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Abstract
Det övergripande syftet med den här studien är att skapa kunskap om
skolutvecklingsprocesser riktade mot nyanlända och flerspråkiga elever utifrån Skolverkets
framgångsfaktorer gentemot den nämnda elevgruppen och hur olika aktörer på ett
gymnasieprogram förhåller sig till dessa framgångsfaktorer.
För att besvara studiens frågeställningar om i vilken mån Skolverkets framgångsfaktorer
utgör en resurs vid skolutveckling för lärare och rektorer, samt vilka andra faktorer som
framstår som betydelsefulla för skolutveckling och vilka faktorer eleverna själva anser är
betydelsefulla för skolframgång genomförs semi-strukturerade intervjuer med två rektorer,
fyra lärare och sex elever på ett gymnasieprogram som nyligen har påbörjat ett riktat projekt
med Skolverket rörande nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.
Aktivitetsteorin används för att strukturera upp de olika aktörernas aktivitetssystem i den
delade gemenskapen skolan, via aktivitetsteorin tydliggörs vilka faktorer som påverkar de
olika aktörernas handlingar sett ur ett sociokulturellt perspektiv.
Det studien visar är att de olika aktörerna påverkas av olika faktorer i sina aktivitetssystem
och att de har skild syn på framgångsfaktorerna och de utvecklingsområden som finns. Det är
tydligt att uttalade och outtalade normer i hög grad styr lärare och elevers skolvardag och
därmed inverkar vid skolutveckling, medan rektorerna i studien har ett mer forskningsinriktat
fokus. Kunskapsbidraget i studien är sammanfattningsvis att det behövs förståelse aktörerna
emellan för att belysa behov och sedermera lyckas implementera förändringar som gynnar de
nyanlända och flerspråkiga elevernas skolframgång.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Eftersom ett flertal granskningar och rapporter (t.ex. Skolinspektionens rapport 2009:3, dnr
2013:2272, rapport 2014:3 samt dnr 2014:2380) visat brister vad gäller undervisningen av
nyanlända elever1 har regeringen vid flera tillfällen beslutat om att ge stöd till skolhuvudmän
för att förbättra måluppfyllelsen för denna elevgrupp.2 För att implementera dessa beslut har
Skolverket inlett systematiska insatser i skolor för att utveckla huvudmännens förmåga att
erbjuda likvärdig undervisning.
Skolverket (2018a) startade 2016 ett projekt med riktade insatser till kommuner och skolor
som tagit emot ett större antal nyanlända3 i syfte att utveckla likvärdigheten i undervisningen.
Det första steget i de utvalda kommunerna är genomförandet av en nulägesanalys för de
skolor som deltar i projektet.
I nulägesanalysen (Skolverket 2018b) ska olika perspektiv inhämtas från organisationen,
lärare och elever för att utifrån dessa kunna utröna vilka utvecklingsområden som finns för
verksamheten. I nulägesanalysen inhämtas i huvudsak information på organisatorisk nivå
såsom betygsresultat, måluppfyllelse, meritvärde, åtgärdsprogram, sammanställningar, planer
och dokumentation men även enkäter, intervjuer samt lektionsobservationer kan genomföras.
Regeringen (2018) betonar dock i sin skrivelse Uppdrag att genomföra insatser för att stärka
utbildningens kvalité för nyanlända barn och elever vikten av att fånga upp elevgruppers egna
erfarenheter av undervisning och skolsituation när insatser av huvudmännen genomförs (s. 6).
I denna studie undersöks hur rektorer, lärare och elever på ett gymnasieprogram förhåller
sig till de av Skolverket framskrivna framgångsfaktorer för nyanlända och flerspråkiga4
elevers lärande (Skolverket 2014) vilka ingår i den nulägesanalys som Skolverket tagit fram.
På skolan där studien genomförs är andelen nyanlända och flerspråkiga elever hög5 och
skolan har under våren 2019 påbörjat det riktade projektet med Skolverket. För att belysa de
olika aktörernas perspektiv används aktivitetsteorin och forskning rörande
skolutvecklingsprocesser och andraspråksinlärning. Genom en analys av aktörernas olika
perspektiv är förhoppningen att kunna utröna faktorer6 som påverkar aktörerna inom dessas
skilda aktivitetssystem och på så sätt kunna belysa hinder och resurser som i sin tur kan bidra
till en utveckling av verksamheten.
1.1.1 Bakgrund till Skolverkets riktade insatser
Under hösten 2015 kom cirka 71 000 asylsökande barn och ungdomar till Sverige, vilket var
en större mängd än tidigare år.7 De nyanlända barnen har rätt att gå i skolan och där har det
svenska utbildningssystemet en utmaning i att anpassa sig till den elevgruppen samt att
tillgodose deras individuella behov och ge dem den likvärdiga utbildning som de enligt
lagstiftning har rätt till (Bunar 2015).
Skolinspektionen (2009:3) menar att det krävs en samsyn i förhållningssätt, ett gemensamt
1

För att räknas som nyanländ elev ska individen ha anlänt till Sverige i skolålder och benämningen nyanländ
upphör efter fyra års skolgång i landet (Skollagen 3 kap. 12 §)
2
Senaste beslutet är taget 2018-02-01, U2018/00404/S
3
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/riktade-stodinsatser-for-nyanlandaslarande
4
När en elev inte längre räknas som nyanländ används begreppet flerspråkig av Skolverket, vilket även görs i
den här studien.
5
50% av eleverna beräknas vara utlandsfödda enligt ansvarig skoladministratör
6
såsom resurser, tid, avsaknad av kompetens etc.
7
162 877 personer sökte asyl under 2015, varav 70 384 var barn enligt Migrationsverket (2016)
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ansvar på skolan kring de nyanlända eleverna samt utbildning kring nyanlända elevers lärande
för att lyckas i undervisningen (jfr Bunar 2015). Däremot visar Skolinspektionens rapporter
från både 2009 och 2014 att det ofta saknas ett systematiskt tillvägagångsätt kring den
nämnda elevgruppen. I Skolinspektionens rapport (2014) framkommer det att undervisningen
av nyanlända främst brister vad gäller utmaningar, individanpassningar och stimulans. Vidare
visar rapporten brister vad gäller kartläggningar av elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter
eller intressen. Granskningen visar att studiehandledning inte ges i tillräcklig kvantitet eller
kvalitét och att lärare inte anpassar sitt språk i klassrummet samt att de nyanlända inte heller
ges utrymme eller tid för att finna rätt ord eller formulering i de diskussioner som genomförs i
undervisningssammanhang vilket gör flera av eleverna passiva (ibid., jfr Sharif 2017, Nilsson
Folke 2017).
Vid Skolinspektionens observationer av undervisning har det visat sig att
undervisningsmaterialet ofta har ett snävt svenskt kulturellt perspektiv där det heller inte görs
jämförelser eller utblickar utifrån de nyanländas erfarenheter, vilket leder till svårigheter för
de nyanlända eleverna att få förståelse eller sammanhang kring lektionsinnehållet
(Skolinspektionen 2014, jfr García & Flores 2012). Ytterligare en aspekt som tas upp i
granskningen är att de nyanlända ofta får förenklat material där de sällan kan nå mer än E och
rapporten visar således att lärare ofta har låga förväntningar på de nyanländas förmåga
(Skolinspektionen 2014). Skolverket (2012) menar att mottagande lärare ofta förväntar sig en
”färdig produkt” när de möter en nyanländ elev, dvs. att den nyanlända eleven jämförs med
svenskfödda elever. Skolinspektionen (2014) betonar vikten av fortbildning och kollegialt
lärande samt att rektorn tar ansvar kring nyanlända elever. Vidare nämner de vikten av hur
gruppen nyanlända ses på den egna skolan; som en tillgång eller som ett problem.
1.1.2 Skolverkets generella framgångsfaktorer
I Skolverkets skrivelse Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång
(2014) lyfter Skolverket fram framgångsfaktorer som bygger på tidigare forskning för
nyanlända och flerspråkiga elever, dessa är:





Kunskap och kompetens hos personal vad gäller flerspråkighet och
andraspråksutveckling
Kartläggning av elevens tidigare kunskap, skolspråk och förmågor
Individanpassad undervisning
Stöttning i form av
o Språkinriktat arbetssätt
o Studiehandledning
o Höga förväntningar
o Åldersadekvat material

Liknande aspekter tas upp i Skolverkets stödmaterial Att främja nyanlända elevers
kunskapsutveckling från 2012 men där framhävs även ett interkulturellt arbetssätt och
användningen av förstaspråket i undervisningssyfte. Skolinspektionen (2014) betonar därtill, i
sin rapport, vikten av en helhetssyn på skolan där rektorn tar ett tydligt ansvar och att det
finns ett nära samarbete mellan lärare samt att föräldrar är aktiva deltagare.
Vad gäller kartläggning skriver Skolverket (2016) att informationen som framkommer i
kartläggningen ska vara utgångspunkten för undervisningen och kan vara avgörande för de
6

nyanlända elevernas skolframgång i olika ämnen (jfr Skolinspektionen 2014). Vidare menar
de att ”när skolan möter eleven med nyfikenhet och höga förväntningar och låter eleven visa
sina kunskaper stärker det elevens självkänsla och motivation” (ibid.). Via Skolverkets (2016)
obligatoriska kartläggningsmaterial ska elevens styrkor och utvecklingsområden inom
litteracitet och numeracitet synliggöras via det eller de språk eleven behärskar.8 Materialet är,
enligt Skolverket själva, utformat utifrån ett sociokulturellt perspektiv som fokuserar på hur
språk används i olika sammanhang.
Språkinriktat arbetssätt innebär att ämnesstudierna stimulerar både det svenska språket och
ämneskunskaperna parallellt (Skolverket 2012). Skolinspektionen (2014) tydliggör exempel
på detta i sin rapport med att läraren talar långsammare, centrala resonemang och viktiga ord
upprepas med hjälp av synonymer, eleverna får förbereda sig innan lektionen för att skapa en
förförståelse kring ämnet, eleverna ges skrivramar/mallar inför skrivuppgifter och eleverna
uppmanas att visa sina kunskaper genom samtliga språk (jfr Ellis & Shintani 2014).
Studiehandledning, användningen av flerspråkighet som resurs i klassrummet och ett
interkulturellt arbetssätt hänger nära samman. Skolverket (2016) menar att läraren kan ta
tillvara elevernas flerspråkighet genom att uppmuntra och bejaka att eleverna använder
samtliga språkkunskaper för sitt lärande. Studiehandledning på förstaspråket är viktigt för att
nyanlända elever ska kunna få begrepp och sammanhang förklarade för sig på ett språk de
behärskar så att de enklare kan visa och utveckla sina ämneskunskaper (Skolinspektionen
2014, se Skolverket 2013) och studiehandledning är en lagstadgad rättighet (9 kap. 9 §
gymnasieförordningen)9.
Bunar (2010) framhäver att studiehandledning i första hand handlar om att eleverna ska
hjälpas åt med uppgifter inom matematik, samhälls- och naturorienterande ämnen för att inte
tappa ämneskunskaper eller betyg på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket (s.
69). Studiehandledarna bör delta i skolans planering samt ha ett nära samarbete med
ämneslärarna för att kunna planera och utvärdera studiehandledningen (Skolinspektionen
2014). Skolverket (2012) betonar att en förutsättning för studiehandledning är att
studiehandledarna är kvalificerade för sina arbetsuppgifter. I klassrummen understryks vikten
av att elevernas erfarenheter lyfts fram genom ett interkulturellt förhållningssätt (ibid.), vilket
innebär att synliggöra den egna kulturens omedvetna värderingar, öka förståelsen för andra
kulturella värderingar, skapa tolerans och förebygga fördomar samt stärka det kritiska
tänkandet (Bunar 2010 s. 31).

1.2 Syfte
Det övergripande syftet med studien är att skapa kunskap om skolutvecklingsprocesser som är
riktade mot nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång genom att belysa rektorers,
lärares och elevers perspektiv. I studien undersöks hur dessa olika aktörer på en skola med
hög andel nyanlända och flerspråkiga elever förhåller sig till Skolverkets generella
framgångsfaktorer för nyanlända och flerspråkiga elever och syftet är att undersöka hur lärare
och rektorer i praktiken använder sig av framgångsfaktorerna samt vilka andra faktorer de
anser är relevanta vid skolutveckling. Sedan är syftet att belysa elevernas perspektiv och vilka
faktorer som de anser är relevanta för sin skolframgång.

8
9

Obligatoriskt för grundskolor sedan 2016
5 kap. 4 § skolförordningen för grundskolan
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1.3 Frågeställningar




I vilken mån utgör Skolverkets framgångsfaktorer för nyanlända och flerspråkiga
elever en resurs för skolutveckling enligt lärare och rektorer?
Vilka andra faktorer framstår som betydelsefulla för skolutveckling riktade mot
nyanlända och flerspråkiga elever enligt lärare och rektorer?
Vilka faktorer anser eleverna är betydelsefulla för att nå skolframgång?

2 Teoretiskt ramverk
Studien har ett sociokulturellt perspektiv på lärande, det vill säga att individer lär sig i relation
till andra individer och till den kontext de befinner sig i (Swain m.fl 2015), vilket gör att
flertalet faktorer påverkar en persons lärande. För att besvara frågeställningarna i studien
används aktivitetsteorin som är sprungen ur det sociokulturella perspektivet (Engeström
1999b, s. 19). Engeström och Miettinen (1999) framhåller att individen och dennas beteenden
och ageranden måste kopplas till den sociala strukturen för att förstås.
Swain m.fl (2015) framhäver att inom aktivitetsteorin synliggörs det att individens
handlingar är kopplade till en kollektiv gemenskap där regler och arbetsfördelning ingår.
Förutom den kollektiva gemenskapen ingår individen, de redskap denna har till hands och det
mål som individen har med aktiviteten i aktivitetssystemet. Redskapen är ofta artefakter
såsom böcker, datorer eller föreläsningar i skolan men kan även vara andra individer då
redskapens funktion är att vara en resurs eller ett hjälpmedel10 till det som sker i en
aktivitetsprocess (Swain m.fl 2015 s. 6 & 108).
Sett till det sociokulturella perspektivet påverkar alltså de olika delarna i
aktivitetssystemet individens lärande, eller i den här studiens fall de olika aktörernas roller
och ansvarsområden i relation till skolutveckling. Med andra ord är de olika aktörerna i skolan
förändringsagenter som påverkas av olika faktorer då de innehar olika roller i den kollektiva
gemenskapen, det vill säga skolan. Då aktörerna i studien delar skolan som kollektiv
gemenskap kommer denna del i aktivitetssystemet inte belysas. Vad gäller arbetsfördelning
utrönas genom intervjuer hur de olika aktörerna beskriver de ansvarsområden, och därmed
arbetsuppgifter, som respektive aktör i skolan har. Flerspråkighetsforskningen har också rört
sig mer in i det sociokulturella fältet (se ex. May 2014), vilket gör att aktivitetsteorin är
applicerbar på studier som handlar om undervisning för nyanlända och flerspråkiga individer.
Nedan ges en utförligare beskrivning av aktivitetsteorin.

2.1 Aktivitetsteorin
Aktivitetsteorin är en teori framarbetad av Vygotsky, Leont’ev och Luria under 1920- och 30talet (Engeström & Miettinen 1999). Under årens gång har teorin utvecklats från det
individuella perspektivet till det kollektiva perspektivet på aktiviteter. Engeström (1999c) tar
upp att det är en utvecklingsteori som kan förklara och påverka förändringar i människors
ageranden (s. 378). Engeström och Miettinen (1999) menar att studier av konkreta situationer
och praxis kan visa på lokala mönster i aktiviteter som döljer tankar och diskurser. Där
betonar författarna vikten av att koppla mikroperspektivet till makronivå vilket kan ske
genom aktivitetsteorin och exemplifierandet av ett aktivitetssystem. Det aktivitetsteorin
belyser är ett objekt-orienterat, kollektivt och kulturellt medierat aktivitetssystem vilket
innefattar objektet, subjektet, redskapen, gemenskapen, reglerna och arbetsfördelningen
10

I den engelska översättningen används orden: mediate och medational means

8

(ibid.)11.
Det betonas att forskaren måste välja subjekt (medlemmar av aktiviteten) och helst belysa
flera medlemmar för att utifrån deras beskrivningar tolka och förstå aktiviteten (Engeström &
Miettinen 1999 s. 10). Teorin betonar att i aktivitetssystemet finns en dynamisk process med
spänningar och motsättningar mellan det kollektiva målet, de individuella målen och de
automatiska förändringar och skeenden som sker utifrån de övriga delarna i aktivitetssystemet
(ibid., s. 9). Utifrån det kan teorin ta upp både det historiska perspektivet, nuläget och möjliga
framtida utfall av aktiviteten, begreppet proximala utvecklingszoner används inom teorin.
Swain m.fl (2015) framhåller att teorin bidrar med att fokus hålls på både målet och processen
(s. 92).
Andra viktiga begrepp inom teorin är internalization och externalization, där det första
syftar på historisk påverkan på människors agerande, och det senare syftar på hur nya verktyg
kan ge möjlighet till förändring i människors agerande (Engeström & Miettinen 1999, s. 10).
Engeström (1999b) menar att det krävs en reflekterande analys av nuläget för att veta vad en
vill förändra vilket då är kopplat till både dåtid, nutid och framtid. Likaså menar han att
aktivitetsteorin, genom sitt synliggörande av faktorer som påverkar, kan ge individer makt att
återta kontrollen över sitt handlande och på så sätt över sin framtid (ibid.).
Eva Mårell-Olsson (2012) har i sin avhandling Att göra lärande synligt? undersökt hur
olika skolor arbetar med individuella utvecklingsplaner inför, under och efter
utvecklingssamtal och hur olika aktörer ser på dessa. Hennes fokusgrupp har varit lärare,
elever och vårdnadshavare, som teori har hon använt aktivitetsteorin. Valet av teori för
Mårell-Olsson (2012) bottnar i att omgivningen är avgörande för individens utveckling och en
individs utveckling sker i samspel med andra (s. 55) och att den situation som individen
befinner sig i blir styrande för individens beteende både medvetet och omedvetet (s. 59).
Mårell-Olsson menar att via aktivitetsteorin går det att utforska hur olika aktörer agerar och
erfar arbetsprocessen och de relationer som skapas i denna arbetsprocess (s. 78), där de
individuella målen och motiven i arbetsprocessen för de olika aktörerna är av intresse (s. 81).
När Hamberg (2015) i sin avhandling Samverkan i och med språket använder sig av
aktivitetsteorin för att förstå en gränsaktivitet mellan tre verksamheter rörande samma
målgrupp finner hon att målet skiljer sig åt mellan de olika aktörerna utifrån de skilda
aktivitetssystem de befinner sig i. Slutsatsen hon drar är att även om flera
aktörer/verksamheter samarbetar så gör de det utifrån sin egen agenda och hon visar genom
aktivitetsteorin hur en komponent i ett samspel påverkar övriga komponenter genom sina
skilda uppdrag och roller.
Liksom i Mårell-Olsson (2012) och Hamberg (2015) avhandlingar innefattar den här
studien olika grupper, som jag väljer att benämna olika aktörer, det vill säga rektorer, lärare
och elever. Om en skola ska utvecklas blir samtliga av dess medlemmar en del av
arbetsprocessen. Alla dessa är individer som deltar i samma kollektiva gemenskap och
process, det finns dock skillnader mellan de tre aktörerna i den här studien och deras roller i
den kollektiva gemenskapen vilket både Mårell-Olsson och Hamberg finner rörande olika
aktörer i sina avhandlingar. Lärare har ett både individuellt och kollektivt ansvar för eleverna
och rektorer har ett övergripande ansvar för skolans resultat (dvs. elevresultaten), skolans
utveckling samt för personalen (se Oxenswärdh 2011). Både lärare och rektorer har ett ansvar
att arbeta för att förbättra och säkerställa likvärdigheten för samtliga elever. Eleverna har ett
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individuellt fokus med att gå i skolan och det är andra faktorer som påverkar deras process i
aktivitetssystemet (se Mårell-Olsson 2012), de är heller inte aktiva aktörer i skolutveckling
utan snarare indirekta aktörer då det är för dessa som skolutveckling sker. Det gör att även om
dessa tre aktörer delar gemenskap, dvs. skolan, så är de medlemmar i olika aktivitetssystem,
med olika faktorer som påverkar deras process i ett utvecklingsarbete.
Engeströms aktivitetssystem ses nedan, där han påvisar vilka faktorer som påverkar i en
process. Denna figur används i studien under resultatavsnittet för att tydliggöra och belysa
skillnaderna mellan rektorer, lärare och elevers aktivitetssystem.
Figur 1

3 Tidigare forskning
Under avsnittet tidigare forskning presenteras sökningen och urvalet av källor, sedan ges en
forskningsbakgrund till skolutveckling och faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid
implementeringar av förändringar i skolan. Därefter ges forskningsbakgrund till elevernas roll
vid skolutveckling samt vad det innebär att vara en nyanländ elev i Sverige. Till sist ges
forskningsbakgrund till Skolverkets generella framgångsfaktorer för att läsaren ges en
förståelse för hur dessa framkommit.

3.1 Sökningar och kriterier för urval av källor
Under sökningen av tidigare forskning valdes främst två databaser – DiVA och Libris. Den
förstnämnda användes för att finna relevanta avhandlingar och den sistnämnda för att söka
efter forskning som belyser faktorer som påverkar andraspråksinlärning och flerspråkiga
individer vilket är det fokus som projektet med Skolverket har. I viss mån har Google scholar
använts för att hitta vetenskapliga artiklar på engelska. I och med att studien till viss del utgår
från ett skolverksbaserat projekt har även Skolverkets texter, och källorna i dessa, använts.
Vid valet av litteratur har kriterierna varit att litteraturen ska vara



Vetenskapligt förankrad
Relevant utifrån studien, dvs. kopplad till skola, skolutveckling och flerspråkighet
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Skriven på svenska eller engelska
Skriven på 1990-talet eller senare

De sökord som använts är: skolutveckling, nyanländ, aktivitetsteori, flerspråkig,
flerspråkighet och andraspråk. Orden har även översatts och sökningar har gjorts på engelska,
på engelska har sökordet SLA (second language acquisition) tillagts. För att avgränsa
sökningen, och då aktivitetsteorin är en sociokulturell teori, har det primära målet varit att
forskningen ska vara förankrad inom det sociokulturella perspektivet på lärande eller ha
aspekter som påvisar hur både dåtid, nutid och kontext påverkar individen och dennas
agerande.

