram med ett papper från hens barns skola till läraren. Eleven 
bad läraren att läsa och hjälpa till att fylla i. Efteråt vände sig läraren till mig och sa “såhär var det 
alltid förut. Eleverna kom ofta med papper som de ville ha hjälp att fylla i. Ibland kunde vi hjälpa 
till, ibland inte. Jag förstod inte alltid själv blanketterna om ekonomiskt bistånd”.  
 Innan resurspersonerna började på skolan sa lärarna att de ofta fick hjälpa elever med “bun-
tar av papper” om deras boende och från myndigheter som Skattemyndigheten, Försäkringskassan, 
Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. En lärare berättade att vissa elever varit mycket oroliga och 
inte kunnat slappna av och och följa med på lektionerna innan läraren tittat igenom deras papper. 
Förutom att detta tog tid från svenskundervisningen sa vissa lärare att de kände sig otillräckliga 
eller fått skuldkänslor då de inte alltid hade kunskap eller tid att hjälpa eleverna med det som de var 
oroliga över och behövde hjälp med. En lärare beskrev att hen hänvisat en elev till ett medbor-
garkontor men att eleven kommit tillbaka någon dag senare, mycket orolig, och sagt att hen inte 
fick någon hjälp där. Läraren beskrev en maktlöshet över elevernas utsatthet och begränsningarna i 
vad hen kunde hjälpa till med.  
  
Många elever saknade förståelse om svenska myndigheter och kunskap kring vem som ska göra 
vad. Enligt resurspersonen från Socialförvaltningen har mycket av hens arbete bestått av 
samhällsvägledning som, till exempel, att informera om myndigheter och andra aktörer, tolka myn-
dighetsbrev, hjälpa elever att kommunicera med myndigheterna, och fylla i blanketter och ansökn-
ingshandlingar. Frågor från elever har ofta handlat om hur de ska få sin ekonomi att gå ihop, vart de 
kan ansöka om stöd eller varför de fått avslag på en ansökan. Flertalet elever saknade även kun-
skaper om sina rättigheter som, till exempel, rätten att söka bidrag eller ekonomiskt bistånd. En av 
resurspersonerna berättar, till exempel, att ingen av eleverna med barn på gymnasiet hade sökt 
kompletterande studiebidrag från CSN då de saknade kännedom om bidraget. Resurspersonerna 
säger att de pratat med flera elever som lever under riksnormen. I en av informantdagböckerna 
skriver en av resurspersonerna att hen träffat en elev vars familj levde på 7000 SEK under riksnorm.  
 Det fanns ett stort behov bland eleverna att få relevanta kunskaper om olika myndigheter 
och andra aktörer. Under vintern 2020 planerade resurspersonerna att ge samhällsvägledning kring 
svenska myndigheter i form av mini-föreläsningar och gruppsamtal. Detta blev uppskjutet på grund 
av COVID-19 och planeras att genomföras under hösten 2020.  
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 Flera elever fann det också svårt att få tag på socialtjänsten och ta till sig den information 
som gavs. Detta hade skapat en frustation eller ilska hos vissa som, i sin tur, resulterade i att några 
elever hade ett lågt förtroende för sina socialsekreterare och frågade resurspersonen från Socialför-
valtningen om hen kunde hjälpa till att kommunicera med dem eller följa med på möten. Vid dessa 
möten har resurspersonen hjälpt elever att förstå den information som getts och förtydligat elever-
nas hälsotillstånd och livssituation för socialsekreterare som inte alltid haft kännedom eller visat 
förståelse för detta.  

En annan återkommande fråga handlade om boende. Vissa elever hade problem med otrygga 
bostadsförhållanden och ville ha hjälp med att hitta ett nytt boende eller ansöka om boendestöd. En 
del trivdes inte eller hade problem med sitt nuvarande boende. Att ansöka om ett nytt boende är inte 
alltid lätt och det var inte svårt att inse att denna process ter sig nästintill omöjlig för en person utan 
kunskap om svenska myndigheter och aktörer, och kunskaper i svenska. Resurspersonen från So-
cialförvaltningen har gett elever bostadsvägledningen genom att dela ut material på olika språk, reg-
istrerat dem i olika bostadsköer, kontaktat personal på boenden, och följt med på möten. 
 Att undersöka och följa upp de vuxna elevernas hälsa, försörjning och bostad har även skap-
at bättre förutsättningar för deras barn. Enligt en av resurspersonerna är det mycket viktigt att hålla 
barnens perspektiv i åtanke och arbeta för att också de ska få en trygg start på livet. Resurspersonen 
hade även hjälpt vissa familjer att hitta fritidsaktiviteter åt sina barn, ställt barn i förskolekö, kontak-
tat skolor och gjort orosanmälan till barn och unga. För att citera resurspersonen så är det “viktigt 
att jobba aktivt och praktiskt med eleverna och deras familjer, och inte bara skicka papper hit och 
dit”.   

Utbildning och arbete 
Att få hjälp med vårdkontakter, försörjning och boende har, enligt en av resurspersonerna, varit 
fundamentalt för att eleverna överhuvudtaget kan börja koncentrera sig på språkinlärning och, i för-
längning, nå ut på arbetsmarknaden. Resurspersonerna har därför jobbat mycket “här och nu” med 
att stabilisera elevernas hälsa och livssituation. Därutöver har de motiverat och stöttat elever att tän-
ka framåt gällande andra aktiviteter, utbildning och arbete. 
 Viktiga uppgifter för resurspersonen från Arbetsförmedlingen har varit att ge arbetsmark-
nadsinformation och yrkes- och studievägledning. Resurspersonen har även hjälpt elever med att 
skriva CV och personligt brev; söka jobb; fylla i ansökningar till utbildningar, körkortslån hos CSN 
och olika arbetsförberedande insatser samt undersökt kraven för att kunna ansöka till dessa; och för-
tydliga information, utskick och beslut från Arbetsförmedlingen och andra privata aktörer. Elever-
nas handläggare på Arbetsförmedlingen eller jobbcoacher på Jobbtorg har också kontaktats för råd-
givning och för att påskynda handläggningstider kring beslut om arbetsförberedande insatser. Under 
pandemin har det, enligt resurspersonen, blivit allt svårare att få tag i elevernas handläggare på 
grund av den växande arbetslösheten i landet. Arbetsförmedlingens omorganisering har också resul-
terat i att de övergått till att i huvudsak erbjuda service på distans. Detta har lett till ett större ansvar 
för de arbetssökande att hantera sina myndighetskontakter digitalt och på egen hand.  
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Resurspersonen från Arbetsförmedlingen har undersökt vilka möjligheter till arbete som finns för de 
elever som är deltidssjukskrivna och begränsade i vilket typ av arbete de kan göra på grund av, till 
exempel, kroniska ryggsmärtor. Resurspersonen har även tagit kontakt med potentiella arbetsgivare 
och initierat samarbete med frivilligorganisationer och aktörer som VIDA. Utöver detta har 
resurspersonen också följt med elever till deras praktikplatser som stöd och för att hjälpa dem att 
hitta dit första gången.  
 Resurspersonerna har även pratat med eleverna om framtidsdrömmar. Därifrån har 
resurspersonerna hjälpt eleverna att sätta upp delmål och motiverat dem till att se svenskundervis-
ningen som ett steg i förverkligandet av dessa drömmar. Några elever ville, till exempel, utbilda sig 
till undersköterska och uppmanades att fortsätta med sina studier på SFI för att uppnå den språknivå 
som krävs för att bli antagen på utbildningen. Resurspersonerna har även motiverat elever som haft 
det svårt se sina egna färdigheter och vilka jobb som de skulle kunna söka. 
 Resurspersonen från Arbetsförmedlingen har dessutom ägnat mycket tid åt att undersöka 
och informera elever om stadens utbud av olika aktiviter, såsom språkkaféer, bibliotek, stickkaféer, 
Kompis Sverige och Fountain House. Dessa aktiviter bidrar till att ge eleverna en mer meningsfull 
vardag och känna gemenskap med andra, samtidigt som de kan träna på svenskan. 
 Även inom området utbildning och arbete hade resurspersonerna planerat att genomföra ett 
antal gruppmöten kring olika teman, som hur man skriver CV, och specifika informationsmöten för 
kvinnor och deras möjligheter till egenförsörjning i Sverige. Dessa kommer nu genomföras under 
hösten 2020. 

Skolan och frånvarofrågan 
Från mars och under stängningen av skolans lokaler arbetade de allra flesta lärarna på samma sätt; 
de skickade uppgifter till eleverna via sms eller mail på morgonen. Eleverna gjorde sedan dessa 
uppgifter hemma i sin egen takt, fotade av och skickade tillbaka till läraren. Lärarna ringde även 
eleverna för att träna språket genom småprat eller muntliga övningar. Om en elev inte svarade eller 
skickade in sina uppgifter försökte läraren få tag på eleven. I de fall där de inte lyckades med detta 
kontaktade de resurspersonerna som “jagade” eleverna och undersökte vad deras frånvaro berodde 
på. Detta arbete påbörjades redan innan skolan stängde ner. Lärarna berättade att det kändes tryggt 
att resurspersonerna tog sig an arbetet med att ställa “mer personliga och privata frågor” till elever-
na om varför de inte kom till skolan. Något som kom fram i resurspersonernas arbete var att några 
elever fått arbete och flera elever hade fasta tider hos läkare eller andra aktiviteter som kolliderade 
med svenskundervisningen, och som man på skolan inte tidigare haft kännedom om. En medar-
betare beskrev att elever fått “springa hit och dit” utan att det funnits någon samsyn mellan olika 
myndigheter och aktörer. Resurspersonerna fokuserade på att få en helhetsbild av elevernas livssitu-
ation och hjälpte många att boka om tider och aktiviteter så att de inte längre kolliderade med sven-
skundervisningen.  
 Samtliga medarbetare beskrev elevernas närvaro på lektionerna som en av de faktorer som 
påverkade språkprogressionen allra mest. En lärare sa, “de som kommer går det framåt för” medan 
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språkinlärningen går långsammare för de elever med hög frånvaro. Elevernas närvaro nämndes i 
flera möten med skolans ledning och Samordningsförbundet som en viktig faktor för att “mäta” ef-
fekten av resurspersonernas arbete. Det verkade här finnas ett antagande om att ett ‘lyckat’ samord-
nat stöd skulle innebära att skolan kan visa upp en bättre statistik kring elevernas närvaro. Även om 
medarbetare vittnade om att elever hade högre närvaro under vintern 2020 så bör närvaro-frågan 
sättas i en bredare kontext. För det första bör det tas i åtanke att elevers höga frånvaro inte verkar 
vara något unikt för Alternativ SFI utan en mer övergripande problematik inom all SFI-verksamhet. 
I ett samtal med en lärare som tidigare arbetat inom ordinarie SFI sa hen, “vi vet att elever på SFI 
inte kommer till skolan, men vi vet inte varför”. En annan lärare påpekade att det är mycket viktigt 
att inte peka ut eleverna på Alternativ SFI som en grupp med högre frånvaro än elever på ordinarie 
SFI. Hen menade att det funnits hög frånvaro på alla SFI-skolor som hen arbetat på. En annan lärare 
nämnde dock att hen tyckte det var “mer svart eller vitt” på Alternativ SFI jämfört med ordinarie 
SFI, “vissa elever har hög frånvaro hos oss, andra, kanske de allra flesta egentligen, kommer regel-
bundet”. Enligt läraren handlade närvaro-frågan inte om att eleverna i sin helhet hade speciellt hög 
frånvaro utan mer om att fånga upp de enstaka elever som inte kommer till skolan. 
 Samtliga medarbetare var överens om att eleverna behövde komma till skolan flera dagar i 
veckan, helst varje dag, för att göra framsteg i svenskan. I ett samtal mellan resurspersonerna och en 
lärare diskuterades en elev som fått en rekommenderad skolgång på två dagar i veckan av en läkare. 
Läraren noterade att eleven kom dessa två dagar, dvs. hen hade hög närvaro utifrån den rekommen-
dation som getts. Problemet med hens långsamma språkprogression beskrevs här inte vara på grund 
av hens frånvaro på lektionerna, snarare trodde läraren att det berodde på att eleven enbart kom till 
skolan två dagar i veckan.  