3.2 Ansvar och rollfördelning vid skolutveckling
Anette Oxenswärdh (2011) har i sin avhandling Ansvarsförhållanden vid skolutveckling belyst
vilket ansvar de olika aktörerna i skolan har när förändringar ska ske och implementeras. Hon
betonar att sedan decentraliseringen av skolan har ansvaret för skolutveckling förskjutits till
skolledarna och deras yrkesroll vilket gör att rektorsrollen har förändrats, rektorn ska både
inspirera sin personal och hävda skolans mål. Vidare menar hon att förändringsagenterna i
dagens skola är de aktörer som befinner sig i skolan, det vill säga rektorer och lärare, och i
och med det är skolutveckling nära förknippat med begreppet ansvar, och just ansvarsfrågan
och ansvarsförhållanden är vad hon undersöker i sin avhandling.
Oxenswärdh menar att lärare behöver bli medvetna om, och möjligtvis fortbildade i,
ansvarsfrågan i sin yrkesroll. Hon menar att skolan har ett ansvar att utveckla verksamheten
och att det måste ske genom att lärarna tar sitt professionella ansvar, medan det är rektorn som
ska ta övergripande ansvar för skolutvecklingen och kompetensutvecklingen hos sin personal.
För lyckad implementering, vad gäller skolutveckling, hänvisar Oxenswärdh till
Sannerstedt (2005) som menar att styrningen måste vara entydig och beslutsfattarnas
intentioner skall inte kunna missförstås, det skall vara tydligt var ansvaret ligger och de som
ska implementera beslutet bör ha tillräckligt med tid och andra resurser, implementerarna bör
gilla beslutet och vara motiverade att genomföra det, implementeringen bör kunna
kontrolleras. Sannerstedt understryker att motstridiga och ovilliga implementerare och andra
aktörer såsom fackliga organisationer ej får förbises eftersom dessa kan påverka
implementeringen.
Annat Oxenswärdh (2011) tar upp är att skolutveckling bör utgå från en bestämd situation
eller kultur på en specifik skola, vilket kräver en lägesanalys av skolans verksamhet sedd
genom de olika system som samverkar i skolan och lärarna bör få utgå ifrån de behov de
själva upplever som aktuella. Hon tydliggör att skolutveckling inte primärt är en politisk
angelägenhet utan en professionell och att det inte är ett i tid och rum avgränsat projekt utan
målet är att skolutvecklingen ska bli en hållbar och etablerad del i skolans vardagsarbete.
Som nämndes behövs engagemang och motivation hos personalen, tid, resurser, skickligt
ledarskap och bra metod. Oxenswärdh (2011) säger att belöningssystem kan vara en
motivationsfaktor och för lärare menar hon att det individuella lönesystemet är ett slags
belöningssystem. Organisationen måste försöka få en samverkan mellan lärarnas personliga
egenintresse och det optimala för organisationen och lärarna måste få känna sig berörda och
delaktiga i förändringsarbetet. Hon understryker att alla förändringar orsakar visst motstånd
då förändringar kräver en omstrukturering av kompetens, invanda rutiner och till viss del
trygghet i vardagen. Det tas upp att det passiva ansvarstagandet kan skapa tyngre
arbetsbelastning och fler störande moment i vardagen då det kan leda till konsekvenser som
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kan vara tidskrävande medan det aktiva ansvarstagandet arbetar i mer förebyggande syfte
vilket underlättar i längden, något som också kan betonas för lärarna. Sedan att målet är att
utveckla undervisningen och förbättra elevernas kunskapsresultat vilket bör vara en stark
motivationsfaktor hos lärare.
När Oxenswärdh (2011) utvecklar ansvarsfrågan belyser hon de förväntningar som finns
på individer i en organisation. Förväntningarna är kopplade till de skilda uppdrag och roller
individerna har och organisationen i sin tur skapar både möjligheter och begränsningar för att
genomföra ett uppdrag. Hon betonar att ha en tydlig ansvarsfördelning för att individerna ska
förstå vilket ansvar de har i sin roll kopplat till vad organisationen förväntar sig, samtidigt
som individerna måste få utrymme att ställa krav på organisationen genom att exempelvis
utkräva tid, stöd och resurser för att kunna genomföra uppdraget.
Var och en av lärarna ansvar för sin del, sitt ämne och sin klass, medan lärarna som
kollektiv i samspel med rektorn ansvarar för det odelade ansvaret för hela eleven.
Skolutveckling sker, enligt Oxenswärdh, för elevernas bästa där det handlar om bättre resultat
vad det gäller elevernas lärande och utveckling, vilket gör eleverna till indirekta aktörer i
skolutvecklingsarbetet.
I sin avhandling undersöker Oxenswärdh två skolor som genomför
skolutvecklingsarbeten, hon finner i sina slutsatser att bristen på tid, bristande
organisationsstrukturer och ökad administration försvårade genomförandet av uppdraget. Hon
fann att lyhördhet saknades mellan huvudman och rektorer och att en långsam process ökade
risken för yttre påverkan som i sin tur försvårade uppdraget samt att balansen mellan frihet
och ansvar verkar vara en förutsättning för individuellt ansvarstagande eftersom autonomi är
en viktig del i lärares yrkesvardag och professionsutveckling. Dessutom betonas vikten av att
rektorn är tillåtande och stödjande under hela processen, vilket kan innebära fortbildning och
kompetensutveckling. Arbetslag och/eller ämneslag behöver ges tid att agera som ett
kollektivt stöd till den enskilda läraren i och med det individuella och kollektiva
ansvarstagandet som är en del av lärarprofessionen. Oxenswärdh finner att aktivt
ansvarstagande kräver ständigt underhåll via samtal och reflektioner mellan skolans samtliga
aktörer, då kunskap och samsyn utvecklas genom att belysa varandras ansvar, målet med
skolutvecklingsarbetet, den nuvarande kunskapen samt brister i denna och lärdomar som görs
under processen.
Slutligen poängterar hon att aktörerna i skolan måste känna både ett individuellt och
kollektivt ansvar för att kunna upprätthålla sin profession enligt organisationens och yrkets
förväntningar och det behöver tydliggöras att varje individ förväntas ta eget ansvar och agera
ansvarsfullt utifrån skolutvecklingsarbetet. Hon understryker att ingen aktör får lura sig själv
att tro att det endast är en del av organisationen som ansvarar för skolutveckling, samtliga av
aktörerna har sin egen del i organisationen och dess utveckling.

3.3 Eleven som föremål för skolutveckling
Vid skolutveckling blir eleverna indirekta aktörer då det är för dessa som skolutveckling sker
(Oxenswärdh 2011). För att förklara faktorer som påverkar elevernas aktivitetssystem återges
vad Mårell-Olsson (2012) finner i sin avhandling. Hon utgår till viss del från läroplanen i sin
bakgrund och menar att i den decentraliserade skolan och i och med de nya läroplanerna ska
eleverna ges ett större utrymme att inverka på och ta ansvar för sina studier i och med att
eleverna ska förberedas för delaktighet och medansvar i ett demokratiskt samhälle. Lärarna
ska i sin tur möta elevernas utifrån deras förutsättningar och behov samt deras tidigare
bakgrund och erfarenheter.
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För att en elev ska kunna nå sitt mål i det aktivitetssystem den tillhör behöver den
behärska de redskap som finns (Mårell-Olsson 2012). Mårell-Olsson menar att målet för
eleverna i deras aktivitetssystem är att få så höga betyg som möjligt i alla ämnen och att
eleverna i deras system vill förstå undervisningen samt vad som krävs av dem för att få höga
betyg. För att eleverna ska kunna ta sitt ansvar betonar Mårell-Olsson (2012) att skolan måste
klargöra för eleverna vilka mål utbildningen har, vilka krav som ställs samt deras rättigheter
och skyldigheter.
Dock finner hon att de osynliga normer och den dolda maktutövning som finns i skolan
påverkar elever att anpassa sig till mönsterelever vilket innebär att tala när det ges talutrymme
annars vara tyst, att alltid förväntas göra sitt bästa, att auktorisera läraren och lära sig ta eget
ansvar. Anpassningen till att vara en mönsterelev innebär en förhandling mellan att visa sina
kunskaper och goda personliga egenskaper samt dölja eventuella brister för att inte få ett lägre
betyg. Dessa dolda normer ger eleverna liten kontroll att utöva sitt ansvar över lärande och
kunskapsutveckling och istället får de ta ansvar för att anpassa sig till den rådande
skolnormen.
Mårell-Olsson säger, med hänvisning till Elvstrand (2009), att elever uppfattar som
självklart att det är de vuxna som bestämmer i klassrummet. Hon menar att om eleverna inte
blir lyssnade på kan detta leda till minskad tilltro till den egna förmågan samt ett hämmande
av elevens egen utveckling vilket kan bidra till svårigheter senare i livet. Vidare finner
Mårell-Olsson (2012) i sin egen studie att det finns en risk att elevers brister och
tillkortakommanden tydliggörs istället för vad de faktiskt kan, då förbises på vilket sätt
arbetsprocessen påverkat elevernas resultat. Hon menar att ska en process införlivas så
behöver verksamhetens föreställning om kunskap och lärande problematiseras i första hand,
där metoder och arbetssätt granskas och sätts i relation till elevernas mål.
Elever både värderas och värderar sig själva gentemot den norm som finns i skolan, en
norm som ofta är outtalad och därmed dold även för lärare, och en norm som är lättare för
vissa elevgrupper att leva upp till än andra, vilket skapar en ojämlikhet i klassrummet. Med
hänvisning till Elvstrand (2009) poängterar Mårell-Olsson att de tysta barnen och de i behov
av stöd i regel har svårt att uppvisa den kompetens som undermedvetet efterfrågas i skolan.
Vidare menar Elvstrand (2009) att eleverna efterfrågar en relation med läraren, där läraren
agerar vägledare, bjuder på sig själv och delar med sig av sina erfarenheter och åsikter i olika
frågor (s. 240).

3.4 Att vara nyanländ elev i Sverige
När Bunar 2010 gjorde en översyn, på uppdrag av Vetenskapsrådet över svensk forskning
rörande nyanlända elever och deras lärande, fann han att det rådde stor kunskapsbrist inom
ämnet. Han menade att det behövs fler studier kring nyanländas prestationer i klassrummet
och vilka faktorer som främjar lärandet samt studier kring de mottagningssystem Sverige har
för de nyanlända eleverna och den organisering skolor har för att stötta och arbeta kring
elevgruppen. Sedan Bunars översikt har ett flertal forskningsprojekt genomförts och
kunskapsläget har därmed förändrats (se Sharif 2017, Nilsson Folke 2017).
Bunar (2015) framhäver att den svenska skolan står inför stora utmaningar vad det gäller
att pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända och flerspråkiga elever och ge dem den
likvärdiga utbildning som de enligt lagstiftning har rätt till (s. 10). Elevgruppen nyanlända och
flerspråkiga elever är en heterogen grupp, och inkluderar allt från papperslösa och
ensamkommande som barn till arbetskraftsinvandrare (ibid.).
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Bunar (2010) belyser att flyktingbarn alltid har någon form av trauma med sig (s. 8) och
att betydelsen av en strukturerad vardag inklusive skolgång är extra viktig för dem (ibid., s.
28). Enligt Bunar kompenserar skolan utanförskapet i det nya landet och att skolan därmed för
de nyanlända barnen berör existentiella frågor om tillhörighet och identitet (s. 49).
Svenska skolor har en lång historia med strukturella och kulturella mönster som kan avvika
från det styrdokument säger om likvärdighet och interkulturalitet, vilket leder till att de
svenska eleverna blir normen som de nyanlända ska anpassa sig till (Nilsson Folke 2017 s. 97,
Sharif 2017 s. 127). Det leder till att de nyanländas brister, snarare än deras styrkor och
kunskaper belyses (Nilsson Folke 2017 s. 99, Sharif 2017 s. 171), något som i sin tur kan leda
till sämre självförtroende hos eleverna.
Nilsson Folke (2017) lyfter fram att de nyanlända elever som klarat sig bra i svensk skola
är de som med sin egen motivation och vilja tagit sig fram med hjälp av enstaka lärare och
klasskamrater. Hon utgår ifrån nyanländas egna upplevelser av att vara nyanländ i Sverige i
sin avhandling. Hon finner att majoriteten av de nyanlända är ivriga att lära sig men att
utbildningssystemen inte är förberedda på att möta deras behov vad gäller organisatorisk
samsyn, resurser och individualisering. Eleverna efterfrågar tydliga genomgångar där språket
är i fokus och stöd på förstaspråket, vilket saknas och eleverna framhåller svårigheter med att
skapa relationer till svensktalande klasskamrater. Nilsson Folke drar slutsatsen att
skolframgång blir den enskilda elevens ansvar och att likvärdighet i skolan inte är en
verklighet för de nyanlända eleverna, vilket i förlängningen leder till att de nyanlända utan
skolbakgrund från hemlandet får det svårast i det svenska skolsystemet (s. 99).
3.4.1 Att som nyanländ elev anpassa sig till skolnormen i Sverige
Sharif (2017) redogör i sin avhandling för irakiska ungdomars upplevelser av den svenska
skolan. Han tar upp att oavsett härkomst bär de nyanlända eleverna med sig skolerfarenheter
som skiljer sig från den svenska skolans system. De skillnader som ungdomarna tar upp i
Sharifs studie är att i hemlandet värderas utantill-inlärning, ett okritiskt förhållningssätt och en
övertro på läraren som auktoritet, vilket sedan försvårar för eleverna i svensk skola där
motsatsen efterfrågas (s. 128).
Ungdomarna i Sharifs studie förklarar att lärarna säger ”att som nyanländ gällde det att
jobba extra hårt och ta ansvar för sina egna studier” (s. 127) och några lärare påminner
eleverna om att prata svenska hela tiden även på raster (s. 149). Sharif (2017) menar att
svenska skolan länge baserats på ett språk, ett folk och en nation, något som gett svenskan en
särställning i undervisningen, medan många flerspråkiga elever kommer från länder där
flerspråkighet är norm och vardag (s. 17), dock visar studien att ungdomarna verkar acceptera
svenskans särställning och det faktum att förstaspråken förpassas till hemmiljön (s. 177).
Sharif betonar att de nyanlända eleverna är beroende av skolans personal för att förstå det
svenska utbildningssystemet vilket leder till ett stort behov av vägledning från skolans sida (s.
172), samt för att förstå det svenska samhället och dess normer, värderingar, lagar och regler
(s. 20). Ungdomarna i Sharifs studie är medvetna om att utbildning är deras enda sätt att bli
accepterade i Sverige (s. 174). Bunar (2010) beskriver hur de nyanlända eleverna balanserar
den fortsatta utvecklingen av förstaspråket, relationsskapandet med nya personer, skolans och
föräldrarnas krav och förväntningar samt rätten ”att vara barn” (s. 45).
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3.5 Forskning till grund för framgångsfaktorer för nyanländas lärande
De generella framgångsfaktorer som Skolverket har tagit fram rörande nyanlända och
flerspråkiga elevers lärande bottnar i flertalet forskningsstudier, både nationella och
internationella. De senaste årens andraspråksforskning har fokuserat allt mer på individen och
dennas förutsättningar för andraspråksinlärning (se avsnitt 2 om det sociokulturella
perspektivet). Den här studien handlar om nyanlända och flerspråkiga elever, men för att
läsaren ska få en förståelse kring det innehåll som framkommer i intervjuerna och den
forskning som ligger till grund för framgångsfaktorerna ges en forskningsöverblick nedan
relaterad till dessa. För att underlätta läsningen delas framgångsfaktorerna upp under varsitt
avsnitt.
3.5.1 Flerspråkighet i klassrummet
Trots att de flesta klassrum idag är flerspråkiga finns det fortfarande en utbredd tro om att
majoritetsspråket är det viktiga språket (Piller 2012 s. 284), och att därefter kommer
engelskan (Hélot 2012 s. 222, Gorter m.fl 2014 s. 3). May (2014) menar att både samhället
och forskare bidragit till bibehållandet av en enspråkig norm (s. 2). Dock gör dagens
flerspråkiga klassrum att enspråkighetsnormen inte längre är, eller bör vara, applicerbar
(Makoni & Pennycock 2012 s. 444, Benson 2014 s. 24, May 2014 s. 1).
Enspråkighetsnormen gör att lärare förbiser flerspråkiga elevers kunskaper (Benson 2014
s. 24, Hornberger & Link 2012 s. 262), medan talarna av majoritetsspråket får en mer
priviligierad position (Piller 2012 s. 282). Nilsson Folke (2017) menar att det inte går att vänta
på en adekvat språknivå på majoritetsspråket för de nyanlända innan de går vidare i
utbildningssystemet utan istället måste stöd sättas in (s. 99) och förstaspråket användas som
resurs till lärande (s. 102).
Dock förbjuder eller tystar många skolor och lärare elevernas minoritetsspråk (Gorter &
Cenoz 2012 s. 190, Hélot 2012 s. 215). Skolan framhävs som en viktig faktor för bevarandet
av minoritetsspråk och för att eleverna ska utveckla sitt förstaspråk (Gorter & Cenoz 2012 s.
193, Benson 2014 s. 14-15). Duff (2010) menar att lärare måste vara mer medvetna om sin
egen språkanvändning i klassrummet och på vilket sätt denna kan skapa meningsfullt
deltagande för alla elever (s. 447). Hélot (2012) poängterar att lärare ofta känner sig hjälplösa
då dessa inte kan de främmande språk som eleverna talar i klasserna (s. 223). Hon säger också
att om skolan inte stödjer eleverna på deras förstaspråk så är risken att eleverna utvecklas till
enspråkiga individer, trots sin egentliga flerspråkighet (ibid., s. 215).
3.5.1.1

Att främja flerspråkigheten i klassrummet

Att ha ett öppet och tillåtande flerspråkigt klimat i klassrummet leder till rättvisa mellan alla
elever, då samtliga oavsett språkkunskaper i andraspråket, kan komma till tals och få hjälp att
ta till sig av ämnesinnehållet (García & Flores 2012 s. 242). När läraren inte behärskar
elevernas olika förstaspråk kan det vara bra att placera dem i språkgrupper så att de kan stötta
varandra (García & Wei 2014 s. 110). Att växla mellan att ha små språkligt homogena
grupper och sedan mer heterogena språkgrupper har visat sig effektivt både för att utveckla
flerspråkighet och självkänsla, där eleverna får en chans att lära och lära av varandra (García
& Flores 2012 s. 243, Kamwangamalu 2010 s. 130, García & Wei 2014 s. 122). Om eleverna
delas in i språkgrupper skapas också ett utrymme för en gemensam förståelse och tillhörighet
där deltagarna kan dela kulturell förståelse och värderingar (Li & Lin 2012 s. 475, Benson
2014 s. 17, García & Wei 2014 s. 121), för att förstå ämnesinnehållet. Ytterligare fördel med
språkgrupper är att elever kan stötta varandra via förstaspråk, där elever som är starkare på
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förstaspråket eller andraspråket kan förstärka sin kamraters språkliga kunskaper samt bidra till
ämnesförståelse på båda språken (García & Wei 2014 s. 64, Hélot 2012 s. 224).
Forskning visar att elever blir mer engagerade om de får använda all sin språkliga repertoar
(Creese & Blackledge 2011 s. 1202, García & Wei 2014 s. 68, Hélot 2012 s. 216), medan
motsatsen kan ske om de inte får använda sitt förstaspråk (García & Wei 2014 s. 68). En
annan fördel med att främja flerspråkigheten är att eleverna kan växla mellan sina olika roller;
såsom elev, klasskompis, ungdom och kompis (Creese & Blackledge 2011 s. 1205).
3.5.2 Studiehandledning
Bunar (2010) menar att studiehandledning på förstaspråket ger de nyanlända eleverna
möjligheter att visa de kunskaper de besitter vilket stärker deras självförtroende och
studiemotivation (s. 85). Tidigare har felaktiga slutsatser dragits kring nyanlända elever och
deras testresultat när den felande länken istället har varit att testen gjorts på andraspråket
(Piller 2012 s. 283). Hélot (2012) tar upp att flerspråkiga elever, överlag, får lägre resultat på
kunskapstest i skolan (s. 223). Den senare forskningen, menar Warriner (2012), som är gjord
ur ett flerspråkigt perspektiv har istället visat motsatsen; att de flerspråkiga eleverna är
kapabla, resursrika, framgångsrika och tillförande medlemmar av klassrummen (s. 511), det
handlar om att dessa behöver få använda all sin språkliga repertoar för att visa sin kunskap
och skapa förståelse.
Axelsson (2015) menar att samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare är av
största vikt för att kunna utröna den nyanlända elevens befintliga kunskapsnivå och således
kunna anpassa undervisningen utifrån den individuella elevens behov (s. 119). Hon
understryker att de flerspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling måste ske via både
första och andraspråket för att säkra deras skolframgång (s. 85) och att detta är
studiehandledningens primära syfte (s. 94). Hon säger att litteracitetsutvecklingen, för elever
med kort skolbakgrund, bör ske parallellt på båda språken (ibid., Hélot 2012 s, 224). Hélot
(2012) förklarar att inlärare använder sitt förstaspråk för att tillägna sig sitt andraspråk och de
använder sin identitet för att skapa en förståelse för deras inlärningserfarenheter (s. 223-224,
jfr García & Flores 2012 s. 241), vilket hör samman med vikten av att skapa en förförståelse i
klassrummet (García & Wei 2014 s. 121). Benson (2014) understryker att det är viktigt att ord
och begrepp till texter finns översatta (s. 24), vilket en studiehandledare kan göra. Om ord och
begrepp finns översatta kan föräldrarna också hjälpa till med hemläxor (ibid.). Benson (2014)
menar att flerspråkiga elever bör få göra test som är formulerade utifrån båda språken och de
bör få möjlighet att svara på båda språken, vilket är en förutsättning om eleverna ska kunna
visa all sin kunskap. Studiehandledaren kan vara behjälplig med att översätta test eller
testsvar.
García och Wei (2014) presenterar en studie där det visade sig att nya språkinlärare ofta
använde sig av hela sin språkliga repertoar för stöd eller för att utveckla sin förståelse på det
nya språket kring kunskap de redan hade, medan mer avancerade inlärare använde sig av
växling mellan språk för att förbättra sin kunskap och sitt sätt att uttrycka sig (García & Wei
2014 s. 86). Det har också klargjorts att elever växlar språk för att delta, testa idéer och ställa
frågor och att flerspråkiga lärare växlar mellan språk för att involvera, tydliggöra, förstärka
och ställa frågor (García & Wei 2014 s. 103, Lin & Li 2012 s. 475, Kamwangamalu 2010 s.
128), metoder en studiehandledare kan bidra med i ett flerspråkigt klassrum. En utmaning
Bunar (2015) betonar är avsaknaden av utbildade studiehandledare samt lärare som är
utbildade i språkutvecklande arbetssätt (s. 15, s. 19).
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3.5.3 Kartläggning
Kartläggning och studiehandledning har lyfts fram som två av de viktigaste aspekterna för
nyanländas skolframgång (Bunar 2015 s. 19) och kartläggningen av tidigare kunskap är av
yttersta vikt för att eleverna ska få en bra start (ibid., s. 16, Axelsson 2015 s. 119).
Framgångsrik undervisning handlar om att utgå ifrån varje elevs styrkor och tidigare
kunskaper, samt att ha höga förväntningar på eleverna (García & Flores 2012 s. 242).
Kartläggning via nyanlända och flerspråkiga elevers starkaste språk är enda sättet att ta
reda på vilka kunskaper dessa bär med sig. Harris och Cummins (2013) betonar att
individualisering är än mer viktigt i dagens heterogena klassrum (s. 79), vilket även Ellis och
Shintani (2014) menar då de säger att språkinlärning sker individuellt och att flera aspekter
påverkar språkinlärningen; såsom språkbegåvning, inlärningsstil, personlighet, motivation och
språkängslighet (s. 20). Bunar (2015) lyfter fram vikten av att också huvudmän och rektorer
har förståelse och kunskap kring de nyanländas individuella, varierande och komplexa behov
(s. 31). Ellis och Shintani (2014) tar upp faran med att språkinlärarna ser sig om del av en
helhet i klassrummet och att de jämför sig med varandra trots deras olika bakgrunder och
förutsättningar, vilket kan inverka negativt på språkinlärningen (s. 296), vilket lärare bör ha i
åtanke och vilket kan motverkas via att elevernas tidigare kunskaper kartläggs.
Axelsson (2015) menar att enda sättet att nå likvärdig utbildning för de nyanlända
eleverna är att ta tillvara de kunskaper i språk och skolbakgrund som dessa kommer med (s.
128). Hon säger att kartläggningen ska göras utifrån elevens medborgarskap, ursprung,
livserfarenheter, utbildningshistoria, erfarenheter utanför skolan, styrkor, intressen,
ambitioner och förhoppningar (s. 129), och hon betonar att eleven i sig är huvudresursen när
skolan ska möta eleven utifrån dennas individuella behov. Allt lärande handlar om att bli
bekräftad som individ, att få använda sina egna erfarenheter och kunskaper för att ta till sig av
ny kunskap eller för att visa sina egen kompetens (García & Wei 2014 s. 79, García & Flores
2012 s. 232).
3.5.4 Stöttning
Begreppet stöttning handlar om att utmana inlärare samtidigt som de får hjälp att ta sig an
utmaningen. I relation till flerspråkighet handlar stöttning om att skapa möjligheter att
utvecklas på det nya språket genom kognitivt utmanade uppgifter (García & Wei 2014 s. 92,
García & Flores 2012 s. 243), samtidigt som stöd via förstaspråket finns till hands (Axelsson
2015 s. 130). Det gör att öppenheten för flerspråkighet i klassrummet är en viktig
stöttningsfaktor (Hélot 2012 s. 216). García och Flores tar upp fem exempel på hur lärare kan
stötta flerspråkiga elever; rutiner, kontextualisation, modeller av språkanvändning, koppla till
förförståelse och koppla till olika inlärningsstilar/språk (2012 s. 243-244). Axelsson (2015)
exemplifierar detta då hon hänvisar till SIOP-modellen12, där bygga bakgrundskunskap, ge
förståeligt inflöde, möjlighet till interaktion, stöd via visuella hjälpmedel samt utveckla
elevernas lärstrategier och använda sig av varierande bedömningssätt framhävs.
Ellis och Shintani (2014) betonar vikten av att anpassa sin talhastighet och sitt ordval till
flerspråkiga elever, och att lärare med tider bör avancera sitt ordval och sitt sätt att prata (s.
180-182). Andra exempel de ger är att lärare bör uppmärksamma vissa ord, viss grammatik i
det textmaterial som föregår i klassrummet, de menar att läraren kan stryka under eller
färgkoda texter i förväg (s. 185). Annat som lärare bör vara uppmärksamma på är att
nyanlända elever kan känna sig hämmade i klassrummet i och med rädslan för att säga fel på
det svenska språket (Bunar 2010 s. 73, Nilsson Folke 2017 s. 97), och att det kan finnas en
känsla av skam att behöva be om extra stöd (Nilsson Folke 2017 s. 97). För att gynna
12