För att kunna utvärdera hur resurspersonernas arbete på skolan påverkat elevernas närvaro måste 
det tas i beaktning (1) att det tidigare inte funnits någon övergripande syn på elevernas vardag, hälsa 
och livssituation. Detta kan förklaras av bristen på gemensamma insatser och samverkan mellan 
skolan och andra aktörer som arbetar med målgruppen, och (2) att skolan inte haft någon 
fungerande struktur kring hur elevers språkprogression ska följas upp och diskuteras med eleverna, 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vården. På grund av den bristande samverkan har det fun-
nits en otydlighet kring vilka krav skolan kan ställa på eleverna, hur många dagar i veckan eleverna 
ska gå i skolan och hur detta ska följas upp. 
 När en elev skrevs in på skolan bestämdes det utifrån varje individs livssituation och hälsa 
hur många dagar hen borde komma till skolan. Under ett möte mellan resurspersonerna, lärarna, 
biträdande rektorer och kurator vid Vuxenutbildningscentrum i januari 2020 framkom det att det 
inte fanns några tydliga riktlinjer kring exakt hur detta bestämdes. Vissa elever hade fått en rekom-
mendation av läkare medan andra elevers skolgång bestämdes under inskrivningssamtalet tillsam-
mans med kurator och ledning. Andra elever hade själva valt hur många timmar i veckan de velat gå 
på Alternativ SFI. Otydligheten som funnits kring elevernas skolgång belyser på många sätt ut-
maningarna som det nya lärarlaget på Alternativ SFI stått inför och betydelsen av ett samordnat 
stöd. I fallet med eleven som fått en rekommenderad skolgång på två dagar i veckan blev det tydligt 
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att det funnits ett samverkansproblem mellan skolan och vården. Samtal kring elevens förutsät-
tningar och hens egna önskningar hade inte diskuterats tillsammans med elev, lärare och läkare. I 
detta fall visste läraren inte ens om varför eleven rekommenderats att endast komma två dagar i 
veckan. Läraren trodde också att eleven kunde klara av att komma flera dagar.  
 I början av 2020 fanns heller ingen uppföljning kring en elevs rekommenderade skolgång 
efter att det första beslutet satts. Detta betydde att en elev som börjat må bättre fortfarande kunde 
uppfatta att hen endast bör eller får komma till skolan x antal timmar i veckan istället för oftare. Det 
är också värt att reflektera över vad som hänt med elever som börjat må sämre men eventuellt känt 
press att komma till skolan utifrån den rekommendation som getts. Några medarbetare sa att vissa 
elever endast kommit till skolan enstaka timmar per vecka under en lång period och att detta blivit 
en vana som verkade vara svår att bryta. Under mötet i januari gavs det som förslag att medarbetare 
bör ha löpande samtal med elever kring antalet dagar som de förväntas delta i undervisningen. Det 
togs även beslut om att skolan ska börja med ett formellt ‘uppföljningssamtal’ två månader efter 
inskrivningssamtalet där elevers rekommenderade skolgång ska ses över. Enligt resurspersonerna 
bör dessa samtal ske i samverkan mellan elev, skola, socialtjänst och aktuell vårdinstans. På grund 
av att skolan gick över till distansundervisning kommer detta implementeras först under hösten.  

Utöver uppföljningssamtalen som syftar till att se över elevernas rekommenderade skolgång så in-
förde resurspersonerna och det nya lärarlaget ‘utvecklingssamtal’. Dessa ska ske var sjätte månad 
med samtliga elever. Under ett personalmöte i februari bestämdes det att utvecklingssamtalen ska 
ledas av lärarna som ska komma väl förberedda med frågor och konkreta uppgifter från eleverna 
som kan påvisa dess språkutveckling och vad de behöver träna mer på. Frågorna som lärarna ställer 
ska utgå ifrån hur eleven själv ser på sin språkinlärning och vad hen behöver för att förbättra sin 
svenska . Läraren ska även framföra tydliga och rimliga förväntningar kring elevernas språkinlärn18 -
ing. Där elever uttrycker svårigheter kring deras förutsättningar kan resurspersonerna kliva in och 
stötta kring det som inte har med språkundervisningen att göra. Till exempel kan resurspersonerna 
hjälpa till med att knyta rätt vårdkontakter eller sätta upp svenskan som ett delmål på vägen till ut-
bildning eller arbete. Utvecklingssamtalen blir, därmed, en plattform där eleverna kan uttrycka sina 
egna behov och där medarbetarna kan föra samman språk, hälsa och arbete. De nya utveck-
lingssamtalen började under vintern 2020 med att fokusera på de elever med lägst språkprogression 
och hög frånvaro. Under vårens distansundervisning genomfördes inga utvecklingssamtal, men 
dessa planeras att starta igen så fort skolan öppnar .  19

 Det togs inget initiativ till att ta fram en gemensam mall av frågor som ska ställas. Efter samtal med medarbetarna 18

förstod jag att varje lärare utformade utvecklingssamtalen utifrån deras egna arbetssätt. Detta kan ses som en nackdel 
om skolan vill bygga upp tydliga och enhetliga strukturer for eleverna och dess medarbetare.   

 Vid årsskiftet införde lärarna även läxor för första gången. En lärare berättade att de tidigare fått direktiv ‘uppifrån’ 19

att inte ge eleverna hemuppgifter då det kunde riskera att bli en belastning för eleverna. Tvärtemot denna tanke så 
verkade införandet av läxor haft ett positivt resultat. Lärarna berättade att elever som gjorde sina läxor börjat utveckla 
sina språkfärdigheter i snabbare takt än tidigare. En utmaning med läxorna var att det inte fanns någon lokal eller läx-
hjälp att erbjuda de elever som behövde och sökte hjälp. 
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En ytterligare aspekt som är värd att nämna är att flera medarbetare påpekade att det fanns begrän-
sningar med skolans lokaler som eventuellt kunnat bidra till elevers frånvaro eller brist på motiva-
tion att komma till skolan. Det framkom att flera elever hade behov av att lägga sig ner och vila un-
der dagen. Vissa beskrevs trötta efter långa resvägar till skolan medan andra hade fysiska besvär 
och stort behov av att kunna vila. En av lärarna betonade även vikten av att ha ett tyst vilorum för 
de elever som behöver dra sig undan en stund. En dagbädd eller vilorum har dock inte gått att lösa 
och anledningen som gavs var det begränsade utrymmet i lokalerna.  
 Förutom att skolan saknar möjlighet till vila var mitt första intryck av skolan att det liknade 
en vårdcentral; lokalerna var mycket opersonliga och kala, och det saknades ett ordentligt uppehåll-
srum. Min upplevelse blev senare bekräftad när en av lärarna berättade att det tidigare legat en 
vårdcentral i lokalerna. Två lärare nämnde även vid olika tillfällen att klassrummen “ser ut som op-
erationssalar”. En av dem sa att ljuset är för starkt för vissa elever som är ljuskänsliga och det går 
inte att reglera det genom till exempel en dimmer. I ett av klassrummen kan inte ljuset släckas utan 
att det också släcks i personalrummet. I samma klassrum blir det ibland högljutt utifrån gatan, vilket 
kan störa elever som är känsliga för plötsliga ljud enligt en annan lärare. Dessutom var dörrarna till 
klassrummet låsta och lärare måste hjälpa eleverna att ta sig in och ut ur rummet. En av lärarna 
nämnde att detta skulle kunna bli problematiskt eftersom personer som upplevt traumatiska hän-
delser kan reagera negativt om de känner sig “inlåsta”. De kritvita väggarna och sterila inredningen 
gjorde även att skolmiljön, enligt en av lärarna, inte kändes “mjuk och lugn”. För personer som ofta 
är i kontakt med vården och andra myndigheter bör det tänkas över om en alternativ skola ska erb-
juda en annan typ av miljö som, eventuellt, också kan locka eleverna till skolan, och stärka deras 
välbefinnande och motivation till studier . 20

 Avslutningsvis nämnde även vissa lärare att några av deras elever fick högre närvaro efter 
att skolan gått över till distansundervisning. Som ett exempel hade en elev som brukade komma till 
skolan två dagar i veckan lämnat in uppgifter varje dag under våren. Enligt en medarbetare mådde 
denna elev periodvis mycket dåligt och orkade inte åka in till skolan varje dag. Distansundervisnin-
gen möjliggjorde att denna elev kunde göra uppgifter hemifrån och planera studierna efter dagsfor-
men. Medarbetare funderade kring om skolan i fortsättningen bör tänka över om de kan fortsätta 
distansundervisning i kombination med lektioner på plats som ett ytterligare steg i den individan-
passade undervisningen.  

Alla dessa ovanstående faktorer måste tas i beaktning i diskussioner kring elevernas frånvaro och de 
begränsar i nuläget möjligheten att utvärdera vilken påverkan resurspersoners haft på att förbättra 
elevernas närvaro på skolan. Utifrån målsättningen om att eleverna ska återgå till ordinarie SFI är 
det även nämnvärt att det inte funnits någon uppföljning på skolan om detta kan ske. 

 Problemet med lokalerna har tidigare tagits på allvar av ledningen som försökt få tag i nya lokaler. På grund av 20

oförutsägbara externa omständigheter har detta hittills inte rotts i hamn. Trots lokalernas begränsningar lyfter flera 
lärare fram att det är positivt att skolan är liten och därmed översiktlig, och att den ligger centralt i Stockholm. Flera 
medarbetare tyckte även att det var positivt att skolan delade lokaler med Enheten för språkstödjande insatser och ön-
skade att de kunde utveckla ett närmare samarbete med dem då deras medarbetare pratar några av elevernas hemspråk. 
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Samverkan i staden 
En elev på Alternativ SFI har vanligtvis kontakt med flera olika aktörer som, till exempel, vården 
(läkare, psykolog, traumabehandlare, kurator, gynekolog, sjukgymnast, tandläkare), socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Bostadsförmedlingen/andra hyresvärdar, Migrationsverket, 
Medborgarkontor, praktikplats och Alternativ SFI. De elever som har barn har även kontakt med 
barnens skola, vård och aktiviteter. Enligt en beräkning gjort från Landaprojektet under 2016 hade 
en nyanländ person kontakt med cirka 14 professionella aktörer samtidigt (Envall Ryman 2017). 
Utmaningarna som finns kring detta är att många nyanlända ofta får svårt att initiera, hålla isär och 
bibehålla dessa kontakter på grund av sin psykiska och fysiska ohälsa eller begränsade kunskaper 
om olika myndigheter och det svenska samhällets uppbyggnad. För skolans elever -personer med 
erfarenhet av flykt och migration som behöver stöttning för att må bra och bygga upp en stabil till-
varo- fanns det ingen som hade ett övergripande perspektiv eller ansvar över deras livssituation. 
Istället var den hjälp som de erbjudits fragmentarisk mellan olika myndigheter och aktörer som säl-
lan kommunicerade eller samarbetade med varandra. Ett exempel på detta är en elev som trots att 
hen mått mycket dåligt under en längre period inte haft någon vårdkontakt då hen saknade kun-
skaper om vart hen kunde vända sig. Utifrån elevens språkinlärning fanns det även en misstanke om 
att eleven kunde ha en outredd kognitiv funktionsnedsättning. Eleven hade dessutom ett stort behov 
av hjälp att ordna upp sin ekonomi då hen var ensamstående med barn utan stöd från anhöriga eller 
andra instanser. Eleven hade även fått avslag på boendestöd då det ansågs att hen inte hade tillräck-
ligt behov. Enligt en av resurspersonerna hade beslutet tagits utan kännedom om elevens hälsa och 
familjeförhållande, och eleven hade inte överklagat beslutet på grund av bristande kunskap om sina 
egna rättigheter. Efter att resurspersonen började arbeta tillsammans med eleven så fick eleven till 
slut boendestöd. Resurspersonen hjälpte även eleven att reda upp sin ekonomi och knyta kontakt 
med vården. I detta exempel fanns det ett tydligt glapp mellan olika myndigheter och vården, och 
inget skyddsnät som fångade upp eleven som “ramlat mellan stolarna”.  
 För att ta ett annat exempel så nämnde en lärare att en eleven “försvunnit” från skolan och 
inte gått att fått tag på. Då eleven tidigare mått mycket dåligt i perioder så blev lärarna oroliga över 
vad som hänt. Det fanns ingen naturlig kontakt mellan skolan och vården, och om en elev blivit 
sjukskriven eller inlagd så får skolan inte automatiskt information om detta om eleven själv inte 
meddelar det. För en elev som blivit sjukskriven eller inlagd kan det antas att hens prioritet inte är 
att kontakta skolan. I fallet med den “försvunna” eleven kom det dock fram, genom att resursperso-
nen från Arbetsförmedlingen sökt i sin databas, att eleven fått arbete. Trots att lärarna blev glada 
och lättade över denna nyhet ifrågasatte det också varför de inte fått denna informationen tidigare. 
Var fanns samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Alternativ SFI? Om målsättningen är att elev-
erna ska komma ut i arbete behövs, enligt samtliga medarbetare, ett mer etablerat samarbete med 
Arbetsförmedlingen och Jobbtorg .  21

Resurspersonerna har, i mångt och mycket, agerat som medlare mellan olika myndigheter och ak-
törer, och bidragit med en mer övergripande syn på elevernas livssituation och hjälpbehov. Det 