The Sheltered Instruction Observation Protocol
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språkinlärningen bör lärare främja interaktionen mellan svensktalande och nyanlända elever
(Bunar 2010 s. 82).
Axelsson (2015) tar upp att lärarnas attityd gentemot de flerspråkiga eleverna samt deras
förmåga att arbeta med sociala relationer och anpassa undervisningen har stor betydelse för
elevernas skolframgång (s. 98). Att lärares syn och förhållningssätt påverkar undervisningen
nämner Nilsson (2014), då hon gör en rapport kring språkintroduktionen i Östergötland och
Tranås på uppdrag av Regionförbundet Östsam. Hon finner i sina intervjuer med lärare att det
finns en stor medvetenhet hos lärare som undervisar på språkintroduktionen kring
språkutvecklande arbetssätt men att det visar sig att medvetenheten drastiskt sjunker hos
lärare på de nationella gymnasieprogrammen (s. 14), vilket påverkar utbildningen för
eleverna. Axelsson (2015) framhåller vikten av att inte förenkla ämnesinnehållet och enbart
ge de flerspråkiga eleverna chansen att nå en godkänd nivå, utan istället ska den flerspråkiga
eleven stöttas för att kunna nå högre betygsnivåer (s. 130).

4 Metod
4.1 Metodval
Det övergripande syftet med studien är att skapa kunskap om skolutvecklingsprocesser som är
riktade mot nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång genom att belysa rektorers,
lärares och elevers perspektiv. För att få tillgång till dessa aktörers perspektiv valdes
intervjuer ut som metod. Då det är aktörernas egna erfarenheter och ageranden som belyses
och sätts i relation till teori blir metoden till viss del etnografisk (Aspers 2011 s. 13).
Blommaert och Dong (2010) betonar att intervjuer i sig inte innebär en etnografisk studie då
flertalet faktorer behöver uppfyllas för att en studie ska anses vara etnografisk.
Etnografi handlar om att studera människor i deras naturliga miljö för att på så sätt försöka
förstå hur kulturella mönster stödjer, förnekar och ändrar strukturer (Heath & Street 2008),
vilket sker i studien då aktivitetsteorin appliceras på aktörernas beskrivningar. Etnografiska
studier är i regel longitudinella men de olika metoderna inom etnografin kan vara
observationer och inspelningar av olika slag eller intervjuer i deltagarnas naturliga miljöer
(ibid., s. 121, Aspers 2011 s. 33), således är detta ingen etnografisk studie men metoden
härstammar från etnografin.
Ytterligare anledning till att intervju valdes som metod bottnade i att det är skilda aktörer i
studien och det är dessa som är experter i sin skol- och yrkesvardag och därmed dessa som
kan beskriva sina erfarenheter från sitt eget perspektiv, studien är således subjektivistisk (se
Aspers 2011 s. 29). Hornberger (1995) menar att det är tack vare etnografin som skiftet inom
flerspråkighetsforskningen skett, det vill säga att fokus har hamnat på den flerspråkiga
individen och faktorer som påverkar dennas språkinlärning (jfr May 2014), vilket också kan
appliceras på valet av teori i studien (se avsnitt 2). Vidare menar Hornberger (1995) att
etnografiska studier i skolan inte bara erbjuder möjligheter att förstå vad som sker utan även
möjligheter att föreställa oss och implementera förändringar (s. 245), vilket det övergripande
syftet i studien är, dvs. att skapa kunskap om skolutvecklingsprocesser riktade mot nyanlända
och flerspråkiga elevers skolframgång.
Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar forskningsintervjun och aspekter att ta
hänsyn till vid intervju som forskningsmetod. De poängterar att det aldrig är en jämlik relation
mellan forskare och intervjudeltagare, då forskaren introducerar ämnen och kritiskt följer upp
det den intervjuade säger (ibid., s. 19). Andra aspekter att ta hänsyn till är valet av deltagare,
plats, formuleringen av frågor samt etiska riktlinjer (ibid.). Självfallet bidrar valet av metod
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och teori till viss förståelse och vissa slutsatser medan andra val hade kunnat leda till andra
slutsatser (Aspers 2011 s. 39). Nedan sätts studien i relation till dessa aspekter.

4.2 Genomförande av intervjuer
En intervju är ett samtal och intervjuaren är en del av det samtalet och därmed är det av vikt
att inte bete sig som en intervjuare för att försöka skapa ett naturligt taltillfälle (Blommaert &
Dong 2010). Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, det vill säga var
utgångspunkten gemensamma teman men intervjupersonerna var fria att utforma svaren kring
temana (Patel & Davidson 2011 s. 82, jfr halvstrukturerad livsvärldsintervju i Kvale &
Brinkmann 2014). I och med valet av öppna intervjuer gjorde jag talkort (bilaga 2) för att
underlätta deltagarnas fria talutrymme. Då studiens syfte är relaterat till skolutveckling och
nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång med hänsyftning till det skolverksbaserade
projekt skolan i studien deltar i valdes temana till intervjuerna ut genom inläsning av
Skolverkets nulägesanalys samt de framgångsfaktorer som Skolverket själva belyser i relation
till nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. De teman som utröntes var kartläggning av
elevers tidigare kunskaper, studiehandledning, jämlikhet rörande resurser och anpassningar
och möjligheten att få redovisa kunskaper på samtliga språk. Jag valde att dela in teman till
intervjuer utifrån: flerspråkighet, studiehandledning, kartläggning, stöttning, jämlikhet,
styrkor i verksamheten och utvecklingsområden.
Anledningen till valet av öppna intervjuer var att skapa ett naturligt taltillfälle kring de
olika temana samt att de skilda aktörerna behövde närma sig ämnet utifrån sin roll och sitt
perspektiv i den kollektiva gemenskapen, dvs. skolan. Kvale och Brinkmann (2014) betonar
vikten av att vara insatt i temat för att kunna ställa relevanta frågor under intervjun (s. 149, jfr
Heath & Street 2008 s. 33), därför skrevs forskningsbakgrunden innan intervjuerna
genomfördes för att kunna skapa en förförståelse kring temana och på så sätt kunna ställa
relevanta följdfrågor under intervjuerna (se bilaga 2).
När deltagarna hade samtyckt till att delta i studien fick de själva välja tid och plats de ville
ses för att skapa en känsla av trygghet (Kvale & Brinkmann 2014 s. 351). Det är i regel innan
intervjun påbörjas som relation byggs (Aspers 2011 s. 146), vilket gjorde att jag vid
intervjutillfället presenterade mig och studien muntligt och de intervjuade fick chansen att
ställa frågor kring studien och informationsbrevet samt prata lite kort om sig själva innan
intervjun startade. För att få så tillförlitligt material som möjligt spelade jag in samtalen via
min telefon efter att deltagarna gett samtycke till det (bilaga 1).
En intervjuare ses i regel alltid som en auktoritet (Blommaert & Dong 2010) och i och med
att det är tre skilda aktörer som intervjuas i studien var jag förberedd på att min roll som
intervjuare skulle kunna skilja sig åt gentemot de jag intervjuade. Intervjuerna med eleverna
varierade mellan 9-16 minuter, medan intervjuerna med rektorer och lärare hamnade mellan
30-40 minuter, något som togs i beaktande vid urvalet av deltagare, och därför intervjuades ett
större antal elever. Den skilda genomsnittstiden för intervjuer med olika aktörer kan påvisa
den skilda rollen som intervjuare.13 Tanken med semi-strukturerade intervjuer är att dessa ska
ske mer som ett samtal (Kvale & Brinkmann 2014 s. 45), vilket kan underlätta situationen för
deltagaren och kan ge mer fullständiga beskrivningar av de teman som berörs (ibid., s. 47-48),
och kan minska maktobalansen mellan forskaren och intervjudeltagaren (Aspers 2011 s. 141).
Ordningen på talkorten, och därmed samtalsämnena, under intervjun fick deltagarna välja
själva, likaså vilka infallsvinklar de ville ta upp. Jag hade vissa stödord med för att bibehålla
13

Den skilda rollen som intervjuare problematiseras mer under avsnitt 6.6 metoddiskussion
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fokus på studiens syfte och frågeställningar (bilaga 2). När det gällde elevintervjuerna hade
skolans ledning önskemål om frågor som skulle täckas in (bilaga 3) vilket jag tog hänsyn till.
Vid tillfällen då deltagarna bad om klargöranden eller vägledning eller val av ordning på
temana var jag behjälplig. Likaså ställde jag vid vissa fall följdfrågor och bad om
klargöranden eller förtydliganden (Kvale & Brinkmann 2014 s. 176). Annars försökte jag i
min roll som forskare inta rollen som intresserad lyssnare (se Blommaert & Dong 2010)
medan intervjudeltagarna fick den aktiva rollen som experter utifrån sina egna upplevelser
även om jag vid några tillfällen då jag ombads ge min åsikt eller erfarenhet gjorde det efter att
den intervjuade sagt sitt. Vid analys av intervjuer är det viktigt både vad som sägs och inte
sägs (Kvale & Brinkmann 2014 s. 48), vilket jag haft i åtanke både under intervjuerna och
senare i analysen av dem. Blommaert och Dong (2010) understryker att flera frågor är viktiga
att ställa sig vid tystlåtenhet under intervjuer: är det avsaknad av kunskap kring temat, en
känsla av att inte ha något viktigt att säga, ett känsligt ämne, en pressad situation, en obekväm
relation till intervjuaren eller den samhälleliga diskursen i sig?

4.3 Urval & avgränsning
För att avgränsa studien valde jag att fokusera på ett gymnasieprogram och valet av
gymnasieprogram bottnade i andelen nyanlända och flerspråkiga elever. Jag ville belysa och
få inblick i skolutveckling och Skolverkets framgångsfaktorer inom ett program med relativt
hög andel elever med ett annat förstaspråk än svenska. På den skola och det gymnasiala
yrkesprogram som är i fokus i studien beräknas andelen nyanlända och flerspråkiga elever
uppgå till 50%.14
Tanken var att försöka få ett brett urval av elever (olika nationaliteter och kön). Jag bad om
en lista från en lärare på skolan med potentiella elever att fråga. Den dagen jag kom för att
intervjua var flera av eleverna från listan inte på plats, det gjorde att urvalet blev
slumpmässigt. Jag frågade i tre olika årskurser och intervjuade de elever som var intresserade.
Det gjorde att det blev sex elever, fem flickor och en pojke. Vid intervjuerna framkom det att
fyra av eleverna hade somaliska som förstaspråk, en hade dari som förstaspråk och en hade
arabiska som förstaspråk. Tre av eleverna gick i årskurs 1 på gymnasiet, två i årskurs 2 och en
gick i årskurs 3. Elev 5 och 6 bad om att få göra intervjun samtidigt vilket jag godkände.
För att få en bred kompetens och olika lärarperspektiv tillfrågades lärare med olika ämnen,
erfarenhet och utbildning. På gymnasieprogrammet i studien fanns en lärare med
naturorienterande ämnen och en speciallärare, dessa tillfrågades. Sedan fanns två lärare med
samhällsorienterande ämnen, där tillfrågades den som snart är färdigexaminerad lärare för att
få perspektiv från en lärarstudent. Av yrkeslärarna var en flerspråkig, denna tillfrågades i och
med att studien rör flerspråkiga elever.

4.4 Förkortningar och kort bakgrund kring deltagare i studien
Nedan ges en kort översikt över deltagarna i studien och de förkortningar som använts vid
transkribering och då citat återges under resultatavsnittet. De intervjuade själva fick vid
intervjun frågan om vad de ville skulle återges i deras utbildningsbakgrund.

14
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Tabell 1 sammanställning över intervjuade rektorer
Rektor
Rektor
Biträdande rektor

Förkortning Utbildning och övrigt
R
utbildad rektor, gymnasielärare i svenska och
inom handelsämnen
BR
grundskolelärare i svenska, svenska som
andraspråk, SO och musik

Tabell 2 sammanställning över intervjuade lärare
Lärare
Lärare 1

Förkortning
L1

Yrkesroll
speciallärare inom läs- och
skrivutveckling
lärare i samhällskunskap

Lärare 2

L2

Lärare 3

L3

lärare i naturkunskap och
biologi

Lärare 4

L4

yrkeslärare

Tabell 3 sammanställning över intervjuade elever
Elev
Förkortning
Förstaspråk
Elev 1
E1
somaliska
Elev 2
E2
somaliska
Elev 3
E3
dari/persiska
Elev 4
E4
arabiska
Elev 5
E5
somaliska
Elev 6
E6
somaliska

Utbildning & övrigt
gymnasielärare i engelska
ej färdigutbildad gymnasielärare i
samhällskunskap och svenska
som andraspråk
erfaren grundskolelärare i NO
samt fortbildare för lärare vad
gäller friutrymmet i undervisning
erfaren inom yrket, flerspråkig

Årskurs på gymnasiet
2
2
3
1
1
1

4.5 Bearbetning och analys av intervjuer
När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa skyndsamt för att fortfarande ha
intervjun i åtanke vid transkription då vissa nyanser och skeenden möjligtvis kunde vara av
betydelse för återgivandet. Blommaert och Dong (2010) menar att det är inte bara vad som
sägs under intervjuerna utan på vilket sätt det sägs som kan vara av vikt. Att transkribera
innebär att återge vad som sägs ord för ord och anses vara det första steget i en analytisk
process av intervjuunderlag (Kvale & Brinkmann 2014 s. 220), och vid transkriberingen är det
viktigt att bestämma sig för hur texten ska transkriberas. Då det i den här studien var av
intresse vad som sägs, och inte hur, återgavs intervjuerna skriftspråksenligt, men sådant som
kan anses betydelsebärande skrevs ut såsom skratt och hummanden och pauser återgavs med
hjälp av kommatecken (Aspers 2011 s. 156). Allt som kunnat röja identitet, ort eller skola
samt det som ej varit relevant för studien utelämnades under transkriptionsarbetet, därav
valdes det könsneutrala pronomenet hen ut då könsskillnader inte analyserades i den här
studien.
När forskaren närmar sig materialet påverkas analysen av både forskarens förförståelse, det
vill säga livsvärld, och av valet av teori (Aspers 2011 s. 42), vilket jag hade i åtanke när
analysarbetet med intervjuerna påbörjades. Aspers (2011) betonar att forskaren måste vara
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öppen och låta aktörernas uppfattningar och förståelse vara utgångspunkt vid återgivandet.
För att få en överblick över respektive aktör och deras aktivitetssystem läste jag igenom
transkriptionerna tillhörande respektive aktör var för sig. Vid första skeendet läste jag igenom
transkriptionerna förbehållslöst för att få en överblick och utröna återkommande mönster i
intervjuerna, därefter läste jag igenom transkriptionerna med framgångsfaktorerna i åtanke
och sorterade upp innehållet utifrån det. Nästa steg i analysen var att utifrån syfte och
frågeställningar göra ett urval i intervjumaterialet, och då placerade jag in intervjumaterialet
under de olika faktorerna i respektive aktörs aktivitetssystem.15 Således har deltagarnas
beskrivningar kopplats till aktivitetsteorin och de olika aktörernas aktivitetssystem har vuxit
fram från deltagarnas beskrivningar. Teorin i sin tur bidrog till en distans mellan min
förförståelse och materialet, något Aspers (2011) menar är ett av huvudsyftena med valet av
teori. För att vara säker på att inget förbisetts kontrollästes transkriptionerna ytterligare gånger
efter att resultatavsnittet vuxit fram.
Under resultatavsnittet återges vad de intervjuade sagt med skriftspråksenliga citat och vid
vissa tillfällen återger jag sammanfattningsvis vad en person sagt, eller vid några tillfällen vad
flera personer sagt då dessa uppgett liknande beskrivningar. Under resultatavsnittet används
även hakparentes när något som den intervjuade säger behöver förtydligas då citatet kan ha
varit taget ur ett sammanhang.
Huruvida resultatet har hållbarhet eller ej har beaktats i relation till tidigare studier (avsnitt
3) och liknande slutsatser som då dragits och går att finna i den här studien, presenteras under
diskussionsavsnittet. Vid liknande slutsatser styrks även de nya forskningsaspekter och
slutsatser som den här studien frambringar, och på så sätt har resultat och studiens slutsatser
kontrollerats och säkrats (Aspers 2011 s. 226). Vid forskningsstudier är begreppen reliabilitet,
validitet, urval och generaliserbarhet viktiga, nedan sätts dessa i relation till studien och
intervju som metod.

4.6 Vetenskapliga aspekter att beakta vid intervju som metod
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, när det gäller intervjuer handlar om att intervjuerna ska
genomföras på likartat sätt, sparas på samma sätt och registreras och tolkas likartat (Trost
2010 s. 131), vilket uppfylls i den här studien. Att få likartade resultat vid intervjuer om dessa
upprepas vid ett annat tillfälle är svårt då individer utvecklas och deltar i olika processer
(ibid.).
Validitet, eller giltighet, handlar om huruvida metoden eller frågan passar att mäta det den
är tänkt att mäta i studien (Trost 2010 s. 133). Då studiens syfte är att belysa olika aktörers
perspektiv är intervjuer rätt metod att välja, då studiens frågeställningar handlar om
Skolverkets framgångsfaktorer och andra faktorer som är relevanta för skolutveckling samt
skolframgång rörande nyanlända och flerspråkiga elever är likaså de valda temana till
intervjuerna relevanta. Trost (2010) poängterar att det är viktigt att presentera hur
forskningsresultat är insamlat och att detta framställs på ett trovärdigt sätt för att stärka
reliabiliteten och validiteten i kvalitativa studier, vilket sker via metodavsnittet.
När det gäller urval till studien blev valet av elever slumpmässigt även om tanken var att få
till en bredd utifrån nationalitet, årskurs och kön, de viktiga kriterierna var att eleverna skulle
vara flerspråkiga och gå på det valda gymnasieprogrammet. Inom lärargruppen ville jag få till
en bredd av kompetens och ämnen, men i och med att studien är avgränsad till ett program
skedde urvalet mestadels slumpmässigt utifrån de lärare som undervisar på programmet. Där
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En process som inom forskning kallas för kodning (se Aspers 2011).
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det gick skedde dock urval som skulle vidga variationen av deltagare (Trost 2010 s. 141). En
lärarstudent tillfrågades av de två samhällskunskapslärarna som fanns och en flerspråkig
yrkeslärare tillfrågades utifrån de tre yrkeslärarna som fanns. Rektorsurvalet skedde
automatiskt utifrån programmet.
Det urvalsgruppen kan representera är i första hand de själva som individer, men även de
mönster som återfinns hos dem och som kan härledas till andra individer med samma mönster
oavsett bakgrund (Trost 2010 s. 142), och dessa mönster kan sedan stärkas i och med andra
likande studier som gjorts på andra platser och med andra individer (ibid.), vilket sker i den
här studien i relation till tidigare forskning, således kan också den här studiens resultat
generaliseras till liknande studier, andra skolor eller verksamheter.