 Detta beskrevs som ett problem även inom ordinarie SFI.21
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fanns dock en rad svårigheter i detta arbete. För det första har både elever och resurspersoner haft 
svårt att få tag på socialsekreterare. Detta berodde på att många socialsekreterare var svårtillgängli-
ga och att det fanns en stor personalomsättning på försörjningsstödsenheterna. I några fall har 
resurspersonen från socialtjänsten inte fått tag i en elevs socialsekreterare trots att de arbetar inom 
samma myndighet. Mot bakgrund av detta detta skriver resurspersonen i sin informantdagbok, “Det 
är då inte konstigt att eleverna själva upplever att det är svårt att kommunicera med sin 
socialtjänst.”   
 För det andra har stödet som elever fått varierat stort mellan olika socialsekreterare. Medan 
vissa arbetar för att förbättra sina klienters förutsättningar, hade andra lite kunskap om elevernas 
koncentrationssvårigheter och minnesproblematik som orsakats av tidigare trauman. 
 För det tredje har det samordnade stödet påverkats av att flera verksamheter, som Arbets-
förmedlingen och Röda Korset, genomgått stora förändringar. Då myndigheter som, till exempel, 
Arbetsförmedlingen själva har en osäker framtid påverkar detta både arbetet “här och nu” men även 
utvecklingen av ett mer långsiktigt samarbete. 
 För det fjärde har bristen på samverkan mellan olika aktörer förklarats utifrån att Stock-
holms stad består av flera stadsdelar som har olika rutiner och arbetssätt, och att det finns en brist-
fällig samordning mellan dessa. Vissa aktörer hade också begränsad kunskap om varandra. Till ex-
empel kände flera socialsekreterare inte till Alternativ SFI enligt resurspersonerna.  

För att eleverna ska komma vidare i sin språkinlärning och nå ut i egenförsörjning krävs ett tydli-
gare samarbete mellan, speciellt, Alternativ SFI, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och vården. 
Resurspersonen från Socialtjänsten har aktivt arbetat för att skapa en samordnad individual plan 
(SIP) för elever med behov av hjälp från flera håll. Under ett SIP-möte, som hölls under vintern på 
initiativ av eleven själv och resurspersonerna, deltog ekonomiskt bistånd, socialpsykiatrin, Capio 
Centrum för stress och trauma, och Alternativ SFI. Under detta möte föll “flera pusselbitar på plats” 
enligt resurspersonerna. De olika aktörerna fick en djupare förståelse för elevens livssituation och 
utmaningar, kännedom om varandra, och utökad förståelse för hur de kunde hjälpa till och stötta 
eleven på ett bättre sätt. Möten mellan eleven och de olika aktörerna planerades också in så att de 
inte kolliderade med varandra och ansvarsfördelningen blev tydligare mellan de olika aktörerna. 
Eleven själv blev också sedd och fick en klarare bild av de olika aktörerna, hens rättigheter och 
möjligheter till hjälp.  
 Resurspersonerna har kontinuerligt kartlagt elevernas behov av en SIP utifrån samtal med 
eleverna själva. Under våren har inga SIP-möten ägt rum på grund av pandemin. Arbetet med att få 
till SIP-möten har också försvårats då vissa socialsekreterare saknar kompetens kring målgruppen  22

eller oroar sig för att SIP-möten ska leda till merarbete.   
 Resurspersonernas fokus har varit att etablera kontakter med de aktörer som jobbar med 
målgruppen, inhämta information om dessa aktörers arbete och förmedla information kring specifi-
ka elevers livssituation. Enligt resurspersonerna är behovet för samordning störst för de elever som 

 Undertecknad är osäker på om socialsekreterare inkluderades i Samordningsförbundets ‘strukturella insats’ och erb22 -
jöds kompetensutveckling kring målgruppen. 
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saknar anhöriga och socialt nätverk. Som det ser ut i nuläget riskerade vissa elever att försvinna ut i 
periferin och “helt falla mellan stolarna” då de inte alltid vet vart de kan vända sig, upplever att de 
inte får hjälp eller mår för dåligt för att själva orka be om hjälp.  

5. Framsteg 

Innan skolans sommarlov tog sin början och efter 9 månader av ett samordnat stöd på Alternativ 
SFI uppkom frågan vilka framsteg satsningen hittills haft. Innan detta diskuteras under tre under-
rubriker -som utgår ifrån det samordnade stödets tredelade syfte- är det viktigt att påminnas om de 
omständigheter som kantat resurspersonernas arbete. Utöver den gemensamma satsning som gjorts 
gällande etableringen av det samordnade stödet från Samordningsförbundet, dess samarbetspartners 
och Alternativ SFI, så framträdde fyra mer begränsande omständigheter för det samordnade stödet 
under fältarbetet: 
(1) Även om elevernas långsamma språkprogression kan förklaras utifrån deras psykiska ohälsa 

och/eller otrygga livssituation, så måste även den “turbulens” som funnits på skolan tas i beakt-
ning. Under det samordnade stödets första månader var de flesta lärare helt nyanställda och 
verksamheten saknade vissa konkreta och övergripande strukturer kring hur elevers språkpro-
gression och frånvaro skulle följas upp. Hur den tidigare “turbulensen” på skolan påverkat elev-
erna är dock något som denna rapport inte kan svara på.  

(2) Flera medarbetare påpekade att det är alltför generaliserande och otydligt att enbart definiera 
skolans elever genom sjukdomstillståndet PTSD. Istället beskrev medarbetare att det var många 
olika faktorer som verkade bidra till elevernas långsamma språkprogression och möjlighet att 
nå ut i egenförsörjning. När resurspersonerna påbörjade sitt arbete saknades det en helhetssyn 
över elevernas livssituation och förståelse för deras egna erfarenheter. Några medarbetare ansåg 
att det var problematiskt att elevers koncentrationssvårigheter och oro alltför ofta tolkades som 
ett sjukdomstillstånd när det likaväl kunde vara en konsekvens av att de “slussats runt” i det 
svenska systemet under flera år.  

(3) Det samordnade stödet påbörjades i ett sammanhang där det inte fanns några tidigare väl-
fungerande samverkanskanaler mellan myndigheter och aktörer som arbetar med målgruppen. 
Därutöver har det samordnade stödet belyst en rad interna problem inom vissa verksamheter. 
Till exempel har det varit svårt att få tag i vissa handläggare på Arbetsförmedlingen och några 
socialsekreterare har saknat rätt kompetens.  

(4) Pandemin COVID-19 påverkade resurspersonernas arbete i och med att skolan stängde och att 
SIP-möten, planerade aktiviteter och samarbeten fick skjutas upp till hösten. Under våren fick 
resurspersonerna fokusera på det “mest akuta” som att undersöka varför en elev inte lämnat in 
sina uppgifter eller hjälpa elever som mådde mycket dåligt genom stödsamtal och kontakt med 
vården. 
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Elevernas välbefinnande, språkprogression och möjligheter att nå egenförsörjning 
Det samordnade stödets syfte: erbjuda psykosocialt stöd till elever på Alternativ SFI och 
hjälpa dem i kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvården, arbetsgivare och sociala 
nätverk, och därigenom bidra till ökad trygghet och egenmakt för dessa elever. 