4.7 Etiska överväganden
När forskning bedrivs finns det etiska krav att efterfölja. Vetenskapsrådet (1990) lyfter fram
fyra forskningsetiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
och nyttjandekravet (s. 6). Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes i studien
genom att rektor informerades om studien och godkände samt föreslog vilket program studien
skulle avgränsas till. Därefter formulerades ett informationsbrev (se bilaga 1) där det
redogjordes för syftet med studien, användningen av insamlat material, skriftligt samtyckte
och frivilligt deltagande. När individerna i studien tillfrågades om deltagande i studien
delgavs de informationsbrevet, sedan vid intervjutillfällena gavs tillfälle för muntliga
klargöranden och därefter undertecknades samtycket av deltagarna.
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska anonymiseras och kodas i det
resultat som återges. För att uppfylla kravet krävs försiktighet med det insamlade materialet;
under studiens gång förvarades informationsbrevet med underskrift inlåst, inspelningarna var
kodade och förvarades på lösenordskyddad enhet. I transkriberingarna av intervjuerna var alla
namn, orter och annat som kan härleda till personer och platser borttaget eller utbytt mot
kodade ord, transkriberingarna förvarades inlåsta och på lösenordskyddad enhet. Uttalanden
från intervjuerna som kunde ha negativ påverkan på andra personer har utlämnats i både
transkribering och studie, likaså har aspekter som ej rör studien men som uppkommit under
intervjuerna utelämnats från transkriberingen. Nyttjandekravet uppfylls genom att det
insamlade materialet till studien raderades så fort studien var slutförd.
Fördelen med att forska inom fältet andraspråksinlärning och skolutveckling är att det inte
behövdes förstudier för att jag skulle sätta mig in i forskningssammanhanget (se Aspers 2011
s. 76), då jag arbetat som lärare och med svenska som andraspråk i snart tio år. I rollen
forskare kontra intervjudeltagare så genomfördes studien på ett gymnasieprogram där jag inte
arbetat eller arbetar för att minimera risken för en beroendeställning gentemot mig som utför
studien, dock i och med att det är en liten kommun är jag igenkänd som lärare bland
intervjudeltagarna och har i olika skolsituationer träffat på majoriteten av dessa. Det kan ha
påverkat deras accepterande av att delta i studien då jag inte var en främmande person.
När det gäller elevintervjuerna hade rektorsgruppen på skolan önskemål om frågor som
skulle täckas in (bilaga 3) utifrån nulägesanalysen. Det gjorde att jag utgick från samma
teman och talkort (bilaga 2) men att jag hade rektorsgruppens frågeställningar med som extra
följdfrågor vid elevintervjuerna, något som inte bör ha påverkat resultatet.
Andra etiska frågor som uppkommit under studiens gång är urvalet av citat från
intervjuerna, det vill säga att få en balans mellan det intressanta för studien och hur
intervjudeltagarna framställs då deltagarna må vara anonyma för läsare i stort men ej för
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övriga lärare på programmet där studien genomförts. I vissa fall har det uppkommit aspekter
som är relevanta för studien men där ett återgivande av dessa hade försvårat
konfidentialitetskravet, och därmed har dessa utelämnats.

5 Resultat
Frågeställningarna besvaras under resultatdelen och är därmed i fokus och urval från
intervjuerna som täcks in av frågeställningarna i studien återges nedan via citat eller
sammanfattningar av det sagda. Aktivitetsteorin och skolaktörernas skilda aktivitetssystem är
övergripande ramverk för studien, vilket gör att de faktorer som påverkar i ett aktivitetssystem
blir utgångspunkt vid återgivande av aktörernas beskrivningar. I aktivitetssystemet finns
följande delar: redskap, deltagare, regler, praktikgemenskap, arbetsfördelning och mål. Då
skolan utgör en delad praktikgemenskap för aktörerna i studien görs ingen analys av den
faktorn i de skilda aktörernas aktivitetssystem. Framgångsfaktorerna fetmarkeras i texten så
att läsaren påminns om vilka dessa är.

5.1 Rektorsperspektivet
Genom att analysera intervjuerna med rektorerna besvaras frågeställningen om vilka faktorer
som rektorer anser är betydelsefulla för skolutveckling. Det som framkommer i analysen av
intervjuerna kopplas till aktivitetsteorin och de olika faktorerna i ett aktivitetssystem. Det
framkommer i intervjuerna med rektorerna att det påbörjade projektet med Skolverket16,
budget, anställda resurser, arbetslagsledare, lärare, elever, direktiv uppifrån samt egen
kunskap och utbildning används som redskap vad gäller skolutveckling.
Det framkommer att rektorer ser en skild arbetsfördelning och olika ansvar för rektorer,
lärare och övrig personal vad gäller skolutveckling och att det är mål, styrdokument och
forskning som är regler i aktivitetssystemet och som ska styra verksamhetens utveckling. För
att besvara frågeställningen i vilken mån Skolverkets framgångsfaktorer rörande nyanlända
och flerspråkiga elever utgör en resurs för skolutveckling återges rektorernas beskrivningar av
dessa under redskap, regler och arbetsfördelning beroende på hur rektorerna beskriver och
lyfter fram dem.

16

Se avsnitt 1
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5.1.1 Rektorer och det övergripande ansvaret
Figur 2

5.1.1.1

Redskap

Under intervjuerna med rektor och biträdande rektor framkommer det att dessa har direktiv
uppifrån att följa och att de beslut som tas sker på lokal nivå medan utformningen eller
genomförandet av besluten kan anpassas utifrån den enskilda enheten. Att befintlig personal,
befintlig elevgrupp och andra resurser spelar in vid beslut och skolutvecklingsprocesser
framkommer också samt vikten av att utgå ifrån de behov som finns för att förankra
skolutveckling. I avsnitten nedan tydliggörs detta.
5.1.1.1.1

Befintliga redskap och resurser

När det gäller den nyanlända och flerspråkiga elevgruppen pratar BR om att kartläggning blir
obligatorisk i mitten av 2019 och hen säger att kartläggningen är jätteviktig eftersom många
av eleverna på programmet för studien har kommit in på programmet utan fullständiga
grundskolebetyg. Både R och BR säger under intervjuerna att det inte genomförs
kartläggningar av elevens behov eller kunskaper i dagsläget.
jag kan inte säga att jag vet att det kartläggs någonting (BR)

Sedan tar BR upp att om kartläggningar ska genomföras måste dessa användas av befintliga
lärare, hen tar upp exempel från en annan enhet där kartläggningar genomförts men ej
använts. Vad gäller programmet i studien säger BR
jag är inte säker på att i början att man vet hur man ska använda det och att man anpassar
undervisningen efter det men man måste ju börja någonstans, vi måste prata om att vi ska möta
eleverna där de är och det måste vi och det handlar ju om språk och kunskap, då måste vi veta var
de är och vet man inte det så kan man inte möta eleven där den är, då blir det någon slags generell
nivå (BR)

R trycker på att verksamheten måste se till den elevgrupp som den har och ger en jämförelse
från när hen själv var lärare och säger att det är en mer mångkulturell elevgrupp skolan möter
i dagsläget och att skolan liksom samhället måste anpassa sig till den förändringen.
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för samhället förändras och vi har andra typer av elever idag än vad jag hade för tio år sedan, vi är
ju fler mångkulturella nu, så är det ju en helt annan elevgrupp för vi har nyanlända och
flerspråkiga elever som går de programmen och då gäller det ju att vi i skolan också hänger med
tänker jag (R)

BR berättar att hen varit på ett annat program och frågat hur de jobbat kring flerspråkighet
och att det programmet då talat om att de förbjuder förstaspråken. Hen säger att hen inte
frågat på programmet i studien men tror att synen på flerspråkighet som resurs kan utvecklas.
Det tar också R upp i sin intervju och menar att lärare behöver handledning i hur de ska kunna
arbeta för att eleven ska kunna visa sina kunskaper på alternativa sätt, via olika
redovisningssätt eller via sitt förstaspråk.
det finns stora utvecklingsområden på programmet för att kanske eleverna ska kunna nå sin fulla
potential för måluppfyllelsen är inte där idag, vi drar inte nytta av deras flerspråkighet, ibland ses
den som ett hinder och inte liksom som en möjlighet och en stor förmåga och där behöver ju vi
som är i skolan också kanske våga vara lite nyfikna på flerspråkiga ungdomar (R)

R berättar även att hen nu lyckats schemalägga modersmålsundervisning på de fyra stora
språken17
sen har jag ju plockat in och schemalagt modersmål, har ju inte funnits på de här enheterna förut,
så det har jag och det gäller ju alla fyra språken då för det har inte funnits förut så nu har vi i alla
fall en timme på schemat även om det inte är så mycket men ändå en början åt rätt håll (R)

Att personalen är engagerad och prestigelös lyfter både R och BR som en styrka i
verksamheten och en faktor för förändringsarbete, likaså lyfter båda rektorerna att det är en
komplex elevgrupp på programmet vilket har gjort personalen van att hantera heterogena
grupper med olika behov.
vi har engagerad personal som verkligen vill tycker jag, både ledningen och lärarna och, ja det
finns en tolerans och en vilja att möta elever, det är väl och att man ställer upp för varandra och
försöker hjälpa varandra, det är inget revirpinkande och inget hålla på sitt, elever känner om lärare
är engagerade (BR)
styrkor är också det är faktiskt medarbetarna på de här två enheterna, otroliga styrkor, det finns en
prestigelöshet och en vilja att hjälpa till, att försöka lösa det som uppstår (R)

Sedan lyfter R att skolan också behöver få en överblick över vilken kompetens som finns hos
den befintliga personalgruppen för att det inte är säkert att all kompetens är synliggjord eller
tillvaratagen i organisationen i dagsläget.
Andra redskap som rektorerna lyfter som skapar förutsättning för skolutveckling är att
skolan i sig är en fungerande och väletablerad skola. BR lyfter att ledningen börjat lyfta
integrationsfrågor och att i och med att övrigt fungerar i verksamheten finns tid och kraft att
fokusera på utvecklingsfrågor. R lyfter att det påbörjade projektet med Skolverket kan bidra
till att skolan kommer in på rätt väg rörande nyanlända och flerspråkiga elever men hen säger
att steg ett måste vara att få alla rutiner på plats för att enheten hittills flugit under radarn vad
gäller implementeringar av rutiner.

17

Tigrinja, dari/persiska, somaliska och arabiska
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och det tar tid att få ordning på det och det gäller studieplaner, åtgärdsprogram, resurser, stöttning
och kartläggning, när sådant här satts in eller bristen på att det inte har satts in så det är ju det vi
råddar i nu, det är steg ett egentligen (R)

Sedan menar R att det är en fördel som rektor att det är en liten enhet vilket ger relativt korta
beslutsvägar där vissa förändringar kan implementeras snabbt.
5.1.1.1.2

Brist på redskap

Både R och BR tar upp att det saknas studiehandledare på programmet samt att det saknas
förståelse för hur studiehandledare kan användas. Båda rektorerna pratar om hur lärare kan
lägga upp studiehandledningen och de redogör för att studiehandledare kan användas före,
under och efter lektionen.
det kan vara före lektionen, eller under lektionen, eller efter, här är det väl såhär att har du liten
kunskap i svenska då behöver du förarbeta få ord och begrepp sammanhang förklarade före
lektionen, under lektionstid då kan det vara bra för alla att ha studiehandledning men om du har
lite mer svenskkunskaper så kanske studiehandledning gör mest nytta efter lektionen, du får gå på
lektionen, du klarar dig själv där, du gör ditt bästa sen kanske du får lite extra stöttning och att
samla ihop lektionen och sammanfatta, men det kräver ju också att undervisande lärare och
studiehandledare samarbetar (BR)
jag tycker att man kan jobba mer aktivt och att ett närmare samarbete med lärarna behövs, man
kan typ som jag tänker beställa studiehandledning till en viss grupp, en viss lektion eller en viss
elev (R)

Något som både BR och R lyfter är att studiehandledare och undervisande lärare måste
samarbeta. BR menar att studiehandledarna i god tid före nästa arbetsmoment behöver få
planering och material.
ska studiehandledarna kunna lägga upp ett bra, en bra grund så är ju det nästan som ett lärarjobb,
hur, på vilket sätt ska jag förklara för mina elever om det här, så det gör man inte bara (BR)

R pratar om att det finns anställda studiehandledare på gymnasieförbundet, något som hen
tycker att andra enheter borde få ta del av. Hen föreslår att det ska utvecklas ett system där
undervisande lärare kan beställa studiehandledning utifrån en grupps, enskild elevs eller en
lektions behov. Att arbetsuppgiften för studiehandledare inte alltid är självklar lyfts i
rektorsintervjuerna.
svårigheterna i alla fall på lektionstid, det vet jag själv jag har haft studiehandledare på Sfi, det är
ju att studiehandledarna förklarar för mycket (BR)
och det tycker jag är synd för att jag tror att vi skulle nå högre måluppfyllnad om vi jobbade mer
aktivt med studiehandledning, för vi har ju många nyanlända eller flerspråkiga elever hos oss (R)

Vidare menar BR att studiehandledarna ska ge stöd att förstå begrepp och lektionsinnehåll
och på så sätt ge eleven strategier att själva utveckla sin förståelse och studieteknik, inte direkt
översätta enbart för att lektionen ska flyta på snabbt.
En annan brist som lyfts fram är att förbundets olika enheter inte har jämlika förhållanden
när det gäller resurser eller stöd i implementeringar av förändringsarbeten. Yrkesprogrammet
i studien ligger i en mindre ort medan förbundets teoretiska program ligger i en större ort där
även elevhälsan finns centrerad. BR lyfter att det i sig skapar ojämlika förutsättningar i och
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med transportväg och nära tillgång till andra resurser. R pratar om liknande saker och säger
att hen tycker att samtliga program borde ligga på samma plats, vilket även BR lyfter och
menar att flera lärare sagt i och med att det skulle underlätta vid elevernas arbetsplatsförlagda
utbildning.
När R pratar om att alla program bör ligga på samma plats lyfter hen det faktum att skolan
saknar en integrationsplan
tittar vi på elevunderlaget vi har så jobbar vi inte med integration, det lyfte jag när vi började med
det här med Skolverket, att [förbundets namn] har ingen integrationsplan, hur vi jobbar med våra
elever, så skulle ju jag helst vilja att alla program låg på samma ställe för att de här ungdomarna
lättare skulle kunna komma i kontakt med våra svenska ungdomar och att det inte skulle bli det
här vi och dem (R)

R utvecklar sitt resonemang med att introduktionsprogrammet ligger avsides där den största
gruppen nyanlända befinner sig, samt att yrkesprogrammen som har en stor del nyanlända
ligger avsides i mindre orter. Hen menar att de flerspråkiga eleverna inte ”språkbadas”, de får
inte det bemötande de behöver och deras kunskaper kommer inte alltid till sin rätt i och med
att resurserna inte är jämt fördelade över enheterna.
I relation till de olika enheterna inom förbundet pratar BR om fördelningen av pengar, att
pengar från de verksamheter som fungerar bra borde omfördelas till de verksamheter, såsom
programmet i studien, som behöver mer stöd även om det inte löser alla problem.
en verksamhet ska ju egentligen inte ha dalar och toppar som skiljer sig jättemycket utan det är
önskvärt att det planar ut, sedan det här med jämlikhet, det är lätt att tänka bara vi får mer pengar
så löser det sig men det är inte så enkelt heller för att det här med svenska som andraspråk till
exempel, vi har många elever med svenska som ett andraspråk, det tar tid (BR)

Att höja behörigheten bland lärare tas upp av både BR och R och att utbildning för samtlig
personal rörande flerspråkighet också krävs, då personalen behöver få en förståelse för hur
de ska möta den nyanlända och flerspråkiga elevgruppen.
så att men att få mer behörig personal då och så att lyfta frågan om tvåspråkighet, hur gör man,
alltså det är ju många saker att tänka på, bara ordföljd och tala långsamt och skriva på tavlan och
gå igenom viktiga ord och begrepp innan, allt det är ju utvecklingsområden (BR)
om vi tittar på det programmet du helst gör ditt jobb [studie] på så har jag bara en behörig lärare
där många kommer ju från [yrket] och har jobbat men jag tror ändå ur ett skolperspektiv att man
behöver lite kompetensutveckling, det kan ju vara föreläsning, seminarier eller workshop eller
någonting sådant där, att man får börja där (R)

R menar att det behövs göras en genomlysning i organisationen för att få en överblick över
vad som behövs och vilka behov som finns för att kunna utveckla verksamheten i en gynnsam
riktning.
sedan finns det ju också utvecklingsområden när det gäller integration och flerspråkighet på de här
skolorna och då kommer vi ju in igen på det här med studiehandledning, kartläggning igen att här
behövs det göras en riktig, man lär börja från botten och titta vad har vi för behov, vad har
eleverna för behov, vad har organisationen för behov och vad har vi framförallt för styrkor (R)
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5.1.1.1.3

Utmaningar för rektorer vid skolutveckling

Befintliga resurser såsom lärare och andra anställda lyfts fram som en styrka och ett redskap
för skolutveckling, men vissa utmaningar eller hinder med befintliga resurser framkommer
också vid rektorsintervjuerna.
BR tar upp att studiehandledare är ett hjälpmedel men att det kan ta tid innan lärare
förstår hur de ska använda dessa i undervisningen samt att det kan kräva en annan typ av
framförhållning än vad lärarna är vana med.
det är inte bara en som ska översätta rakt av så snabbt som möjligt och så tyst som möjligt utan en
studiehandledare ska ju ha en annan roll som behöver förarbetas, och samarbeta jättetätt med
lärare, det krävs ju framförhållning av lärarna, genomtänkt i ganska god tid och sedan så handlar
det väl om är det på lektionstid så kanske lärarna känner sig granskade (BR)

Att lärarna kan känna sig obekväma med andra pedagoger eller annan personal i klassrummet
lyfter även R vilket syns i citat nedan där hen lyfter att lärare ofta kan vara vanemänniskor
och liknande menar BR i relation till språkinriktat arbetssätt.
jag tror man kör sin undervisning, man försöker förklara för dem som, jag vet inte ens om man tar
till det här studi.se18, nä men flerspråkighet det handlar ju om att man måste få tänka på sitt
modersmål, och att, jag tänker om du och jag var i arabvärlden /skratt/ och så skulle vi lära oss, så
var vi i skolan och det är klart vi vill prata svenska (BR)
man kanske är van att göra som man alltid har gjort, det finns, när det sker förändringar eller när
man ska stuva om så är det många som blir oroliga, för många lärare är, av min erfarenhet, är
trygghetsmänniskor, man vill ha kanske sitt skrivbord, sin klass, sina klassrum att gå till och börjar
man då kanske rotera på personal eller kanske gör om grupper däruppe [IM] eller att nu ska vi
tänka såhär för att jobba med integration, du som lärare kanske ska ha samarbete med andra lärare,
ni kanske ska vara fler i klassrummet, så är det ju de som blir otroligt oroliga och tycker att nej det
här tycker jag inte om, så det är ju någonting jag står för som chef och rektor att ska man göra
förändringar det är inte smärtfritt (R)

R tar upp att skolan som sådan måste arbeta med integration och att det på ett yrkesprogram
kan handla om mer samarbete med näringslivet, men att det då ställer högre krav på
yrkesspråket och ordförståelsen för de nyanlända och flerspråkiga eleverna.
När R pratar om hur hen ska arbeta under projektet med Skolverket pratar hen om att
personalen inte ska känna att de åläggs något extra utan målet är att det ska förankras i den
befintliga verksamheten som bedrivs
då tänkte jag om jag skulle gå ut och säga att nu ska ni även jobba med det här då blir det en till
sak som läggs på, min tanke är ju att det här vi får från Skolverket ska vävas samman med det vi
gör i våran dagliga verksamhet så att det inte blir ett extra jobb utan att det blir ett hjälpmedel som
vävs in i den vanliga undervisningen (R)

Ytterligare en utmaning i rektorsuppdraget är att anpassa sig till organisationen samtidigt som
det bästa för den egna verksamheten ska beaktas. R tar upp att studiehandledning skulle kunna
fungera bättre, likaså kartläggning om enheterna delar med sig av sina resurser på ett bättre
sätt. Några av resurserna inom förbundet är heller inte synliggjorda för samtliga enheter inom
förbundet. Rörande detta säger R bland annat
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så att det här hänger ju lite ihop tycker jag, utvecklingsområden, om vi skruva lite på
organisationen och också synliggör rollerna så att alla vet att här har vi studiehandledare att nyttja
eller använda oss av [på en annan enhet] som är bra, vi har ju på de här fyra stora språken
egentligen och att man också gör en riktig kartläggning utifrån elevernas behov och får till det
organisatoriskt (R)

Det tydliggörs därmed i intervjuerna med rektorerna att deras ansvar är att belysa sin enhets
behov i rektorsgruppen och gentemot förbundschef och att samtidigt lyssna på de andra
rektorernas behov och förbundschefens direktiv. Sedan att i relation till personal på enheten
försöka lyssna på deras behov och implementera förändringar på ett sätt som helst ska
underlätta för personalen och samtidigt gynna elevgruppen.
5.1.1.2

Regler

Vad gäller regler har rektorer styrdokument och forskning att förhålla sig till vid
skolutveckling, vilket också lyfts explicit och implicit i rektorsintervjuerna. Under
intervjuerna lyfter rektorerna sin roll och sina ansvarsområden vid skolutveckling vilket
synliggörs nedan.
5.1.1.2.1

Rektorns roll och ansvarsområden vid skolutveckling

Vid samtal om hur rektorerna själva ser på sin roll vid skolutvecklings beskriver de det enligt
följande
du ska ju leda den inre organisationen, det är rektor som ska göra det men man får väl
sammankoppla det lite i alla fall så det handlar ju om att försöka få alla de här rollerna på plats så
att de synkar i varandra på ett bra sätt, det är väl ledarens uppgift, inte gå ner på detaljnivå utan
göra upp riktlinjerna för hur det ska fungera (BR)
att vi ska ha en samsyn och börjar du tycka sådär då får vi faktiskt hjälpa till, vi spelar på den här
planhalvan och vi ska göra mål där liksom, det du ska inte göra mål där eller springa till grannens,
att vi måste få till en samsyn kring den här enheten och sen jobba med det här som faktiskt har
flugit under radarn, för när vi väl har satt de rutinerna då finns det ju en trygghet hos oss som är
här och då blir det också tydligare för våra elever (R)

Att rektorn ska se till att det finns pengar och arbetsbeskrivningar för de olika
yrkeskategorierna i skolan lyfter BR. Att ledningsgruppens behov påverkar lyfts av BR och
att de gemensamma behoven för förbundet ibland skiljer sig åt från de skilda enheternas
behov vilket kan påverka arbetsordningen och prioriteringsområdena. Med hänsyftning till
skolutvecklingsprojektet med Skolverket säger BR
det här, nej det kommer nog bli lite utmaningar i alla fall, jag tror att alla vill haka på den här
utvecklingen men det är mycket som ska till, alltså det är mycket annat också, så egentligen ska
man nog vara noga med att inte driva så många andra projekt under den här tiden, utan nu är det,
det här, nu är det fullt fokus, att vi förbereder, vi kartlägger, vi genomför och vi följer upp efteråt,
så att det inte bara blir en massa halva saker som inte leder så långt (BR)

Sedan säger BR att i och med att projektet är tänkt att pågå under tre år så bör inte någon
inom förbundet kunna missa utvecklingen och anpassningen gentemot den nyanlända och
flerspråkiga elevgruppen vilket kan vara risken om något tas upp kortsiktigt.
för det är risken om man bara tar upp det på något möte i något kortsiktigt att, ja men det blir
ingenting, det drunknar i allt annat, men om vi pratar om de här frågorna i tre år då måste det
hända någonting som är gynnsamt för eleverna (BR)
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Något som både R och BR tar upp är att förändringsarbete tar tid
och jag vet ju också, mer erfarenhet från de andra rektorsområdena jag har varit på att det tar tid,
det jag trodde skulle ta 1-1½ år tog nästan 3 år, det tar liksom en tid att få med sig, implementera
nya rutiner, nu ska vi tänka här är målet, hit ska vi liksom och få med sig alla och det tror jag kan
vara en utmaning, en del räcker upp handen och säger ja för tusan, jättekul nu kör vi, och andra det
här känns inte bra, nu blir det utanför min komfortzon liksom (R)
för att man ska hinna med ordentligt, förändringsarbete tar tid, särskilt i en värld där man har
mycket annat att stå i, ja men det är betyg, och det är kunskapskrav och det är frånvaro, närvaro
och det är uppehållstillstånd och inte, det är så mycket, då tar det tid att få in allt det här i allas
medvetande och tänkande (BR)