När man pratar om resultatet av en temporär insats som samordnat stöd bör man, enligt underteck-
nad, inte främst titta på om det uppnått Samordningsförbundets målsättning; att elever ska återgå till 
ordinarie SFI, ordinarie stöd inom Arbetsförmedlingen och Jobbtorg, och, i förlängningen, nå ut på 
arbetsmarknaden. Gällande målet om att elever ska återgå till ordinarie SFI verkar detta inte heller 
vara ett realistiskt mål i nuläget då Alternativ SFI inte har några etablerade rutiner för att följa upp 
elevers språkinlärning och utvärdera om de kan återgå till ordinarie SFI. De flesta medarbetare 
verkade även eniga om att det kändes mer rimligt att eleverna skulle gå direkt från Alternativ SFI 
till vidareutbildning eller arbete än att återgå till ordinarie SFI. Att eleverna ska nå ut i egenförsörjn-
ing måste också förstås utifrån deras nuvarande förutsättningar. Under fältarbetet framkom det att 
de flesta elever på Alternativ SFI saknade grundläggande behov som en god hälsa, ordnad ekonomi 
och stabil bostadssituation samtidigt som de hanterar erfarenheter som våld, övergrepp, flykt, social 
exkludering och förlust av tidigare hem, familj och sociala sammanhang. Denna otrygga livssitua-
tion kan antas begränsa elevernas språkinlärning och möjlighet till arbete. Med detta sagt, bör det 
samordnade stödet ändå ses som ett framsteg då det påbörjat en förbättring av elevernas förutsät-
tningar till att leva ett tryggt liv i Sverige. 

Enligt samtliga medarbetare var elevernas prioritet att få sina mest basala behov tryggade. Utifrån 
detta har resurspersonerna påbörjat en kartläggning av varje elevs hälsa och livssituation. De har 
fokuserat en stor del av sitt arbete på att lära känna eleverna och få förståelse för hur elevernas hälsa 
och välbefinnande relaterar till ett större sammanhang. Den största arbetsinsatsen har, därefter, varit 
att hjälpa flertalet elever med att etablera en bättre kontakt med vården och att trygga sin försörjn-
ing och sitt boende. Utifrån detta har flera elever påbörjat vägen mot återhämtning och att få en sta-
bilare tillvaro.  
 Att resurspersonerna varit på skolan har gjort att eleverna kunnat få hjälp direkt och på plats. 
Som exempel har resurspersonerna hjälpt elever att boka tid på vårdcentraler, få tag på sin so-
cialsekreterare, ansöka om ekonomiskt bistånd och fylla i diverse blanketter. Resurspersonerna har 
även erbjudit elever som mått dåligt möjligheten att få psykosociala stödsamtal. Dessa samtal har 
gett eleverna tillfällen att bli sedda och lyssnade till. En viktigt del i arbetet med eleverna har även 
varit att motivera dem till att söka den hjälp som de behöver och öka sin tilltro till att de kan få den 
hjälpen genom att exempelvis ge sitt samtycke till ett SIP-möte. Vissa elever har uttryckt att de inte 
“vill vara till besvär” genom att, till exempel, överklaga avslag om boendestöd och resurspersoner-
na har då motiverat eleverna att hålla på sina rättigheter. Eleverna har även fått stöd i att förbättra 
sina kunskaper om svenska myndigheter, vården och sina rättigheter, vilket i förlängningen sanno-
likt kan öka deras färdigheter att klara av och påverka sin egen livssituation. 
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Flera elever har fått hjälp med att sätta upp delmål för att komma in på vidarestudier eller nå ut i 
egenförsörjning. Ett av dessa delmål har varit att komma upp i en viss nivå på svenskan. Här har 
resurspersonerna samarbetat med skolan genom att skapa tydligare förväntningar, krav och 
uppföljning av varje elevs språkinlärning. Att få kunskap om de framsteg man gjort och vad man 
måste träna mer på stärker, enligt medarbetarna, elevernas motivation att fortsätta studera. Behovet 
av tydliga strukturer är inte bara av stor betydelse för elevernas språkprogression, utan också för en 
positiv hälsoutveckling (Bäärnhielm 2014:52-53). Bäärnhielm skriver att uppbyggnaden av en per-
sons motståndskraft för att klara av både inre och yttre påfrestningar kräver att känslan av oordning 
och osäkerhet byts ut mot tydliga, ordnade och sammanhängande strukturer. 
 Samtliga lärare beskrev elevernas språkprogression som långsamt uppåtgående. Även om 
språkutvecklingen beskrevs ha stannat upp något under vårens distansundervisning så menade alla 
lärare att deras elever ändå kunnat bibehålla samma nivå på svenskan som tidigare och fått möj-
lighet att repetera det de hittills lärt sig.  

Det finns ett antal svårigheter med att jämföra elevers språkprogression före och efter det samord-
nade stödet då (1) skolan saknat vissa betydelsefulla övergripande strukturer och specialpedagogisk 
kompetens samt haft hög personalomsättning, vilket skulle kunna ha påverkat elevernas språkpro-
gression negativt, och (2) för att “mäta” elevers språkprogression krävs att det “mäts” mot något. 
Då Alternativ SFI erbjuder en annan typ av språkundervisning än ordinarie SFI blir det därför irrel-
evant att jämföra elevers språkprogression mellan de två SFI-verksamheterna då de sker utifrån oli-
ka förutsättningar. 
 Det är även svårt att bedöma om elevernas närvaro förbättrats under det samordnade stödet. 
Några lärare sa att vissa elever med tidigare dålig frånvaro började komma till skolan mer regel-
bundet under vintermånaderna. Frånvaro kan dock inte enbart sättas i en kontext av resurspersoner-
nas arbete utan måste också förstås utifrån den bristande samverkan mellan olika aktörer och be-
gränsningarna med skolans lokaler och tidigare rutiner. Samtliga medarbetare menade även att viss 
frånvaro är oundviklig och måste accepteras. Emellanåt hade elever svårt att komma till skolan på 
grund av sjukhusvistelser, en svår bostadssituation, ekonomisk otrygghet, vård av barn, utmanande 
familjeförhållanden, andra aktiviteter, dålig sömn, stress och nedstämdhet.  