Både R och BR lyfter att det kan saknas kompetens hos personalgruppen och BR utvecklar
den delen i sin intervju och pratar om att all personal måste involveras i interkulturella
frågor då även SYV, skolsköterskor och specialpedagoger ska kunna bemöta den nyanlända
och flerspråkiga elevgruppen. BR menar att det säkerligen behövs fortbildning för samtlig
personal både vad det gäller kulturella skillnader men också vad det gäller skoltraditioner och
skolförmågor i andra länder. Vad gäller kompetens säger BR följande angående
nyrekryteringar av personal
ja när vi rekryterar måste vi ju leta efter behörig personal och kan man välja så vill man ju ha
personal då som kunskap eller åtminstone intresse av att jobba med människor med andra
modersmål än svenska, vi kan ju stimulera och uppmuntra till att studera kurser, vi kan lyfta, vi
kan ha föreläsningar (BR)

Både R och BR menar att det är rektorns ansvar att ha rätt personer på rätt plats. BR säger att
det borde finnas någon som är kunnig inom svenska som andraspråk eller flerspråkighet på
programmet som kan stötta de lärare som saknar kunskap eller kompetens inom ämnet sedan
att rektorerna hela tiden måste lyfta frågor kring den nämnda elevgruppen och dennas behov.
Vikten av att främja närvaro lyfter både BR och R som ett prioriterat utvecklingsområde som
de arbetar med.
många går ju ut i yrke på en gång och en del går vidare till Högskola och universitet men ska du ut
i yrket och vara trygg och ha baskunskaper att du är anställningsbar då måste du vara här för
annars når du inte dina mål (R)

Att yrkesrollerna måste tydliggöras och att arbetsuppgifterna måste fördelas så att rätt person
gör rätt saker lyfts av båda rektorerna. R säger
och det, för mig är det viktigt att lärarna får lägga tid på undervisningen och det pedagogiska för
då tror jag också att vi styr upp mycket av det här andra och då kan, ni som är lärare,
studiehandledare, den som ska göra kartläggning, då kan man jobba med det och inte behöva
springa på alla bollar (R)

R menar att det är viktigt att personalgruppen blir lyssnad på även om alla inte kan få som de
vill. Hen framhåller att det är samma i rektorsrollen, att vissa direktiv eller beslut från
politiker och förbundschef inte alltid är den prioritet som varje enskild rektor vill arbeta med.
5.1.1.3

Arbetsfördelning

Vad gäller arbetsfördelningen pratar rektorerna om de skilda förutsättningar den flerspråkiga
elevgruppen har gentemot den svenskfödda elevgruppen och vad det skapar för
arbetsuppgifter för lärare och personal i skolan. Likaledes pratar rektorerna om sitt ansvar i
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relation till detta och vilken funktion arbetslagsledare kan ha vid skolutveckling. Detta
redogörs i avsnittet nedan.
5.1.1.3.1

Den kompensatoriska uppdraget

Att det finns skillnad mellan de svenskfödda eleverna som ofta har en tioåriga grundskola
med sig gentemot de nyanlända och flerspråkiga eleverna förklarar BR och R enligt följande
de har ett annat modersmål, de kanske har kort skolbakgrund eller ingen skolbakgrund, det är olika
förutsättningar, man kan liksom inte kompensera upp fullt ut för tiden är också en viktig faktor
(BR)
nej det är ju inte riktigt jämlikt där heller för en del av våra nyanlända eller flerspråkiga elever är
ju här själva som ensamkommande, har inte familjer som stöttar upp, kanske inte heller har
godman för man har passerat åldern, man är ganska, kan vara ganska ensam och vilsen och man
har inte sina fyra sista, nej det är varken lätt eller rättvist, det är inte det (R)

BR menar att skolans ansvar kan vara att hitta fler vägar åt de flerspråkiga och nyanlända
eleverna såsom yrkesutbildningar utan gymnasiekrav, men där menar hen att arbetsgivare i sin
tur inte anställer elever utan fullständig yrkesutbildning. BR tar också upp att det handlar om
att se elevgruppen som en resurs
att man ser varandra som styrkor och de här eleverna kommer ju att bidra till vårt samhälle, gör
det fortfarande på många, många olika sätt, det kan ta lite tid innan vi liksom inkasserar men, eller,
men vi måste se det att de här bidrar i allra högsta grad, de här eleverna till vårt samhälle både
kulturellt och, ja men tankemässigt och vi behöver ju flerspråkiga människor inom yrket (BR)

R poängterar vikten av att få eleverna att närvara i skolan oavsett deras bagage eller
nuvarande livssituation.
däremot kan vi få upp de till nivå att är de i skolan på heltid så får de med sig mer kunskaper än
om de är här på halvtid eller bara här 10 eller 20 procent så det är ju någonting som jag trycker på
jättemycket så är det närvaro i skolan oavsett om du är svensk eller utländsk, har fyra sista eller
inte och vi kan heller inte hjälpa dig om du inte är på plats (R)

Lärarnas ansvar gentemot elevgruppen handlar om att försöka ta tillvara elevernas
flerspråkighet och ha förståelse för att förstaspråket behövs för att ta till sig av den nya
kunskapen och i vissa fall för att förklara och förtydliga för varandra under lektionerna enligt
BR. Hen säger att om inte förstaspråket får en chans att utvecklas parallellt i skolan så finns
risken att eleverna blir halvspråkiga, men hen betonar också att det finns utmaningar och
svårigheter och att lärarna och rektorerna måste våga lyfta båda perspektiven.
R tar upp att det finns mycket att utveckla vad gäller de flerspråkiga och nyanlända
elevernas behov. Förutom att det saknas studiehandledning nämner R att lärare inte alltid
anpassar sin undervisning utifrån elevernas behov. I relation till yrkesämnena säger R att
lärarna ofta ser att handlaget finns men att eleven inte klarar av det teoretiska, och att
stöttning heller inte satts in under tidigare årskurser för att möta elevens språkliga eller
kunskapsmässiga nivå.
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det står ju väldigt tydligt att de har rätt att visa sina kunskaper på annat vis, men det också liksom
något jag får jobba med för att få det förankrat att hade du [som lärare] kunnat gjort på något annat
sätt, kört ett muntligt seminarium eller gjort någon Powerpoint (R)

Kring det pratar R om att lärarna, både obehöriga och behöriga, behöver stöd i att tänka om
kring hur de kan möta och anpassa sin undervisning och sina sätt att kontrollera kunskap. Att
nyanlända och flerspråkiga elever behöver stöttning på annat vis än kunskapsmässigt är något
R lyfter i sin intervju.
sen behöver ju också de här eleverna stöttning på annan, inte bara kunskapsmässigt, det gäller
kultur, kulturellt, jobba med jämlikhet, det här med flickor och pojkar och då är vi ju också
skyldiga och ålagda att ge eleverna stöttning ur ett elevhälsoperspektiv (R)

Utifrån det pratar R om att elevhälsan varit viktig resurs med kurator och elevcoach, och R
lyfter att det är behov hos den flerspråkiga elevgruppen som är nya för hen som rektor.
För att förankra ett förändringsarbete i skolan nämner R arbetslagsledarna och deras roll i
relation till rektorns roll. R säger att det är viktigt att ha några lärare som arbetslagsledare som
ställer sig på rektorernas planhalva för att se hur rektorsgruppen och övriga ledningen tänker
och att arbetslagsledarna sedan går ut i sina arbetslag för att förankra eller fånga upp
synpunkter kring olika beslut. R säger även att hen själv behöver prata om beslut och
förändringsarbeten på de gemensamma möten hen har med lärare och att kommunikation och
dialog är utgångspunkten vid implementeringar.

5.2 Lärarperspektivet
Genom att analysera intervjuerna med lärarna besvaras frågeställningen vilka faktorer lärare
anser är betydelsefulla för skolutveckling. Det som framkommer i analysen av intervjuerna
kopplas till aktivitetsteorin och de olika faktorerna i ett aktivitetssystem. Det som
framkommer i intervjuerna med lärarna är att direktiv från ledningen och rektorer, kollegor,
egen erfarenhet, kunskap och utbildning används som redskap vad gäller skolutveckling, samt
för några lärare används elever som ett redskap, då elevernas tidigare erfarenheter blir en
utgångspunkt vid undervisningssituationer.
Det framkommer att lärare ser en skild arbetsfördelning och olika ansvar för rektorer,
lärare och övrig personal samt elever vad gäller skolan som kollektiv gemenskap, och där i sin
tur vad gäller skolframgång för de flerspråkiga och nyanlända eleverna. När det gäller regler i
skolan och därmed inom aktivitetssystemet för skolutveckling framkommer det i intervjuerna
att det är styrdokument, forskning och uttalade samt outtalade normer som påverkar och styr
verksamheten och därmed skolutvecklingen.
För att besvara frågeställningen i vilken mån Skolverkets framgångsfaktorer rörande
nyanlända och flerspråkiga elever utgör en resurs för skolutveckling återges lärarnas
beskrivningar av dessa under redskap, regler och arbetsfördelning beroende på hur lärarna
beskriver och lyfter fram dem.
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5.2.1 Lärares individuella och kollektiva ansvar
Figur 3

5.2.1.1

Redskap

Under intervjuerna med lärare framkommer det att utbildning, erfarenhet och kunskap,
kollegor och elever utgör redskap vad gäller skolutveckling i relation till undervisning rörande
nyanlända och flerspråkiga elever. I avsnitten nedan tydliggörs detta.
5.2.1.1.1

Befintliga redskap och resurser

Att lärarna utgår från sin egen lärar- eller yrkesutbildning framgår i intervjuerna likaså att
fortbildning och kompetensutveckling är viktigt inom läraryrket. Att andra professioners
utveckling eller brist på utveckling påverkar framkommer också. L1 lyfter svårigheten som
speciallärare att kunna stötta flerspråkiga elever när läs- och skrivutredningsmaterialet enbart
finns på svenska. Hen säger att hen kontaktat ansvariga angående detta men att hen ej fått
någon respons på varför det nämnda materialet ej finns översatt. L4 beskriver sin yrkesroll
och utbildning i relation till de flerspråkiga eleverna på följande sätt
jag är ju yrkeslärare, jag har ju kanske inte den kunskapen kanske, jag har ju ingen
utbildning i SVA [svenska som andraspråk] eller just i den biten pedagogiskt hur man
ska möta de här eleverna sen försöker jag ju göra det och jag hoppas jag hittar bra
vägar, jag letar ju hela tiden bra vägar för att göra det men jag tror att det skulle
behövas utbildad personal som hjälper de i de här bitarna helt klart (L4)

När samtalet fortsätter kring ifall befintlig personal skulle behöva någon utbildning kring
detta säger L4 att hen tror det och att hen själv gärna skulle vilja få mer tips och råd. L2
beskriver SO-ämnet som brett men tar upp utmaningen med att vara snart nyexaminerad
lärare
SO-ämnet är otroligt brett, du kan ju i princip prata nästan om allting det kan du,
samtidigt så ska det ju inrymmas i styrdokumenten också, jag känner mig lite mera låst
skulle jag vilja säga även om jag kanske inte behöver det men jag vill få tid att få ett
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underlag för att kunna sätta ett adekvat betyg och jag då som inte får sätta betyg jag
måste ju då bevisa kanske för min, klassens mentor varför jag har kommit fram till det
här betyget (L2)

I intervjuerna med lärarna framkommer det att de arbetar på olika sätt för att möta eleverna
och deras behov. L2 tar upp att alla elever lär sig på olika sätt och att hen själv anpassar
redovisningssätt utifrån den enskilda elevens behov. Att lärare förändrar sin undervisning för
att möta klassers behov lyfter både L2 och L4. L2 säger att hen börjat med mindre test efter
olika arbetsområden och att det i dessa finns frågor kring viktiga begrepp. Hen förklarar att
hen infört något som kallas för Veckans ord, vilket är ord baserade på det område klassen för
stunden arbetar med och att dessa diskuteras gemensamt. L4 säger att hen efter sina 2 år på
programmet insett att hen måste förklara mer och att eleverna själva inte avbryter om de inte
förstår. Hen säger också att hen lärt sig läsa av klassen
sen är jag väl mer uppmärksam idag på om de ser ut att vara med och ser jag att någon
liksom ser lite frågande ut så kan jag liksom stanna upp och då kan det vara någon som
sitter, när jag säger förstår ni vad det här ordet betyder, och liksom då skakar de på
huvudet lite försiktigt (L4)

L4 beskriver att hen utvecklat sin undervisning till att innehålla mycket visuellt stöd och
studiebesök
det jag försöker det är filmer framförallt, att stå och föreläsa bara rakt av det funkar
inte, bara stå och prata det blir grekiska i deras öron, de behöver det visuella också (L4)

L3 beskriver att när hen undervisar klasser med flerspråkiga elever i så försöker hen skriva
upp de svåra orden på tavlan för att gå igenom dessa gemensamt, sedan ger hen mer bildstöd
och ritar ibland på tavlan. Vid genomgångar har hen alltid Powerpoints som delas med
eleverna via skolans lärplattform. Hen säger att det är mycket formativa uppgifter, där hen ser
till att ha en ständig överblick samtidigt som hen kan gå runt och prata med eleverna eller
delade dokument där hen kan kommentera i texten
och mycket formativa uppgifter, där de kan gå in efter varje lektion, så man kan
kommentera i texten sen när jag ser att de verkligen inte har förstått ett ord så kan man
skicka tillbaka det och så får man tillbaka det på det viset (L3)

Att eleverna används som redskap i undervisningen, det vill säga som en resurs i relation till
lärande, lyfts av några lärare. L1 lyfter vikten av att utgå ifrån eleverna och ha dem som grund
för undervisningen, och med koppling till flerspråkighet i klassrummet tog L1 upp vikten av
detta för den enskilda individen
det är jättesvårt att lära dig ett nytt språk om du inte får använda ditt modersmål, alltså
det är ju, det finns ju också forskning att det är lättare, och jag tänker med alla dem som
också är analfabeter som kommer som inte har varken sitt eget språk eller vårat språk så
är ju det här A och O (L1)

Hen menar att flerspråkighet ska uppmuntras och ger exempel på hur hen själv använde
elevernas förstaspråk i klassrummet när hen var undervisande lärare i engelska och att
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eleverna först lärde sig glosorna via förstaspråket och sedan via svenskan. L1 pratar också om
vikten av att utveckla sitt förstaspråk parallellt så att det inte avstannar i utvecklingen.
Liknande bild gav L4 om hur de flerspråkiga elevernas erfarenheter är en viktig resurs i
klassrummet för det interkulturella perspektivet. Hen såg det också som en hjälp att eleverna
kunde översätta och förklara för varandra.
ja det är väldigt kulturellt och det pratar vi om också, och jag frågar alltid de utländska
eleverna ja men hur är det där du kommer ifrån vill ni berätta, hur ser ni på det här, hur
tänker man om det här, och det har brukar de inte ha något problem att berätta om, så
det är ganska intressant är det när de berättar om sånt så får jag lära mig någonting
också, då har jag ju gratis information av eleverna tänker jag, jag tänker då kan jag lära
mig saker och då kan de undervisa i det mycket bättre än vad jag kan (L4)

Vidare berättar L4 att hen, som själv är flerspråkig, ofta berättar historier om sina föräldrar
som kom till Sverige utan att behärska svenska eller engelska, hen beskriver det som att
eleverna blir lättade när de förstår att hen vet vad de går igenom. När det gäller kartläggning
säger L1 att när hen undervisade i engelska så godkände hen den accent de flerspråkiga
eleverna hade, men när hen har observerat i andra klassrum säger hen
jag har också sett när jag jobbat som speciallärare och gjort observationer att lärare
ibland inte godkänner språket, alltså deras modersmål, eller den, vad ska man säga,
dialekt eller ja, accent de har och där har jag reagerat för jag tycker att vi har olika sätt
att säga engelska eller prata engelska på (L1)

L1 säger också att som undervisande lärare använde hen den bedömning som följde eleven
från grundskolan eller hemlandet och hade den som utgångspunkt. L3 säger att hen inte sett
någon kartläggning eller fått någon överlämning på de elever hen undervisar på programmet.
När samtalet rör på vilka sätt en kartläggning skulle kunna gynna eleverna säger L3
ja det skulle ju inte skada i varje fall så att säga och så men nej, jag tänker på, de
högpresterande, kartläggningen bakom den, ja jo men det skulle väl hjälpa för det sitter
ju några också som faktiskt är ganska duktiga som har läst väldigt mycket och där
skulle det väl hjälpa litegrann för det ser man ju att de har läst naturvetenskapliga
ämnen tidigare så sådana saker hade väl varit bra att veta (L3)
5.2.1.1.2

Brist på redskap

En brist som tas upp under flera intervjuer är samarbetet över enhetsgränser och/eller
gymnasieprogram, i vissa fall över arbetslag. L1 säger att det vore bra att besöka andras
enheter, hen menar att det även skulle underlätta det stöd som speciallärare och
specialpedagoger kan sätta in. Hen tror att besöken skulle kunna leda till
en öppenhet och det skulle bli lättare att diskutera, om vi säger att jag som, om jag
skulle gå in och göra en observation, det blir inget konstigt, det handlar om hur jag ska
kunna stötta upp (L1)

Medan hen förklarar att i nuläget kan det istället tolkas som att speciallärare eller
specialpedagoger dyker upp för att granska lärare, vilket inte är fallet. L1 lyfter vikten av att
ha gemensamma träffar där elever och elevärenden diskuteras och det är något hen tycker att
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hela organisationen behöver utveckla. Hen menar också att de olika yrkesrollerna i skolan bör
överlappa varandra mer. Hen säger
sen och jag vet inte det här kanske inte har med saken att göra men jag är ju av den
åsikten att alla ska ha undervisning, det spelar ingen roll om du är rektor eller om du är
specialpedagog eller speciallärare, alla ska ha någon sorts undervisning för jag tycker
att alla måste vara kvar i det här tänket för du får inte tappa, om jag inte längre har koll
på hur det är att vara lärare hur ska jag kunna handleda en lärare då? (L1)

Hen förklarar att det är lätt att glömma bort hur det är att undervisa, att det handlar om både
förarbete, efterarbete och dokumentation och många arbetsuppgifter som inte syns ”det
glömmer man bort och då tycker man att ja men de där lärarna de gör ju ingenting”. Hen
menar att prestigen mellan olika yrkeskategorier skulle suddas ut och att det skulle kunna leda
till bättre samtal och samarbete kring eleverna. Liknande aspekt tar L2 upp, hen säger de två
olika yrkesprogrammen på skolan inte alltid är synkade med varandra vilket hen beskriver
som
och då sitter man och hör en version men så där är det inte, vi har kommit längre i
processen, så att, tyvärr så kan man, är man då ny där så kan man tro att det är större
problem än vad det är (L2)

L4 tar upp det faktum att de olika skolorna inom samma gymnasieförbund inte involveras i
varandra. Hen tycker att elever överlag kan diskuteras över enhetsgränserna och hen pratar
om att ha mer skolövergripande samtal kring elever och undervisning samt att yrkeslärarna
behöver träffas
det saknar jag också jag tycker att vi yrkeslärare, man har ju nå kärnämneslärarforum
där man träffas med jämna mellanrum någon gång per termin och det har vi inte vi
yrkeslärare, det tror jag skulle vara jättenyttigt (L4)

Även om L4 förklarar skillnader mellan de olika yrkesprogrammen menar hen att det finns
mycket att tipsa varandra om också, och att verksamheten borde bli bättre på att använda
varandras styrkor.
L1, L3 och L4 lyfter fram bristen på studiehandledare i sina intervjuer. L2, L3 och L4
har ingen erfarenhet av studiehandledning på det program studien görs. Däremot säger L1 att
hen inte tycker att studiehandledningen fungerar såsom den borde på verksamheten idag, hen
menar att fokus inte har legat på studiehandledare och deras utbildning. Hen säger ”jag tycker
inte att vi använder dem så som de ska användas”. Hen vidareutvecklar med att
studiehandledarna får vikariera eller agera som elevcoacher, samt att de ibland under
yrkeslektioner får uppgifter som borde tilldelas elever. När L2 börjar tala om
studiehandledning lyfter hen sina aspekter kring att få hjälp av en likspråkig
någon som har bott här längre, någon som kanske är, har skaffat sig en utbildning men
skolans resurser känner jag inte igen här överhuvudtaget om jag ska vara ärlig (L2)

Samtalet fortsätter kring studiehandledare och exempel från Introduktionsprogrammet tas
upp, men sedan rör sig samtalet mot ifall eleverna på gymnasiet skulle gynnas av en
studiehandledare och L2 säger
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det skulle det säkerligen göra men samtidigt så tycker jag att någonstans måste man dra
gränsen när man har erbjudit de resurserna och det här är självklart ett tidigare stadium i
deras skolväg och lärande så någonstans måste man komma ner dit [till gymnasiet] då
måste man kunna också, att det kanske inte ska krävas och jag tycker faktiskt att de är
så pass duktiga därnere (L2)

L3 pratar utifrån tidigare erfarenheter med studiehandledare och säger att
jag har väldigt dåliga erfarenheter av studiehandledning för att det är väldigt svårt att få
in kompetent personal som talar språket, som har universitets-, som har adekvat
utbildning som faktiskt kan hjälpa dem [eleverna] på riktigt, speciellt då för mig som
undervisar i naturvetenskapliga ämnen för att vi har så dålig koll på de som vi tar in
som studiehandledare (L3)

Liknande tar L1 upp då hen menar att hen vet flera utbildade studiehandledare som sökt men
inte fått tjänst och menar att det är andra outbildade som fått tjänsten istället
det är ju ingen studiehandledare, för den personen är inte utbildad i det utan det är bara
det att de pratar samma språk, det betyder ju inte att man är pedagog för det (L1)

Andra farhågor som L3 nämner rörande anställningen av studiehandledare är att det kan bli
kulturella krockar i och med att de anställda saknar utbildning i skolans värdegrund och
normer, och därmed inte följer det pedagogiska uppdraget. L3 menar att kontinuerlig
fortbildning och kontroll av studiehandledarna är viktigt. Vidare menar hen att hen skulle
behöva studiehandledare då hen saknar kartläggning och information kring de elever hen
undervisar. Hen skulle önska studiehandledning före lektioner för att förbereda lektioner och
bli uppmärksam på vilka ord som skulle kunna bli svåra, sedan skulle hen ha nytta av det
under lektioner för att förklara saker när eleverna jobbar självständigt. Hen tar också upp
möjligheten att få prov översatta som ett bra hjälpmedel
för att jag betygssätter ju inte svenskan utan jag betygssätter ju kunskaperna, det gör ju
att de kan ju ha prov på sina modersmål och skriva på sina modersmål med om det
skulle behövas, för att nå ett E så tror jag nog att de klarar sig liksom på de
svenskakunskaper de har, det är väl om någon skulle vilja satsa på lite högre betyg (L3)

L4 nämner att samma vårtermin som hen blev anställd så deltog hen på ett möte där rektorn
informerade om att studiehandledarna var borttagna inför höstterminen, hen hade dock ingen
insyn i verksamheten då och förstod inte konsekvenserna av det beslutet. Hen betonar dock att
det är positivt att organisationen nu igen förstått att det är något som behövs. Hen som är
yrkeslärare menar att just till yrkesspråket vore det välbehövligt med studiehandledare och
hen säger att det finns ett stort behov av studiehandledning för de flerspråkiga eleverna och att
dessa behöver mer stöd än vad lärarna kan ge och vad skolan i dagsläget erbjuder. Hen ger
exempel på termer inom yrket och förklarar att vissa av dessa inte går att översätta till andra
språk
vårat yrkesspråk som vi har är ju väldigt främmande för dem, där stöter man ju på otroligt
många begrepp som man inte ens kan översätta till sitt eget språk, om du förstår vad jag
menar, de finns inte på deras språk (L4)
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L1 säger att det behövs elevcoacher och att de redan förra året på skolan pratat om vikten av
att ha en person som är kunnig vad gäller Migrationsverket och deras regelverk eftersom
eleverna oftast inte har någon annan att fråga. L1 lyfter också skillnaden i studievana bland de
flerspråkiga eleverna
sen när man kommer ut på program så behöver man stöd för alla har inte studieteknik,
det är ju många som inte liksom har suttit i skolan förut (L1)

Hen pratar om elever som lyckats ta sig in på gymnasiet och hen berättar att för vissa har det
tagit lång tid att förstå hur de ska göra för att studera effektivt. L2 lyfter också skillnader
mellan de flerspråkiga eleverna, hen säger att hen även märker skillnad mellan vilka länder
eleverna kommer ifrån. När samtalet rör sig kring detta och ifall det finns resurser som ska
kompensera skillnaderna svarar L2 att eleverna inte har fått det under L2s tid på programmet.
Vidare rör sig diskussionen kring det faktum att andra faktorer än stöd i relation till
undervisning tagit nödvändigt fokus, dock poängterar L2 att ”problemet är bara liksom hur
länge läser man samhällskunskap, hur stor chans har du att rädda ett betyg”.
En annan önskvärd resurs som lyfts fram är studiehandledning mot SYV-hållet. L3 lyfter
problemet med att flerspråkiga elever söker sig till program som de inte är redo för, eller som
de inte vet innebörden av. Hen säger
sedan gäller det även studiehandledningen mot SYV-hållet är en stor brist för att de
[eleverna] förstår inte de här olika vägarna, de går in på linjer de egentligen inte
behärskar språkmässigt sett för att de tror, ska jag bli läkare så måste jag gå in på natur,
men de kuggar sen på grund av att de inte är tillräckligt bra på svenskan och engelskan,
och att det finns andra vägar att gå i skolsystemet och det är inte mindre prestige och
man förlorar inget ansikte, och att det finns tekniskt basår och naturvetenskapligt basår,
att det kan vara bättre att gå en enklare linje i tre år och sedan läsa vidare (L3)
5.2.1.2

Arbetsfördelning

När det gäller arbetsfördelningen i lärarnas aktivitetssystem framkommer det att lärare, elever
och rektorer har olika roller och ansvarsområden vad gäller undervisningen av nyanlända och
flerspråkiga elever i relation till skolutveckling, vilket tydliggörs i avsnitten nedan.
5.2.1.2.1

Lärarens ansvarsområden

Att det är lärarnas ansvar att undervisa eleverna är en underförstådd självklarhet och det
framkommer under intervjuerna hur lärarna på olika sätt försöker möta den flerspråkiga
elevgruppens behov. När det gäller stöttning pratar lärarna om olika typer av stöd som inte
enbart gäller undervisning, utan i intervjuerna framkommer det ett behov av att stötta eleverna
i det faktum att de befinner sig i en ny kultur. L1 lyfter att även lärarna själva behöver stöd i
sin undervisning eftersom lärarna behöver få en förståelse för vad det innebär att möta en
flerspråkig elev och hen säger
utan jag tänker just bara det här att få en förståelse av nu möter jag någon från en annan
kultur, vad är viktigt för dem, jag måste ju kunna möta eleven där den är inte liksom var
jag tycker att eleven ska vara (L1)
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Hen berättar att hen har stöttat upp lärare som ej vetat hur de ska hantera flerspråkiga elever,
och hen beskriver att det saknas en förståelse för den komplexa bakgrund vissa av dessa
elever har med både trauma och kort eller ingen skolbakgrund. Hen tror att lärarna behöver
mer utbildning kring vad det handlar om att ta hand om en nyanländ. Liknande tar L3 upp då
hen säger rörande samtal om kulturella skillnader att
vi [lärare] måste våga ta de här diskussionerna för jag tror inte att de har något annat
bollplank, vem kan de prata sådana här saker med annars? (L3)

När samtalet fortsätter och frågan kommer ifall det finns ett gemensamt förhållningssätt bland
lärare att vara öppna och ta det här ansvaret kommer också aspekten upp att alla inte är
lämpade att ta de här diskussionerna. L3 säger att skolans personal måste kunna möta eleverna
utan att kränka dem eller vara moraliserande. Hen förtydligar också med vissa traditionella
och flerbottnade exempel som en lärare inte kan visa varken avsky, förakt eller medlidande
gentemot utan stödet ska bottna i att eleverna ska kunna få en grund till att fatta egna beslut
utan föräldrarnas inverkan. Hen framhäver rollen som både medmänniska och professionell
man måste visa liksom att man lyssnar, att man förstår men att det är inte okej och visa
att det finns vägar, givetvis så gör man ju det man ska göra som lärare med anmälningar
och allting men att man gör det på ett bra vis utan att kränka (L3)

Under intervjun med L3 påtalar hen fördelar med att arbeta interkulturellt och att eleverna
genom detta kan få möjligheter att se saker ur olika perspektiv
när man står med ett ben i två kulturer, vad tänker de ta med sig från sin egen gamla
kultur och vad tänker de ta med sig från svenska kulturen, vilka regler, och hur kommer
de skapa sina liv så har man kanske stöttat de litegrann (L3)

L3 berättar också, som biologilärare, om flerspråkiga elever som ställt en del frågor kring
bröllopsnatten, könssjukdomar och även elever som ringt när de varit på väg att bli bortgifta,
vilket enligt L3 visar hur viktigt lärarstödet är. L2 säger också att hen är behjälplig i
diskussioner kring relationer som uppkommer under lektioner.
Sedan tas familjens stöd upp av L3 och den kulturella skillnad som finns i hänseende till
familjen och hen berättar om en elev som inte vet om hen kan flytta för att studera eftersom
hen måste ta hand om sin mamma. L3 säger ”och det är ju också någon form av handledning
att kunna ta sådana samtal att hur gör svenska barn med sina föräldrar, man måste prata”. När
det gäller elevernas arbetsinsatser, eller bristande arbetsinsatser säger L2
jag tror att vissa [elever] kanske inte är säkra på att de kommer få stanna här fullt ut för
de har inte varit här nog länge och inte fått sitt permanenta medborgarskap och det tror
jag håller nere motivationsnivån, fick de ett snabbare svar och vet om att jag ska leva
här då tror jag att de skulle lägga ner det här sista kanske men jag tror i bakhuvudet på
jättemånga så vet de kanske eller är rädda för att jag kanske måste flytta till ett nytt land
en vacker dag och då är jag på noll igen (L2)

Som stöd till dessa elever säger L2 att yrkesprogrammet i sig kan vara en viktig
motivationsfaktor då yrkeskunskaperna går att använda även i andra länder. L2 lyfter
klasstorleken som en viktig faktor, då det är mindre klasser på yrkesprogrammet känner hen
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att hen hinner med personlig feedback och personliga samtal med eleverna vilket beskrivs
som ett sätt att stötta. I samtalet med L2 lyfter hen fram att hen i undervisningen försöker ta
avstamp i det vardagsnära så att eleverna ska kunna ta till sig av innehållet, hen säger
vi måste ge dem [eleverna] chans att få de verktygen och gör man det för svårt så tror
jag att de tappar de kanske intresset, jag ser mig själv som en länk mellan en kultur och
komma in i, jag begär inte att de ska leva efter våran kultur men vi måste förstå och
acceptera den och jag försöker ge dem nycklarna till att beskriva såhär lever vi här (L2)

L3 understryker vikten av att prata och diskutera mycket med eleverna under lektionstid. Med
koppling till stöttning lyfter hen också vikten av extratider med läxhjälp vilket hen ser ett
behov av. Hen förklarar att hen gärna sitter i ett klassrum och tar emot elever och pratar om
vikten av dialog för dessa elever då många av dem inte har någon att prata svenska med
hemma. Hen återger ett stödtillfälle där hen diskuterade orden argument och motargument
med två somaliska pojkar och hur tidskrävande det var bara att få grepp om dessa ord. L3
lyfter också det faktum att många flerspråkiga elever som kom i yngre ålder nästan är
språklösa eftersom de inte behärskar något av sina språk fullt ut.
L4 lyfter att lärare måste stötta eleverna att våga fråga och säga att de inte förstår, speciellt
när de ska ut på arbetsplatsförlagd utbildning19
de behöver ofta hjälp, det är lite skämmigt att be om hjälp och tala om att man inte
förstår så det har jag ju fått pusha dem i att våga göra och lika för deras första APL när
de var ut och jag sa ni kan inte säga när ni får en instruktion att ni förstår om ni inte
förstår, om man faktiskt säger att ja jag förstår instruktionen och så går man och så
kanske man gör helt fel vilket då i det här yrket är en jättestor fara (L4)

Huruvida det finns något annat stöd för flerspråkiga elever säger L4 att det finns
inläsningstjänst men annars alldeles för lite stöd.
5.2.1.2.2

Rektors ansvar i relation till nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Rektorns roll lyfts fram av L1, L3 och L4 när det gäller fortbildning och
kompetensutveckling. L1 lyfter fram att rektor bör påtala vad som gäller kring exempelvis
anpassning av undervisning eller vad som är lärares ansvar. Det lyfts också fram av L1 att det
måste finnas en förståelse från rektorns håll att vara lyhörd för sin personals behov, och att
sätta in det stöd, eller de resurser som behövs. Samtidigt säger L1 att
det är ju ledningen som behöver se till att det kommer ut till de olika enheterna känner
jag och även kanske kräva lite mera, kräva att du [lärare] kan inte bara säga nej du
[eleven] får gå till eller sätta dig där borta för jag vill, orkar inte, jag kan inte ta hand
om dig (L1)

L1 tar upp att organisationen måste arbeta mer med det att få in flerspråkighet i klassrummet
och få samtlig personal att förstå att eleverna använder sitt förstaspråk för att hjälpa varandra.
När samtalet fortsätter kring hur organisationen bör arbeta med det här säger hen

19

APL säger läraren som intervjuas
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så som rektor tror jag att det är viktigt att man stöttar sin personal i att det handlar inte
om dig utan det här handlar om att de [eleverna] behöver hjälp så att man får liksom
pusha den här läraren och stötta den här läraren att du vet vad du gör, du kan ditt ämne
(L1)

När samtalet rör sig mot lösningar kring en likvärdig bedömning menar L1 att rektorn har ett
stort ansvar att tala om vad som gäller, men att även specialpedagoger och speciallärare kan
ha ett ansvar, hen betonar dock att rektorsbeslut ger större effekt. När samtalet handlar om
faktorer kring de olika synsätten i bedömning och användning av elevernas tidigare kunskaper
säger L1 att lärares skilda tolkningar av styrdokumenten kan inverka.
En annan aspekt rörande elevgruppen på yrkesprogrammet lyfter L4 som påminner om att
det i regel är yrkesmotiverade, ej studiemotiverade, elever som väljer yrkesprogram och att de
flerspråkiga eleverna på programmet därmed kan vara bristfälliga i språket men även ha
svårigheter med de andra ämnena. L4 menar att det är först nu hen upplever att detta
uppmärksammats på ledningsnivå.
L3 anser att det är rektorns ansvar att kontrollera vem de anställer som studiehandledare
och att denna sedan sköter sitt uppdrag utifrån skolans värdegrund och uppdrag, och att det
måste bli konsekvenser om de, liksom andra anställda, inte gör sina arbetsuppgifter på ett
adekvat sätt. Utifrån det lyfter L3 att rektorerna behöver fortbildning i frågor rörande kulturell
kompetens då även flerspråkiga lärare anställs i högre utsträckning och att det är viktigt att all
personal i skolan strävar åt samma håll och följer samma värdegrund.
5.2.1.2.3

Elevernas ansvar i relation till att lösa skoluppgifter

L1 tar upp att kraven är högre på de nyanlända eleverna då de har kortare tid på sig att ta sig
igenom det svenska skolsystemet och att de ska tillägna sig engelskan på tre år, i vissa fall
både på grundskole- och gymnasienivå. Något L3 och L4 också tar upp.
L3 och L4 tar upp i sina intervjuer att de flerspråkiga eleverna inte alltid talar om att de
inte förstår och att det finns en viss skam i både att visa sin kunskap och i att visa att en inte
har kunskap, dessa två lärare har skapat sig strategier för att uppmärksamma elevernas
kunskap eller avsaknad av kunskap, men båda för ändå fram vikten av att få eleverna att
själva ta ansvar och våga be om stöd eller förklaringar.
Endast L1 pratar om att arbeta aktivt med elevernas flerspråkighet i klassrummet men att
översätta ord pratar L2, L3 och L4 om, där översättningen hamnar under elevens eget ansvar.
förespråkar det för att då kan de kanske slå upp ord, de kan använda mobilen som ett lexikon,
man får gärna använda datorn i mitt klassrum som ett lexikon (L2)
jag vet ju att mina föregångare på programmet jag jobbar på var ju väldigt emot att man skulle
använda google-translate, men jag uppmuntrar till det för jag vill att de ska förstå vad det är de
läser, sen om jag ser att det blir tokigt så återkopplar ju jag till eleven såklart (L4)

L3 säger att fler elever använde google-translate när hen jobbade på grundskolan men menar
att eleverna inte gör det här, däremot har hen uppmärksammat att vissa av eleverna skriver på
sina förstaspråk i marginalerna på texter. Att eleverna får ett större ansvar på gymnasiet lyfts
fram av L2 i samtalet kring studiehandledning, där hen menar att det är en tidigare resurs
som kan erbjudas men att på gymnasiet bör eleverna vara redo för sina studier på
andraspråket. L2 tar också upp att hen känner att vissa elever skulle klara sig bättre ifall de
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ansträngde sig mer, och hen känner sig besviken över att dessa elever inte tar det ansvaret och
förstår den chans de fått. Hen upplever att eleverna kan visa sin fulla kapacitet via svenskan
om de anstränger sig, på följdfrågor kring detta svarar hen
på de klasserna som jag är i så kan nog i alla fall åtta av tio sin fulla kapacitet, sen finns
det säkert ett par stycken som inte kan det men det märker jag också på deras prov, jag
har haft personliga samtal med ett par sådana idag och sagt att du måste visa mera
manken och lägga mera tid, sen kan jag bli besviken på att man själv inte förstår vilken
chans de får så att de inte lägger ner den tid och energi som krävs men det är en annan
sak, men vissa är ju väldigt duktiga och de klarar det (L2)

Hen tillägger att vid enskilda samtal med dessa elever är förståelsen god sinsemellan så hen
upplever att de har tillräcklig kunskap i svenska. L4 tar upp att eleverna ges hemuppgifter och
dessa förväntas eleverna utföra efter skoltid på egen hand, vilket några av de flerspråkiga
eleverna själva lyft att de inte har möjlighet till
många gånger är det så när de kommer hem så får de inte studera, då har de ju
hushållssysslor, de ska ta hand om småsyskon och grejer så de, det är ju flera som har
sagt åt mig till och med att när jag kommer hem då öppnar inte jag datorn, jag jobbar
inte hemma med uppgifter utan det är när jag gör uppgifter det måste jag göra i skolan
(L4)

Diskussionen fortsätter kring konsekvenser för eleverna utifrån detta och att ett
gymnasieprogram på ett andraspråk kräver repetition hemma, samt att arbetsplatsförlagdauppgifter förväntas hinnas med under den arbetsplatsförlagda tiden och då kan det behövas tid
för studier hemma.
5.2.1.2.4

Relationer

Något som samtliga lärare lyfter är att sammanhållningen och stämningen mellan personalen
är god.
jag tycker att flertalet utav lärarna är otroliga pedagoger och otroligt duktiga på att
anpassa och så just att vi har inte någon prestige och att man tar hjälp av varandra (L1)
jag måste säga att jag är otroligt imponerad av personalstyrkan på en sådan här skola,
den sammanhållningen som finns bland personalen, visionen att det ska bli bra, jag
upplever det som att det är många väldigt duktiga pedagoger (L2)
jag är väldigt imponerad av [skolans namn] i största allmänhet och det verkar vara bra
stämning (L3)
så vi samarbetar mycket och vi pratar mycket om det här i våran grupp och delar med,
och hittar jag någon bra dokumentär eller film eller ett bra sätt så delar ju jag med mig
av det till mina kollegor, och tre av oss kommer ju direkt utifrån svenska verksamheten
från olika verksamheter och vi tar ju med oss väldigt mycket in i utbildningen från
verkligheten och vi har väldigt mycket kontakter (L4)

Relationsskapandet till elever lyfts också fram under intervjuerna, explicit eller implicit.
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den här sammanhållningen som finns härute, det är väldigt sällan jag har sett det och den här
närheten och relationen man har med sina elever den är unik här, för mig är ju relation, det är
A och O, har du inte det då kan du lika gärna gå hem /skratt/ för att då kommer du aldrig nå
dina elever utan du måste skapa den här kontakten för då blir det också att man vill komma
till skolan, man vill vara inne på lektionen och det tycker jag att vi är duktiga på härute (L1)
för att det verkar, det händer ju någonting mognadsmässigt med eleverna i varje fall och det
verkar vara bra stämning, det är bra, vad ska jag säga eleverna tar hand om varandra på ett
helt annat sätt därnere och de samtalar över alla kulturella gränser och allt sånt, det tycker
jag är bra (L3)
5.2.1.3

Regler

Vad gäller regler framkommer det under lärarintervjuerna att uttalade och outtalade normer är
en faktor att förhålla sig till vid skolutveckling. Under intervjuerna lyfter lärarna sin egen
yrkesroll och sina ansvarsområden vid skolutveckling, samt de normer som både de och
eleverna verkar i. Nedan tydliggörs detta.
5.2.1.3.1

Svenska språket och den svenskfödda eleven som norm

Användningen av svenska språket i klassrummet tas upp av samtliga lärare som en norm.
L1 pratar om att flera lärare klagat på att det pratats för mycket på andra språk än svenska i
klassrummet och hen menar att hen stött på lärare som blivit osäkra när eleverna använt sitt
förstaspråk i klassrummet
förra året så var det jättemycket klagomål på att eleverna pratade för mycket på sitt eget
språk för att lärarna kände att men jag hänger ju inte med, jag vet ju inte vad säger ni
(L1)

L1 säger att läraren kan påtala för eleverna att förklara vad de pratade om så att det blir en
öppenhet och ingen behöver fundera över vad som sagts. När L2 börjar tala om
flerspråkighet säger hen att hen vill förmedla den svenska kulturen och det svenska språket
så att eleverna får en chans att komma in i samhället. L2 pratar vidare kring detta och säger att
det är svårt att klara ämnena i sig om eleverna inte jobbar med svenska språket, något även L3
framhäver och L4 lyfter att det syns språkliga skillnader i inlämningsuppgifter
men använda sitt egna språk, ja för att lära sig enskilda glosor och förstå, få en
förståelse av en text eller en redovisning men annars så tror jag man måste nöta det nya
språket, det är mitt sätt att se på flerspråkighet i alla fall (L2)
jag tycker att, jag vet inte, de, svenskan undervisningen är för dålig på något vis för att
faller svenskan då ryker alltihopa, allt det andra också, de [eleverna] hinner oftast inte
få tillräckligt bra svenskakunskaper tycker jag för att till hundra procent kunna
tillgodose sig gymnasiet som ett svenskt barn när de går i nian, det är väldigt få elever
som är så duktiga (L3)
det blir en helt annan, alltså svaren som jag får av de svensktalande eleverna som har
det i grunden jämfört med de utländska eleverna, är ju väldigt olika (L4)

En aspekt L4 lyfter är att flerspråkigheten kommer vara en stor tillgång när eleverna
kommer ut i yrkeslivet men hen tar upp att det har pratats om att det bara ska vara svenska i
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klassrummet vilket hen frångår med tillägget att det kanske stör hen mindre då hen är
uppvuxen i ett flerspråkigt hem.
så länge de behöver förklara för varandra får de göra det på sitt språk, jag tycker det är
okej att de gör det, det kan ju knorras lite från andra elever och som inte förstår språket,
ja vad ska de sitta där och prata på sitt språk, det är ju om det tar över och jag ser att
man kanske, det handlar inte om skolan, det där får man ju lära sig att, och jag kan ju
avbryta dem ibland och fråga: hallå ska vi köra lite svenska så vi andra får vara med
(L4)

L4 berättar också om vilka språkkrav hen har på eleverna utifrån yrkesämnena och menar att
om hen förstår vad eleven skriver så förstår även personal ute på arbetsplatser
men så länge jag förstår vad jag läser så struntar jag i om de har skrivit två L eller om
de har skrivit ett E istället för ett Ä eller Ö istället för U och de här felen de ofta gör, det
struntar jag fullständigt i så länge jag förstår vad det står (L4)

Att eleverna själva märker av eller påverkas av sina språkliga färdigheter lyfter L4
de tycker att de pratar så dåligt, de är rädda att de inte förstår och att folk inte ska förstå
dem, så då väljer de att vara tysta vilket inte är så bra för när de är ute upplevs de som,
när de kommer ut på sina APL:er som att de inte vågar ta initiativ, de vågar liksom, de
är för tillbakadragna (L4)

L1 nämner engelskundervisningen ur ett flerspråkighetsperspektiv och säger att flera lärare
underkänner elever som har en annan dialekt eller accent av engelskan än den brittiska
engelskan. Hen säger
utan man förväntas alltså det ska vara exakt så som det är för de svenska eleverna,
annars är du inte godkänd och då ska du prata precis som de svenska eleverna, du ska
ha en svensk-engelsk dialekt (L1)

Hen tillägger att lärare måste vara trygga i sin profession och lita på sin undervisning och att
brytning därmed inte ska påverka betygssättningen. Att eleverna ska träna andraspråket
understryker samtliga lärare som intervjuas. Sammanfattningsvis framkommer det under
intervjuerna med lärare att de nyanlända och flerspråkiga eleverna i stor utsträckning
förväntas klara sig på sina svenskkunskaper på gymnasiet och att de i viss utsträckning
jämförs med de svenskfödda eleverna vad det gäller språkfärdigheter.
5.2.1.3.2

Värdegrundsansvaret för lärare

Att det i lärarrollen ligger ett ansvar om att förmedla demokratiska och svenska värderingar
framkommer i intervjuerna. Att de flerspråkiga eleverna ska lära sig det svenska samhället
och dess kultur och värderingar lyfts fram av både L2, L3 och L4. L2 och L3 pratar om vikten
att verka för jämlikhet och att få eleverna att förstå vad jämställdhet mellan könen innebär.
Samtliga lärare tycker överlag att det är jämställt och jämlikt i klassrummet mellan
eleverna. L2 säger ”förvånande, jag är jätteförvånad, jag kan ha klasser med tre, fyra, fem
olika religioner och kulturer och det är en enorm respekt för varandra”. Däremot tas vissa
skillnader upp mellan könen i undervisningssammanhang. L3 säger
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killarna tycker jag tar för sig mycket, mycket mer än vad tjejerna gör, tjejerna är mycket
mera försiktiga och vill inte liksom fråga och visa upp riktigt på samma vis vad de gör
(L3)