Utöver att trygga de grundläggande behoven så har det samordnade stödet hjälpt eleverna att kom-
ma närmare arbetsmarknaden genom att stötta dem i hur man skriver CV och personligt brev samt 
informera om olika arbetsförberedande- och arbetsrelaterade insatser. I början av juli 2020 hade 
resurspersonernas arbete resulterat i att två personer påbörjat en arbetsrelaterad insats och en person 
fått en extratjänst (det ansågs troligt att denna kommer övergå till en ordinarie tjänst). Fyra elever 
hade fått ordinarie arbete genom bekanta. Ytterligare två elever hade arbete på gång genom bekanta 
och en har fått möjligheten att starta eget- också det med hjälp av sitt sociala nätverk. Fyra elevers 
arbetsmöjligheter har stannat upp eller försvunnit på grund av den ekonomiska krisen som följt 
pandemin COVID-19. Här är det värt att nämna att det är svårt att veta hur elevernas möjligheter till 
arbete faktiskt förändrats genom det samordnade stödet då det inte funnits någon ordentlig doku-
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mentation på skolan kring vad som hänt med de elever som hittills avslutat sina studier på Alterna-
tiv SFI. 

Avslutningsvis menade lärarna att det samordnade stödets största framsteg är att eleverna verkar 
mindre oroliga då de, enligt en lärare, “vetat att de får den hjälp som de behöver av resurspersoner-
na”. En annan lärare sa, “det är tack vare resurspersonerna som några av eleverna är kvar i klass-
rummet.” Under ett telefonsamtal i juni med en av lärarna som arbetat längst på skolan beskrev hen 
att det skett en stor positivt förändring för flera elever i och med att de kan känna en trygghet över 
att få hjälp om de behöver. Enligt läraren är “skillnaden som dag och natt” före och efter resursper-
sonerna började sitt arbete. 

Lärarnas arbete och välbefinnande 
Det samordnade stödets syfte: avlasta lärarna på Alternativ SFI så att de kan fokusera på 
språkundervisning. 

Det nya lärarlaget beskrev att samarbetet med resurspersonerna har varit mycket värdefullt för att 
bygga upp verksamheten på Alternativ SFI med tydligare och mer övergripande strukturer och ruti-
ner. Lärarna uttryckte även en lättnad över att det samordnade stödet bidragit med att skapa en ty-
dligare uppdelning mellan olika professioner på skolan som lett till att lärarna kunnat ägna sig åt sin 
arbetsuppgift; att lära ut svenska. Enligt flera lärare kan detta sannolikt vara till fördel för elevernas 
språkinlärning. Att lärare inte behövt vara allt från socialsekreterare till arbetsförmedlare har också 
gjort att de, enligt en lärare, “sluppit gå runt med dåligt samvete för att inte räcka till”. En annan 
lärare berättade att resurspersonernas arbete gjort “en avsevärd skillnad” och påverkat både elever 
och lärare positivt. Slutsatsen som kan dras är att resurspersonernas arbete bidragit till en direkt och 
avgörande skillnad för lärarnas arbetsmiljö och personliga välbefinnande. 
 Gällande skolan så hade det nya lärarlaget och resurspersonerna kommit en bra bit på vägen 
med att bygga upp verksamheten. Det är viktigt att detta arbete även fortsätter ‘uppifrån’ så att 
skolan inte fortsätter hamnar i periferin, vilket ibland verkade vara fallet under fältarbetet. För att ge 
ett exempel behövde lärarna, under rådande pandemi, åka kollektivt från skolan på Gärdet in till 
Lärvux på Södermalm för att posta brev med uppgifter till eleverna. Varken brevvåg eller frimärken 
fanns på skolan. Därutöver är det anmärkningsvärt att skolan saknade administrativ personal och att 
diskussioner fördes om att svensklärare skulle utvärdera elevers fysiska, sociala och personliga 
utveckling. Lokalerna var heller inte anpassade för målgruppen och det saknades personal med spe-
cialpedagogisk kompetens. 

Samverkan 
Det samordnade stödets syfte: utveckla samverkan mellan olika myndigheter och verk-
samheter. 

Utvecklingen av samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter har påbörjats genom att 
resurspersonerna informerat flera aktörer om det samordnade stödet och om Alternativ SFI. Detta 
har gjorts genom studiebesök, informationsblad och muntligt i kontakt med olika aktörer. 
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Resurspersonerna har tagit till vara på de möjligheter som finns för målgruppen i Stockholm och 
satt igång samverkan med Röda Korset, Transkulturellt centrum, Capio Centrum för stress och 
trauma och Praktikertjänst Psykiatri trauma och stress. Därutöver har resurspersonen från so-
cialtjänsten samverkat med olika delar inom Socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningen, som 
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, socialpsykiatrin, och barn och unga. Resurspersonen 
från Arbetsförmedlingen har initierat samverkan med handläggare på Arbetsförmedlingen, jobb-
coacher på Jobbtorgen, Stockholms stadsmission och VIDA. 
 Enligt resurspersonerna kan en samordnad individual plan (SIP) minimera att vissa elever 
med mångsidiga behov “faller mellan stolarna”. De aktörer som arbetar för att stötta eleverna måste 
ha en gemensam plan och överenskommelse kring vem som ska göra vad och hur eleverna ska föl-
jas upp. Syftet med en SIP, från elevernas sida, är att få det stöd som de behöver, kunskap om sina 
rättigheter och, i förlängningen, utökad kontroll över sin hälsa och livssituation. Detta arbete har 
påbörjats men stannade upp under våren på grund av pandemin.    
 Resurspersonerna har även varit i kontakt med socialtjänstens enhetschefer och diskuterat 
socialsekreterares otillgänglighet och, i vissa fall, brist på rätt kompetens kring målgruppen. Här 
behöver berörd myndighet fortsätta ställa sig frågor som: hur kommer det sig att olika so-
cialsekreterare jobbar på olika sätt? Varför är vissa stadsdelar mer öppna för att sammankalla till 
SIP-möten än andra? Om samverkan ska etableras, varför är det så svårt för resurspersonerna att få 
tag på vissa socialsekreterare? Även Arbetsförmedlingen bör reflektera kring hur de kan hjälpa 
elever att nå egenförsörjning då flera kontor stängt för drop-in besök och vissa handläggare är svåra 
att få tag på.  

6. Slutsats: “Vi måste tänka långsiktigt” 

Det samordnade stödet har uppfyllt sitt tredelade syfte. Resurspersonerna har erbjudit psykosocialt 
stöd till elever på Alternativ SFI och hjälpt dem i kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvår-
den, arbetsgivare och sociala nätverk. Enligt resurspersonerna har ett stabiliseringsarbete påbörjats 
för att stärka flera av elevernas mest grundläggande behov såsom hälsa, ekonomi och bostad. 
Därutöver har det samordnade stödet hjälpt till att skapa en tydligare ansvarsfördelning och arbet-
suppdelning mellan skolans medarbetare, vilket bidragit till att lärarna bättre kunnat fokuserat på 
språkundervisningen. Det samordnade stödet har också påbörjat och utvecklat samverkan mellan 
olika myndigheter och verksamheter. Som nämndes i föregående kapitel måste det samordnade 
stödet kontextualiseras utifrån att verksamheten det lokaliserades till saknade vissa strukturer och 
rutiner, och att samverkan mellan olika aktörer i staden var bristfällig.  