L3 pratar även om det faktum att det är skillnad i nationalitet mellan tjejerna och killarna, där
tjejerna i regel är somalisktalande medan killarna är arabisktalande eller persisktalande.
Likaså säger L3 att det endast är pojkar som kommer till extratiden.
L4 pratar om det faktum att fler killar söker sig till programmet, men även hen lyfter
skillnader mellan könen ur undervisningssynpunkt
så är det ju så att vi får ju mer och mer män men då är det ju utländska män, inga
svenska män, och de ser en möjlighet att komma ut och arbeta snabbt och de är oftast
mer positiva och har en högre studiemotivation än kanske de här utländska flickorna
(L4)

Både L3 och L4 lyfter att det är skillnad i nationalitet mellan flickor och pojkar på
programmet och båda för en del resonemang om hur kulturen kan påverka flickornas
studiemotivation med exempelvis arrangerade äktenskap eller krav på att hjälpa till med
hushållet eller småsyskon. Medan pojkarna har en annan möjlighet att via yrkesprogrammet
skapa sig ett självförsörjande liv. L3 pratar om kulturella fällor hen brukar utgå ifrån i sin
undervisning och att dessa just har fokus på jämlikhet. L2 lyfter att hen pratar mycket om det
svenska samhället och den svenska kulturen, hen säger
jag trycker jättemycket på jämställdhet och att studera, gör gärna skolan innan man skaffar
barn och man kan inte leva exakt likadant, kvinnan har en helt annan möjlighet att utvecklas
och studera och skaffa jobb och det blir en annan status för mannen som kanske tappar den
statusen i familjen när kvinnan får en tydligare status, jag ger bara sådana här små tips (L2)
5.2.1.3.3

Krav från styrdokument

L2 menar att hen inte brukar fånga upp elevernas erfarenheter och kulturer på
yrkesprogrammet men på Introduktionsprogrammet jobbar hen mer så. Förklaringen hen ger
är att ”där [på yrkesprogrammet] är jag lite mer styrd av styrdokumenten från Skolverket”. I
relation till styrdokument lyfter övriga lärare mestadels det faktum att svensk skola, utifrån
Skolverkets krav, ej är jämlik i sina förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever
kontra svenskfödda elever. L1 nämner dock skyldigheten att anpassa som lärare men att
förutsättningarna ändå skiljer sig åt.
jag tycker att vi kräver mer av de nyanlända än vad vi kräver av våra svenska elever,
nyanlända de har, för det första har de kortare tid på sig, de ska lära sig ett nytt språk
och de ska lära sig engelska så de ska lära sig två språk (L1)

Samtalet fortsätter kring att vissa nyanlända elever får dispens för engelskan vid intaget till
gymnasiet men dessa måste sedan klara grundskoleengelskan samt engelska 5 och kanske
engelska 6 för att kunna få ut sin examen. Hen menar att engelskkravet försvårar för de
flerspråkiga eleverna och att deras flerspråkighet borde valideras istället eftersom de redan
har flera språk. Vidare fortsätter samtalet kring den nytta flerspråkighet kan göra inom yrkena
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som är kopplade till yrkesprogrammet. L4 tar också upp språkkraven i svensk skola som höga
och hen benämner yrkesspråket som ett tredje språk för de flerspråkiga eleverna
jag skulle vilja påstå att bara för att du kanske har fått godkänt i svenska grund och har
då lyckats fått de här betygen så kommer du till, för att komma hit så kan du få dispens
på engelskan men sen måste du ju läsa engelskan på gymnasiet, så kommer de hit och
så har de nätt och jämnt lärt sig svenska och så ska de in och lära sig ett yrkesspråk som
blir som ett till språk, man kan säga nästan att då ska de lära sig tre språk samtidigt, du
lär dig fortfarande lär du dig svenskan sen ska du lära dig det här yrkesspråket sen ska
du lära dig engelskan (L4)

När samtalet fortsätter med L4 kring den språkliga utmaningen för eleverna säger hen att
studiehandledare skulle kunna underlätta och att ett nyblivet tillskott med speciallärare i
engelska varit jättebra, men att det blir samma förutsättningar för en svenskfödd elev och en
elev med svenska som andraspråk tycker hen inte. Hen säger att eleverna möjligtvis borde
läsa yrkessvenska innan de kommer in på programmet eller få chans att läsa yrkessvenska
som i-val. Liknande aspekter lyfts i samtalet med L3 då frågan uppkommer ifall skolan kan
kompensera upp med resurser för att skapa jämlika förutsättningar.
det beror på, alltså sen tre år, alltså när de kommer i, alltså det händer ju så mycket i de
som människor och inte sjutton är de intresserade av att lära sig, jag menar de blir
tonåringar och hormonella och få de, hur mycket kan man kräva av de att de ska kunna
lära sig för de ska lära sig ett nytt samhälle, ny kultur och nytt, och nytt och nytt, jag vet
inte (L3)

Hen tar upp exempel på de fåtal elever hen mött under sina yrkessamma år som klarat svensk
grundskola och gymnasium på hög nivå. Hen fortsätter
men de är, det är ju få faktiskt så jag vet inte är det en utopi att säga att det skulle gå och
få, bättre än vad det är nu borde vi kunna få då, men att kunna få dem att funka som en
hundraprocent svenskfödd det tror jag inte faktiskt (L3)

Den skilda skolbakgrunden tas också upp i samtalet med L3 där svårigheterna med svenska
språket och kunskapskraven i Sverige lyfts i relation till den komplexa bakgrund som en del
av de nyanlända och flerspråkiga eleverna bär med sig.
det är väl skillnad på kunskapssyn också, att vi har ju inte en mekanisk kunskapssyn, du
kan inte läsa in femtio sidor så har du ett A sen men många tror ju det, så jag vet
faktiskt inte om det går men vi ska ju sträva ditåt men jag är tveksam på att det går,
speciellt när de kommer, och liksom och har krig med sig och alltihopa det där, och så
ska de vara tonåringar mitt i det, hade vi pallat det?

5.3 Elevperspektivet
Eleverna är inte direkta aktörer i skolutveckling, men de är föremål för skolutveckling därför
är deras perspektiv och aktivitetssystem av intresse för att belysa vilka faktorer de anser är
betydelsefulla för skolframgång. I och med elevernas roll i skolan är de indirekta aktörer vid
skolutveckling då det är deras behov som skolan ska tillgodose.
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Genom att analysera intervjuerna med eleverna besvaras frågeställningen vilka faktorer de
anser är betydelsefulla för att nå skolframgång. Det som framkommer i intervjuerna kopplas
till aktivitetsteorin och de olika faktorerna i ett aktivitetssystem. Det framkommer i
intervjuerna med eleverna att lektioner, lärare, klasskamrater, egen kunskap och erfarenheter
samt hjälpmedel såsom lexikon och digitala verktyg används som redskap för att nå
skolframgång.
Det framkommer att elever ser en skild arbetsfördelning och olika ansvar för dem i relation
till lärare och lärarnas ansvar vad gäller skolframgång och arbetet med skoluppgifter. När det
gäller regler i skolan och därmed inom elevernas aktivitetssystem framkommer det att
styrdokument och uttalade och outtalade normer påverkar deras skolgång och därmed deras
aktivitetssystem. Elevernas beskrivningar av framgångsfaktorerna återges under redskap,
regler och arbetsfördelning beroende på hur eleverna beskriver och lyfter fram dem.
5.3.1 Eleven som indirekt aktör
Figur 4

5.3.1.1

Redskap

Det framkommer i intervjuerna med eleverna att de använder sig av lektionsmaterialet, telefon
för att översätta och lärare samt klasskamrater för att få ord eller uppgifter förklarade, en del
andra hjälpmedel såsom stödtid och inläsningstjänst lyfts också för att nå skolframgång. I
intervjuerna framkommer avsaknaden av redskap, eller resurser såsom studiehandledare och
kartläggning.
5.3.1.1.1

Befintliga redskap och resurser

En vanlig lektion beskrivs som att läraren först ger en genomgång där eleverna har chans att
ställa frågor och då skriver läraren på tavlan eller förklarar mer sedan börjar eleverna jobba.
E1 säger att klassen ofta jobbar tillsammans med svåra ord
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ja, om det är svår svenska och jag inte förstår ord som jag aldrig sett då kan man fråga
så läraren förklarar den så jag förstår (E1)

E6 säger att ibland börjar ett nytt moment med att läraren visar en film och om det är svåra
ord så säger E5 att läraren ibland försöker rita på tavlan för att förklara ordet.
Samtliga eleverna tar upp att de har bra lärare, när de ombeds förklara varför säger E1
och E2 att de får chans att omarbeta inskickade uppgifter. Eleverna beskriver det som att de
får mycket stöd och hjälp i och med att de har en känsla av att de alltid kan fråga lärarna och
att lärarna försöker förklara extra. Flera av eleverna säger att lärarna tar tid mellan lektioner
också ifall eleven söker upp läraren och ber om hjälp eller förklaringar. E2 säger att hen både
får hjälp och uppmuntran av sina lärare.
alltså, de [lärarna] försöker ju att förbättra elevens behov, ge inte upp, du kan jag vet,
du måste fortsätta, du måste gå den här vägen (E2)

E3 tycker att stödtiden behöver utvecklas, hen menar att det finns för lite stödtid, dock
poängterar hen att lärarna hjälper om de har tid. Hen tar upp att
förra året när vi hade till exempel flera uppgifter, många uppgifter när vi var, när jag
var, låg inte ikapp fick jag hjälp av mina lärare, då fick jag göra det muntligt istället för
skriftligt för att det var ganska många uppgifter så jag kunde inte hinna att göra dem
klart (E3)

I intervjuerna gällande förstaspråket säger samtliga elever att de vid vissa tillfällen använder
lexikon. Dock menar E1 att när hen ibland använder lexikon översätter det fel, till något som
inte stämmer överens med den svenska innebörden av ordet, vilket gör att hen föredrar att
använda svenska för att förstå skoluppgifterna.
E4 säger att hen ibland frågar lärarna om hjälp men att hen ibland frågar klasskamrater
med svenska som förstaspråk sedan utvecklar hen det med att hen kan fråga alla och att alla
hjälper varandra. Förutom lärarna som hjälper tar E5 och E6 upp inläsningstjänst20, E5
förklarar ”som kan läsa böcker till dig så du kan svara på frågorna lätt sen”, och E6 nämner
”det finns också translate på engelska om du förstår engelska om det är svårt på svenska du
kan göra translate ord by ord”. Dessa två elever nämner ett stödrum där elever kan boka tid
med speciallärare och de säger att det finns mattehjälp varje onsdag.
När det gäller kartläggning tycker E2 att hen blivit bemött utifrån sin tidigare kunskaper,
hen säger
jag får visa faktiskt, jag har läst engelska i Somalia och jag tycker när jag har kommit här och
jag kunde inte svenska då jag har använt språket som jag kan och andra kan förstå så jag har
läst kemi på engelska och biologi och sånt där och lärarna kunde förklara engelska (E2)

Vid vidare samtal framkommer det att detta skedde på den tidigare skolan hen gick på i
Sverige. Hen berättar också att det finns elever som fått börja i en högre årskurs på
programmet eftersom dessa blivit validerade utifrån sina tidigare kunskaper. E3 säger att hen
aldrig fått visa kunskaper via persiska eller dari. E5 och E6 berättar att de på grundskolan fick
visa sina kunskaper via somaliskan.
20

www.inlasningstjanst.se
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det gjorde vi, det är inte bara vi, vi tror nästan alla somalier gjorde för att vi var nya, det var ju
till exempel matematik, vi kunde alltså lösa men inte på svenska så måste vi skulle göra på en
somaliska lärare så att den kan förklara på svenska och sen visa läraren så att de kan bedöma,
det har hjälpt mig faktiskt så jag tycker att det är jättebra att man kan göra det eftersom när du
har kommit i ett nytt land och du kan alltså, du har kunskap i men inte språket så kan du göra
på modersmålet så, jag tror det är jättebra chans för alla som är nya (E5)
och också det finns några som kan inte och så någon som kan och någon som kan inte, när
man kommer till Sverige då är man är lika, det spelar ingen roll om du kan eller inte, så om du
kan förklara någonting på ditt modersmål, du kan visa någonting på ditt modersmål, det är lite
lättare för dig för att läraren ska veta att du kan det här medans den här kan inte, läraren ska
också veta vilken kan inte och vilken kan, jag tycker sådär (E6)

Med E5 och E6 diskuteras hur de befäster nya ord inom yrkesämnena. E6 säger ”det finns
massa ord varje dag”, hen förklarar att hen försöker hitta synonymer till orden för att förstå
dem eller fråga någon, E5 säger ”jag brukar översätta ordena och sedan skriva ner i boken så
att jag kommer ihåg och sen använder jag ordena”, vilket kan härledas till att de använder sina
tidigare kunskaper för att befästa nya.
5.3.1.1.2

Brist på redskap

Samtliga av eleverna säger att det inte finns någon studiehandledning på deras skola. E2
säger att hen skulle vilja ha läxhjälp i skolan i främst matte, följdfrågan blir då på vilket språk
hen skulle vilja ha läxhjälp och hen svarar ”på båda språken, det går bra tycker jag” sedan
menar hen att inom yrkesämnena finns en webbsida rörande dessa där det går att välja olika
språk vilket hen beskriver som lättare. När frågan om det skulle vara lättare att fråga en
person än att använda Internet svarar E2:
det räcker tycker jag men när man är i ettan och man fattar ingenting då behöver man
hjälp men nu går jag i tvåan så jag tycker att det går jättebra (E2)

E3 säger följande angående studiehandledning på skolan
ja, det här är ganska dåligt här för att de måste vi egentligen ha den studiehandledning
men ibland de har ju ingen tid till alla elever så det bestämmer kanske rektorn att, vilka
som behöver till exempel (E3)

Hen fortsätter med att förklara att hen förra året bad om studiehandledning men att hen aldrig
fick det. Hen säger att hen skulle önska studiehandledning när hen fastnar på läxor eller
uppgifter och att hen inte alltid kan få hjälp via sina lärare eftersom de har andra lektioner. E3
säger att hen tror att det skulle vara enklare att klara vissa uppgifter via sitt förstaspråk
”mycket lättare faktiskt”, det samtalas en stund kring detta och det framkommer att inom
exempelvis matematik skulle det vara mycket lättare ”för att det är många ord och begrepp
som är på svenska som är mycket svårare”, men som hen kan om hen skulle se dem på
persiska.
E4 säger att hen inte behöver hjälp med andra ämnen på sitt förstaspråk via en
studiehandledare, hen tycker att hen förstår bra ändå, men sedan framkommer det under
intervjun att hen tror att det skulle bli bättre om hen fick visa mer via arabiskan, ”på arabiska
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skulle det bli bättre med alla ämnen tror jag, det blir lättare absolut”. E5 och E6 tycker inte att
de behöver det nu men de pratar om tidigare erfarenheter av studiehandledare
ja alltså när jag var i grundskolan så behövde jag för att jag var ny i svenska, jag
behövde förklara hela tiden, vad betyder det här, men nu jag behöver inte tror jag (E5)
nej jag tror att vi kan klara med, för att studiehandledare ska inte följa oss till
Högskolan, det är bra att vi ska försöka själv och förklara själv (E6)

men sedan tillägger hen
ibland när man, jag är stressig kanske jag behöver en studiehandledare för att nationella
provet, även om jag läser ibland fattar jag ingenting, kanske den tiden (E6)
5.3.1.2

Regler

I intervjuerna med eleverna framkommer det att uttalade och outtalade normer är det som i
störst utsträckning påverkar deras skolvardag, likaså tydliggörs elevernas och lärarnas roll
utifrån elevernas intervjuer och på vilket sätt dessa aspekter påverkar deras skolframgång.
Nedan i följande avsnitt tydliggörs detta.
5.3.1.2.1

Svenska språket som norm

Det framkommer från intervjuerna med eleverna att de enbart använder svenska i
klassrummet, flertalet anledningar till detta framhävs
svenska som gäller, för att vi alla måste prata svenska för att vi kan förstå varandra, att de andra
klasskamraterna inte tycker att vi säger någonting annat om dem (E1)
jag har inget problem men några av våran klass har tyckt att det var ju inte bra att vi ska prata ett
annat språk eller att några andra ska prata arabiska, de tror att vi pratar fel om dem, typ (E5)
jaa, det beror på, här är det en sak som är jätteviktig är att vi till exempel läser ju svenska här
exempelvis, alla ämnen är på svenska, så jag tycker att, inne i skolan så då det är bättre till
exempel prata bara svenska så att man, genom att man till exempel utvecklar sitt svenska språket,
för att till exempel kunna klara sig bra i skolan (E3)
jag brukar använda svenska så för att andra eleverna kunna fatta vad jag säger så det är våra regler
att använda svenska så att de andra kan fatta (E2).
vi har en kompis hen förstår inte somaliska så vi måste prata [svenska] (E6)

E4 säger också att det endast är svenska i klassrummet men att eleverna på rasterna delar med
sig av sina språk till varandra, hen säger
ja alla här är, har olika språk och alltså vi delar våra språk med varandra, jag tycker att
det är superintressant för mig för att jag tycker att lära mig alla språk faktiskt (E4)

Precis som den persisktalande eleven poängterar hen att hen är den enda i klassen med
arabiska som förstaspråk. E5 och E6 säger att de pratar svenska hemma också för enligt E5
om de pratar somaliska med sina småsyskon så svarar de ändå på svenska. E2 berättar att hen
läser modersmål 1
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jag tycker det är bra att man måste lära sin språk först, man måste kunna alltså innan
alltså svenska, så vi kan fatta vad vi läser för någonting (E2)

E4 säger att hen vill läsa modersmål, men att kursen inte ges i arabiska för tillfället
alltså jag är klar med min modersmål i hemlandet men det är, blir mer poäng för mig
(E4)

När frågan i intervjun med E2 uppkommer ifall hen tror att förstaspråket skulle kunna
underlätta i klassrummet svarar hen det inte spelar någon roll eftersom det finns lexikon,
liknande svar uppger E3, E5 och E6 då de menar att det går lika bra med svenska.
5.3.1.2.2

Den flerspråkiga eleven i den svenska skolkontexten

Samtliga av eleverna säger att det är jämlikt på skolan. En följdfråga som uppkommer är om
det finns några skillnader mellan svenskfödda elever och elever med svenska som andraspråk
i klassrummet men samtliga elever svarar nej. E1 säger ” vi är alla lika i klassrummet” och E6
säger ”alla är lika värda och alla får hjälp samtidigt”. Några tar upp att det finns skillnader
mellan kulturer men att skolan inte gör någon skillnad i sak, E2 säger ”ja alltså vi har inte
samma kultur men de försöker inte, alltså, skilja oss”, vilket även E3 poängterar ”jo det finns
ju skillnad mellan kulturer men det måste vara till exempel alla måste vara, alla måste ha lika
värde så oavsett till exempel olika kulturer”.
När det gäller chansen att påverka undervisningen som elev framkommer det under
samtliga intervjuerna att lärarna är de som oftast bestämmer, de tillfällen där eleverna får välja
är områden inom grupparbeten, ämnesinnehåll i vissa skrivuppgifter på svenskan samt att de
ibland får välja om de vill redovisa muntligt framför hela klassen eller i liten grupp.
E2 säger att hen vill välja mer, ”ja mer saker faktiskt om det går och om jag törs mer i
ämnet”, men hen kan inte ge exempel på vad hen skulle vilja välja. E3 skulle vilja välja
arbetssätt oftare, hen säger att hen vill ha fler grupparbeten
grupparbete menar jag lite mer, då blir det, då får vi vinst på de olika saker till exempel
kommunikation och bra stämning i klassen och sådana saker (E3)

Det framkommer rörande grupparbeten att det i regel är läraren som väljer gruppen, E4
förklarar att det kan vara bra
för att det brukar vara att jag väljer bara min kompisar men det blir bättre när lärarna delar,
du är med hen och du är, alltså vi pratar mer med varandra och så (E4)

E5 och E6 förklarar att ”i alla fall vi brukar vara en invandrargrupp” (E5), ”inte med svenska,
svenska jobbar med svenska och invandrare jobbar med invandrare” (E6), men de förklarar att
det inte är lärarens val utan att det var en dålig relation i klassen i början av läsåret, något som
börjar bli bättre. E6 säger ”det är jättesvårt att jobba med en person som vill inte lyssna på
dig” och E5 tillägger ”men lärarna försöker att vi ska alltså hålla kontakt, de försöker”.
Det är E5 och E6 som tar upp att eleven kan bestämma hur den vill redovisa, framför klass
eller framför läraren, men E5 förklarar att alla lärare inte jobbar på samma sätt
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till exempel i samhällslektionen sa läraren att vi måste redovisa alla framför alla klassen,
och det gjorde vi (E5)

På följdfrågan ifall elever hade chans att välja svarar E5 nej, E6 säger dock att elever alltid
kan fråga läraren om de inte vill redovisa framför klassen. När de får frågan ifall de skulle
vilja välja mer svarar de ”det går lagomt tror jag, det är okej, är normalt” (E5), ”det är
normalt” (E6). När intervjuerna rör sig in mot betyg och bedömning skiljer sig elevernas
beskrivningar. E1 och E2 säger att det är tydligt vad som krävs för att förstå uppgifter och
betyg
vi pratar ju med lärarna och de förklarar ju vad vi behöver göra klart och läraren pratar
ju och säger, vad heter det, du gjorde såhär och såhär och såhär, du var bra på de här,
om du fortsätter sådär då kommer du få, du kommer nå det betyget som du vill (E2)
ja när vi får uppgifter så brukar de säga tydligt om ni inte lämnar in uppgiften så då är
det ett F som gäller så (E3)

E4 säger att lärarna är tydliga eftersom ”de förklarar nästan allt som vi behöver och frågar
om”. När E5 och E6 får frågan om tydlighet vad gäller krav och betyg så skakar de både på
huvudet, de ombeds förklara och E6 svarar
för att man får bedömning men man ska inte veta var du ligger eller sådär, läraren säger
du är godkänd men du ska inte veta nu, du ska veta nästa, till exempel vi ska veta i juni
alla betyg, vi får inte veta (E6)

E6 säger ”de säger att du ligger i facit [fas min anm.] så du behöver inte oroa dig”. Det blir
tydligt att eleverna inte vet vad uttrycket ligga i fas betyder, de fortsätter:
1. E6: om dem ska inte säga du ligger D eller du ligger C, de ska inte säga så
2. E5: jag tycker att det är inte bra för att det skulle vara bättre om jag fick veta vilket betyg jag
har så att jag kan höja och kämpa att få högre betyg
3. E6: jag också, jag tycker samma för att om du tänker bara, oj du ligger bra sätt så du vet inte
ens om du får F, du bara tänker jag ligger bra sätt, jag behöver inte oroa mig jag ligger, det
skulle vara bra om vi skulle veta vilken betyg sen vi kan höja lite
4. I: mmm så då är det inte riktigt tydligt?
5. E5: nej
5.3.1.3

Arbetsfördelning

Att lärarna ger uppgifter och att eleverna har relativt litet inflytande över planering och
undervisningssätt framkommer i elevintervjuerna. Den valmöjlighet som finns är att vissa
lärare tillåter att välja vilka som eleverna vill redovisa muntligt för samt att inom ett
grupparbete få möjlighet att välja vilket område en vill ansvara för. Innehåll i skrivuppgifter
på svenskan beskrivs också som möjligt att välja. Att läraren är den som bestämmer är inget
som ifrågasätts eller framhävs som något negativt i intervjuerna utan snarare som något
”okej” och ”normalt”.
Endast i en elevintervju nämns rektor, och det är när en elev säger att det kan vara
rektorn som bestämmer vem som har rätt till studiehandledning. Annars framhävs det att
ansvarsfördelningen i elevernas aktivitetssystem är delat mellan eleverna själva och deras
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lärare, och att det är i det samspelet som skolframgången avgörs. Eleverna pratar om att be
om hjälp om de inte förstår, så att detta ligger på deras ansvar verkar vara underförstått.