Idag styrs vårt samhälle till mångt och mycket av tankesättet att individer uppmanas att ta “eget 
ansvar”. Detta drabbar ofta de som på något sätt missgynnas av systemet vi lever i. Enligt en av 
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resurspersonerna så tar flera elever stort eget ansvar utifrån sina egna förutsättningar , men utan, 23

till exempel, adekvat kunskap om svenska myndigheter, socialsekreterares tillgänglighet, rätt vård 
och samverkan mellan olika verksamheter, begränsas deras handlingsförmåga för att skapa ett bättre 
liv avsevärt. Ansvaret för att förbättra utsatta personers hälsa, livssituation och möjlighet till arbete 
måste därför till en större grad läggas på samhället snarare än de enskilda individerna som är i be-
hov av hjälp eller deras anhöriga. 
 Istället för att ramla mellan stolarna eller slussas runt mellan olika myndigheter så har 
resurspersonerna bildat en viktigt länk för att stötta elever som har mångfacetterade behov som 
inkluderar flera olika aktörer. De har skapat sig en övergripande syn och samordnat kontakter bland 
myndigheter och vårdgivare som eleverna själva inte haft kunskap om eller förmågan att initiera. 
Enligt resurspersonerna har det varit en fördel att de inte haft några beslutsfattande- eller kon-
trollerande roller, utan agerat som ett stöd utifrån elevernas egna behov. För att citera en av 
resurspersonerna “ser mycket av den hjälp staden erbjuder bra ut på papper med lite händer i prak-
tiken. Vi måste jobba för att det ska se bra ut också i praktiken.” 

Även om arbetet med eleverna, på skolan och med andra aktörer började ta form så stod det snabbt 
klart under fältarbetet att ett samordnat stöd kring målgruppen måste ses som ett långsiktigt och 
praktiskt arbete. I nuläget är insatsen finansierad till årsskiftet 2021. Om resurspersonerna då 
försvinner från skolan måste man ställa sig en rad frågor. För det första menade båda resursperson-
erna att insatsen möjliggjort att de kunnat skapa en djupare relation till eleverna och, därmed, bättre 
förståelse för deras olika behov än vad de tidigare kunnat göra på sina ordinarie arbetsplatser. 
Genom regelbundna samtal med eleverna har de kunna skaffa sig en helhetsbild kring elevernas 
livssituation och om de aktörer som de är i kontakt med. De har också kunnat följa upp hur eleverna 
mår och undersöka varför de mår dåligt och vilken hjälp de behöver för att må bättre. Eftersom det 
samordnade stödet ofta handlar om ‘känsliga frågor’ som, till exempel, traumatiska upplevelser, 
psykisk ohälsa, ekonomiska problem eller diskriminering på grund av sexuell läggning, är det vik-
tigt att bygga upp ett ordentligt och genuint förtroende mellan elever och, i detta fall, resursperson-
er. Detta gäller framför allt de elever som har tidigare erfarenhet av tortyr, övergrepp och förtryck. 
Därutöver bygger resurspersonernas arbete och samverkan mellan olika aktörer på frivillighet och 
samtycke, vilket gör det viktigt att motivera de elever som känner hopplöshet eller tappat förtroen-
det för myndigheter efter att ha “slussats runt i systemet” under en längre tid och inte fått adekvat 
hjälp. Vad kommer hända med eleverna om det samordnade stödet försvinner? Vem kommer följa 
upp vad som händer med eleverna? Kommer eleverna som resurspersonerna börjat arbeta tillsam-
mans med “lämnas i sticket”? Hur kommer elevernas hälsa och förtroende för myndigheter 
påverkas om detta sker? Hur kommer eleverna fortsätta få stöd med det de efterfrågar? Vem kom-
mer att stötta nya elever?  
 För det andra, vem kommer ta över resurspersonernas arbete på skolan? En oro som fanns 
på skolan var att lärarna skulle behöva ta över resurspersonernas arbete om det samordnade stödet 

 Som en lärare sa har nog få personer tagit så stort ansvar som skolans eleverna då de planerat och genomfört en flykt 23

eller migration från sina hem mot en okänd framtid. 
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inte implementerades i verksamheten. Om detta händer, sa en lärare, “att vi kommer vara tillbaka 
där vi började”. En annan medarbetare sa oroligt, “vi får se hur länge lärarna orkar då”. För att ska-
pa en bra arbetsmiljö för lärarna och trygga elevernas språkprogression menade samtliga medar-
betare att “en svensklärare måste få vara just en svensklärare”. Detta kräver en större tydlighet kring 
lärarnas arbetsuppgifter och att det finns andra som kan ta över de ansvarsområden som inte bör 
falla på en svensklärare. 
 För det tredje så kräver arbetet med målgruppen inte bara en insats på individnivå då elever-
na på skolan ofta visat sig “falla mellan stolarna” på grund av bristande samverkan mellan olika 
myndigheter och aktörer. Den bristfälliga samverkan kan delvis förklaras genom att många aktörer 
saknar kunskap om varandra och att olika stadsdelar arbetar på olika sätt. En av resurspersonerna 
påpekade att det behövs övergripande strukturer så att ansvaret för att, till exempel, följa upp en 
elev inte faller på enskilda medarbetare, “Om det inte finns tydliga strukturer, vad händer med en 
elev om en ny socialsekreterare tar över? Det faller för mycket på personligt engagemang och kom-
petens.” Hur kan samverkan i Stockholm byggas upp i större skala? Hur ska det samarbete mellan 
myndigheter och aktörer som resurspersonerna påbörjat bibehållas och utvecklas om det samord-
nade stödet försvinner? Vem ska ta över? 
  
Utvärderingens slutsats är att det krävs ett långsiktigt, strukturerat och kontinuerligt arbete för att 
förbättra livsvillkoren för insatsens målgrupp, och att det kommer krävas tid, resurser och kompe-
tensutveckling. Elevernas hälsa och livssituation måste också tolkas bredare än utifrån sjukdomstill-
ståndet PTSD. Likt konklusionen i slutrapporten om Landaprojektet har det samordnade stödet 
påvisat “en dysfunktionalitet i samhället vad det gäller landets mottagande av traumatiserade flyk-
tingar” (Envall Ryman 2014:29). Det framtida arbetet måste drivas av viljan att skapa stabilitet för 
målgruppen genom gemensamma insatser och erfarenheter som växer fram ‘underifrån’ och i dialog 
med de personer som stödet riktar sig till.  
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