5.4 Sammanfattning av resultatet
Vad gäller Skolverkets framgångsfaktorer framkommer det i intervjuerna med lärare och
rektorer att flera av dessa inte är inlemmande eller implementerade på skolan i dagsläget, det
finns ingen tillgång till studiehandledare på programmet och det görs heller ingen
kartläggning av elevernas tidigare kunskaper. Att studiehandledare och kartläggning skulle
underlätta undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever lyfts dock fram av några
lärare och av båda rektorerna.
När det gäller att skolan bör ha en samsyn och ett gemensamt ansvar kring eleverna lyfter
rektorerna detta som viktigt vad gäller skolutveckling, att alla måste sträva åt samma håll,
vilket några av lärarna också tar upp. Samtliga aktörer i studien tar upp att stämningen på
skolan är god och att det finns bra relationer mellan samtliga aktörer, vilket också ses som en
positiv aspekt rörande skolutveckling, men att samarbetet på skolan i viss mån brister och bör
förbättras lyfter några av lärarna.
Flerspråkighet i klassrummet är den framgångsfaktor som delar aktörerna mest, svenska
språket är norm enligt lärarna. Dessa ser svenska språket som den viktigaste nyckeln till
framgång både i klassrummet och i det svenska samhället, även om några tror att eleverna
skulle kunna nå högre resultat om de fick använda sina förstaspråk. Specialläraren som
intervjuas och den lärare som är flerspråkig själv lyfter dock fram nyttan med förstaspråkets
användning i undervisningssyfte. Båda rektorerna lyfter flerspråkighet och förstaspråk som en
viktig faktor för att eleverna ska kunna lyckas med sina studier och nå bättre måluppfyllelse,
båda lyfter dock att flerspråkigheten inte tas tillvara i dagsläget. När det gäller interkulturellt
arbetssätt lyfts detta som en resurs i undervisningssituationer av två lärare, där elever kan lära
av varandra och bidra till fler perspektiv.
Vad det gäller stöttning ger lärarna exempel på hur de anpassar sin undervisning med
visuellt stöd, mindre och fler formativa uppgifter samt arbeten kring begrepp. Både lärare och
rektorer tar upp att de nyanlända och flerspråkiga eleverna behöver annat stöd än
kunskapsmässigt, det vill säga kulturellt och ur elevhälsoperspektiv. Något som lärarna och
rektorerna känner sig ansvariga att tillhandahålla, att eleverna inte har något annat stöd
utanför skolan lyfts av några i intervjun. Att det behövs mer stöd och mer utbildning bland
personalen vad det rör den nyanlända och flerspråkiga elevgruppen lyfts av både lärarna och
rektorerna i intervjuerna.
Vad det gäller individanpassad undervisning lyfts detta av specialläraren som ett krav,
som inte efterföljs. Det framkommer implicit i intervjuerna med de övriga lärarna att det följs
till viss del i och med att det tas hänsyn till stavningssvårigheter eller att vissa elever får
redovisa på ett annat sätt. Att det ska individanpassas lyfts också av rektorerna, och att lärarna
behöver stöd i hur de ska göra detta gentemot den nämnda elevgruppen.
När det gäller andra faktorer i organisation som framstår som betydelsefulla i relation till
skolutveckling och elevernas skolframgång lyfts det av rektorerna att ekonomi spelar in samt
direktiv uppifrån, likaså den komplexa vardag som lärare befinner sig i med olika
ansvarsområden. Att förändringar tar tid och att omställningar rör upp känslor bland
inblandade aktörer lyfts också.
Av lärarintervjuerna framkommer det att rektorns ansvar vid anställning och kontroll och
personal inverkar, något som även rektorerna lyfter vad gäller behörig och obehörig personal.
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Både lärare och rektorer framhåller, implicit eller explicit, att alla arbetar på olika sätt och att
ens erfarenhet, utbildning och kunskap spelar in. Rektorerna framhåller att dialog,
kommunikation och fokus på det som ska utvecklas är en viktig faktor för implementering.
Eleverna framhåller att svenska språket är den viktigaste nyckeln till framgång i klassrummet,
även om några elever tror att de skulle få bättre resultat om de fick visa sina kunskaper via
förstaspråket. Samtliga elever använder dock lexikon eller andra personer för att förstå
undervisningsinnehåll och nya ord. Att det saknas kartläggning och studiehandledning på
skolan lyfter samtliga elever. Några av dem berättar om tidigare erfarenheter och vikten av
både studiehandledning och kartläggning i relation till skolframgång framkommer.
Vad det gäller stöttning säger samtliga elever att lärarna hjälper dem och ger dem extra
chanser att komplettera. Två elever lyfter att lärarna brukar rita på tavlan för att förklara och
några av eleverna menar att elever får redovisa på olika sätt för att visa sina kunskaper. Att
kraven på uppgifter och kurser är viktig framgår från elevintervjuerna men några lyfter att det
inte är tydligt vad som krävs av dem. Aspekten av annat stöd än i undervisningssituationer
lyfts inte av eleverna. Bra relationer med lärare och klasskamrater pratar eleverna om, både
explicit och implicit, då språkanvändningen och stöd från andra lyfts som viktiga när det
gäller skolframgång.
Resultat visar att aktivitetssystemen skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. När det gäller
redskap förhåller sig rektorer till material från Skolverket, budget, resurser (såsom anställda)
och direktiv från förbundschef, politiker och övriga rektorer inom förbundet i första hand.
Lärare använder sig i första hand av sin egen kunskap (såsom utbildning och erfarenhet),
sedan andra kollegor och i viss mån elever.
När det gäller regler på skolan talar rektorerna utifrån styrdokument, uppsatta mål och
forskning medan lärare och elever i stor utsträckning pratar om uttalade och outtalade normer,
såsom språkkrav och förväntade insatser från olika aktörer, i viss mån förekommer forskning
och styrdokument i intervjuerna med dem. Rektorerna pratar om arbetsfördelning mellan dem
själva och övrig personal, medan lärare och elever i större utsträckning pratar om
arbetsfördelningen mellan varandra. Det i sin tur bidrar till skilda synsätt rörande Skolverkets
framgångsfaktorer, då ansvarsfördelningen sett ur lärar- och elevperspektiv är dem emellan
och således ska de klara av sina uppgifter med stöd av varandra. Medan rektorerna i större
utsträckning framhåller de arbetsuppgifter som exempelvis studiehandledare har, och därmed
ska ta ansvar för.
Samtliga av aktörerna lyfter bristen på redskap i dagsläget, och några lärare och elever
lyfter på vilket sätt studiehandledare och kartläggning av elevernas tidigare kunskaper skulle
kunna underlätta, medan andra lärare och elever inte ser detta som en nödvändighet, eller
rättighet, för skolframgång. Även där skiljer sig synen rektorer kontra lärare och elever åt, där
rektorer pratar mer utifrån styrdokument, inkluderat lagstiftning, och forskning medan lärare
och elever pratar mer utifrån deras vardag och faktorer som styr den såsom uttalade och
outtalade normer.

6 Diskussion
Det övergripande syftet med studien är att skapa kunskap om skolutvecklingsprocesser som är
riktade mot nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång genom att belysa rektorers,
lärares och elevers perspektiv. I studien har det undersökts hur dessa olika aktörer på en skola
med hög andel nyanlända och flerspråkiga elever förhåller sig till Skolverkets generella
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framgångsfaktorer för nyanlända och flerspråkiga elever, vidare hur dessa framgångsfaktorer
kan utgöra resurser eller hinder i lärares och rektorers arbete med skolutveckling.
Skolutveckling involverar i huvudsak rektorer och lärare medan elever blir objekt för
skolutvecklingen, och där målet är att förbättra deras skolframgång (Oxenswärdh 2011) därför
har det varit centralt i min studie att undersöka elevernas perspektiv och de faktorer som de
anser är relevanta för sin skolframgång.
Skolverket har i sitt projekt (se avsnitt 1) understrukit att samtliga aktörer bör få ge sin syn
på verksamheten (Skolverket 2018b) vilket i den här studien visar sig vara av största vikt för
att få en förståelse för vad som behöver utvecklas i verksamheten. De olika aktörerna har
olika syn och lyfter olika aspekter rörande framgångsfaktorerna men även rörande andra
inverkande faktorer som påverkar deras skilda aktivitetssystem. I diskussionsavsnittet
presenteras resultatet först i relation till forskning som ligger till grund för Skolverkets
framgångsfaktorer, sedan diskuteras de olika aktörernas perspektiv i varsitt avsnitt därefter
diskuteras de i relation till varandra och de kunskapsbidrag som studien tillhandahåller, sist
återges sammanfattade slutsatser och en diskussion rörande vald metod.

6.1 Resultatet i relation till Skolverkets framgångsfaktorer
Aktivitetsteorin möjliggör ett synliggörande av den sociala strukturen och en koppling mellan
mikroperspektivet till makronivå (se avsnitt 2.1) och det studien visar är att det finns en
kunskap hos aktörerna rörande Skolverkets framgångsfaktorer. Dock framkommer det
samtidigt att skolan brister i relation till flera av dem eftersom skolan saknar
studiehandledare, förstaspråket inte är en naturlig del av elevernas skolvardag och det görs
inte kartläggning av elevernas tidigare kunskaper. Sett ur aktivitetsteorin blir det tydligt att
åsikterna om framgångsfaktorerna är baserade på lärare och elevers egna erfarenheter och
därmed normer, medan rektorerna framhåller mer forskningsbaserade åsikter rörande
framgångsfaktorerna. Således har rektorerna anammat det Skolverket säger och menar kring
framgångsfaktorerna, makronivån av företeelsen, medan lärarna och eleverna som befinner
sig på mikronivån påvisar att den sociala och historiska kontexten i högre grad påverkar deras
förståelse.
Analysen av intervjuerna med lärarna visar att de nyanlända och flerspråkiga eleverna
fortfarande förväntas klara sig på de svenskkunskaper de har (jfr Sharif 2017) och att
andraspråket ses som den primära framgångsfaktorn för att klara sina studier, vilket även
Piller (2012) lyfter i sin studie. Eleverna i den här studien ser inte enbart svenska språket som
en nyckel in i samhället eller till kunskap utan som ett sätt att skapa relationer och inkludera
samtliga i ett gemensamt språk, så att ingen lämnas utanför ett språk de inte förstår (jfr Hélot
2012), en aspekt som också några lärare lyfter. Att de flerspråkiga elevernas kunskaper
lämnas utanför när förstaspråket inte får användas lyfts inte av någon lärare eller elev som
intervjuas (se Benson 2014, Hornberger & Link 2012, jfr Nilsson Folke 2017). Adekvata tips
på hur lärare kan underlätta flerspråkighetsanvändningen i klassrummet lyfts i flertalet studier
(se avsnitt 3.5.1 och avsnitt 3.5.2), men i studien uttrycker ingen av aktörerna någon kunskap
om dessa. Avsaknaden av att erkänna flerspråkighet i klassrummet som en resurs för lärande
framkommer i samtliga intervjuer.
Att studiehandledning kan underlätta lyfter tre av lärarna fram, men då påtalas vikten av
utbildade och kompetenta studiehandledare som är införstådda med skolans styrdokument (jfr
Bunar 2015). Samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare för lyckat resultat
understryks av både rektorer och lärare i studien (jfr Axelsson 2015, Benson 2014).
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Förståelsen för att andraspråket bör utvecklas parallellt med förstaspråket lyfts av några i
studien, inklusive en elev (se Axelsson 2014, Hélot 2012). Det faktum att det inte är svenska
språket som bedöms utan ämneskunskaper nämner två av lärarna som intervjuas (jfr Benson
2014).
Lärarna som intervjuas framhåller att de flerspråkiga eleverna är relativt tysta, att de inte
har tillräckliga svenskkunskaper, att några upplevs som omotiverade, att de inte förstår det
svenska skolsystemet och att det endast är några få som lyckas, samt att flerspråkiga pojkar i
större utsträckning än flickor är aktiva i klassrummet, vilket synliggör ett bristperspektiv vad
gäller elevernas roll och faktorer som påverkar denna. Två lärare belyser resurserna de
flerspråkiga eleverna har med sig; deras flerspråkighet och kulturella kompetens (se Warriner
2012). De andra två lärarna i studien framhäver i större utsträckning vikten av att upplysa om
den svenska kulturen och de svenska värderingarna (jfr Skolverket 2012, Sharif 2017), vilket
också är en brist sett till det interkulturella arbetssättet som framhålls som en
framgångsfaktor.
Att flerspråkiga elever inte talar i klassrummet kan bero på flera saker, bland annat har
tidigare studier belyst en osäkerhet att uttala sig på sitt andraspråk, ett bristande
självförtroende i och med att de outtalat jämförs och jämför sig själva med den
svenskspråkiga elevgruppen och med varandra (Ellis & Shintani 2014, Nilsson Folke 2017,
Sharif 2017). En förklaring som Mårell-Olsson (2012) ger är att det finns en rädsla hos eleven
i att visa att den inte förstår, då det finns en tro om att detta kan påverka ens betyg negativt.
Det skulle även förklara varför eleverna som intervjuas i den här studien på egen hand frågar
klasskamrater eller använder lexikon för att förstå ord, en omedveten eller medveten strategi
för att inte visa läraren sina bristande kunskaper.
Att lärarnas primära mål är att de flerspråkiga eleverna ska nå E framhävs i två av
intervjuerna, där lärarna säger att det inte behövs stöd såsom studiehandledning eftersom
svenskkunskaperna räcker till ett godkänt (jfr Axelsson 2015, Hélot 2012), vilket i sin tur
motsäger det forskning säger om höga förväntningar och möjligheten att få visa all sin
kunskap oavsett språklig nivå (se Axelsson 2015, García & Flores 2012), det motsäger även
rätten till en likvärdig utbildning och rätten till anpassningar och stöd. När eleverna intervjuas
kring kartläggning nämner flera vikten av att få visa att de kan så att läraren vet och kan
anpassa skolgången utifrån det (jfr Bunar 2015, Axelsson 2015, García & Flores 2012, García
& Wei 2014), och vad gäller studiehandledning lyfter några elever att de tror att de skulle få
bättre resultat och att undervisningen skulle bli lättare.
När lärarna talar om stöttning blir det tydligt att samtliga lärare anpassar sin undervisning
och har utvecklat sin undervisning för att möta den flerspråkiga elevgruppen, det är mer fokus
på begrepp och visuella hjälpmedel samt mer formativa uppgifter som ger läraren möjlighet
att kontinuerligt kontrollera elevernas förståelse (se Axelsson 2015, Ellis & Shintani 2014,
García & Wei 2014, García & Flores). Att detta sker förstärks genom elevintervjuerna då
dessa ger likartade beskrivningar av undervisningen. Några lärare och rektorerna lyfter dock
att det finns för lite stöd och för lite anpassningar och behovet av kompetensutveckling
rörande målgruppen och hur lärare kan underlätta i klassrummet för elevgruppen framkommer
(jfr Axelsson 2015, Hélot 2012). Således har viss utveckling skett, sedan tidigare studier, vad
gäller kunskapen om framgångsfaktorerna bland skolans olika aktörer.
Rektorerna framhåller ansvaret som ligger på dem och på lärarna vad gäller att möta
eleven som individ utifrån dennas behov (jfr Harris & Cummins 2013, Ellis & Shintani 2014,
Sannerstedt 2005 i Oxenswärdh 2011). Det är tydligt i den här studien att det finns förståelse
kring Skolverkets framgångsfaktorer, men som nämnts är det tydligt att den förståelsen till
57

stor del är baserad på egna erfarenheter och reflektioner hos de intervjuade lärarna och
eleverna. Sett ur aktivitetsteorin om skolan ska få en kollektiv grund att stå på, med delade
regler, gemenskap och arbetsfördelning, krävs det en genomlysning av det som styr de olika
aktörernas vardag i nuläget. För att implementera planerade förbättringar för de nyanlända
och flerspråkiga eleverna är det främst de uttalade och outtalade normerna på skolan som
behöver synliggöras och bearbetas så att den gemensamma förståelsen får en mer
forskningsbaserad grund, vilket rektorerna som intervjuas verkar ha. Det i sin tur är faktorer
som Skolverket behöver vara medvetna om då de vill tillämpa forskning och direktiv på
skolor runt om i Sverige.

6.2 Rektorer och det övergripande ansvaret
I likhet med Oxenswärdhs (2011) studie är rektorerna i den här studien medvetna om det
ansvar de har i relation till skolutveckling och de är medvetna om att implementeringar tar tid.
Skolverket (2018b) kräver att skolorna som deltar i projektet rörande nyanlända och
flerspråkiga elever ska göra en nulägesanalys för att skolutvecklingen ska ske utifrån de
behov som den deltagande skolan har, vilket är en åsikt Oxenswärdh (2011) delar för lyckade
implementeringar i skolverksamheten. Likaledes är syftet med aktivitetsteorin att belysa både
den historiska kontexten, nuläget och sedan verka framåtsyftande med resultatet. Båda
rektorerna i studien pratar utifrån det skolverksbaserade projektet och de utvecklingsområden
som hittills rönts, såsom oklar rollfördelning inkluderat arbetsbeskrivning och således
ansvarsområden för respektive yrkesroll.
I likhet med resultaten från Sharif (2017) och Nilsson Folke (2017) lyfter rektorerna i
studien det faktum att de nyanlända och flerspråkiga eleverna saknar studiehandledning och
att det saknas en förståelse bland lärare för förstaspråkets betydelse vid utvecklandet av sitt
andraspråk och ämneskunskaper på andraspråket. Likaså framhåller rektorerna att det inte är
samma förutsättningar för en nyanländ eller flerspråkig elev i det svenska skolsystemet som
för en svenskfödd elev.
Sett till de framgångsfaktorer som Skolverket (2014) framhåller i relation till de nyanlända
och flerspråkiga eleverna och sett till de utmaningar som finns vid skolutveckling
framkommer det i intervjuerna med rektorerna att framgångsfaktorerna ses som en resurs för
att förbättra måluppfyllelsen hos de nyanlända och flerspråkiga eleverna och gynna deras
skolframgång.
De hinder som lyfts är att implementera rollfördelning, arbetsuppgifter, flexibilitet rörande
gymnasieförbundets studiehandledare och att det kan krävas attitydförändringar hos befintlig
personal då det krävs en öppenhet att kanske ha dubbla pedagoger i klassrummet eller en
studiehandledare med sig, samt att det kan krävas framförhållning av lärare vad gäller
planering då studiehandledaren behöver sätta sig in i material. Likaså att det saknas
kompetens kring den nämnda elevgruppen och att fortbildning krävs. Att rektorerna reflektera
utifrån både dåtid, nutid och framtid blir tydligt via deras intervjuer.

6.3 Lärares individuella och kollektiva ansvar
I likhet med Oxenswärdh (2011) och Mårell-Olssons (2012) avhandlingar är det tydligt i
intervjuerna med lärare att det finns normer som påverkar lärarna i deras yrkesutövning; i de
pedagogiska val som görs och i synen på elever och elevernas eget ansvar. Lärarna beskriver
utmaningar de mött i relation till de nyanlända och flerspråkiga eleverna, vilket stämmer
överens med tidigare studier som gjorts (Oxenswärdh 2011, Bunar 2015). Det som skiljer den
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här studiens resultat vad gäller lärare är att de lärare som intervjuas framhåller hur de prövat
och omprövat sin undervisning samt att de uttrycker en medvetenhet om att de saknar
kunskap rörande den nämnda elevgruppen och att de är öppna för kompetensutveckling.
När det gäller kartläggning är lärarna positiva till det som hjälpmedel. Samtliga lärare som
intervjuas lyfter de nyanlända och flerspråkiga elevernas behov av att annat stöd, och det
framkommer i intervjuerna att lärarna försöker vara öppna och diskutera den svenska kulturen
och svenska värderingar, samt att vara behjälplig och förstående när det gäller trauman som
eleverna bär med sig och den bristande kunskap som kan finnas kring det svenska
skolsystemet och de olika studievägar som finns. Lärarna framhåller att de saknar stöd, såsom
studiehandledare och SYV med kulturell kompetens. Lärarna i studien lyfter det kollektiva
ansvaret för skolan och eleverna då de intervjuade lärarna pratar om vikten av samarbete och
öppenhet personal emellan. Ett ökat samarbete skulle kunna leda till ett gemensamt
förhållningssätt och en samsyn och därmed en mer likvärdig undervisning gentemot den
nämnda elevgruppen.
Huruvida Skolverkets framgångsfaktorer ses som resurser i relation till skolutveckling
nämns på olika sätt i intervjuerna. Vad gäller studiehandledare ses dessa av vissa som ett bra
stöd så länge de är utbildade och följer skolans värdegrund, förstaspråket förbises som en
resurs i undervisningen och ses snarare som ett hinder till att erövra majoritetsspråket och
komma in i majoritetssamhället (jfr tidigare studier May 2014, Nilsson Folke 2017, Sharif
2017), dock ses annan anpassning av undervisningen gentemot målgruppen som en
självklarhet, såsom formativa uppgifter och visuellt stöd.
Det framkommer att lärare i stor utsträckning förlitar sig på sig själva i sin yrkesutövning,
och därmed den egna utbildningen, kunskapen och de egna erfarenheterna och således är det
tydligt i studien att lärarna känner ett individuellt ansvar för skolutveckling och elevernas
skolframgång. Detta i sig är inte ett problem men då det saknas en kollektiv kunskap, och
därmed kollektiv grund, och gemensamma förhållningssätt bidrar det till olika förutsättningar
för lärande för eleverna. Att några lärare använder elevernas tidigare kunskaper som resurser i
undervisningen kan förklaras i relation till detta, det vill säga att några lärare tar tillvara
elevernas kunskaper och erfarenheter vilket skapar ett interkulturellt klimat i klassrummet.
Lärarna, liksom rektorerna, lyfter de ojämlika förutsättningar som nyanlända och
flerspråkiga elever har i skolan gentemot svenskfödda elever, och att det är orimliga krav som
ställs på eleverna. Ingen av lärarna tror att det går att kompensera för ojämlikheten. En viktig
aspekt som framkommer i studien är att lärarna känner ett ansvar gentemot elevgruppen vad
gäller annat än studier samt att det finns en känsla av hjälplöshet när det gäller det
kompensatoriska uppdraget, även om de resurser som i dagsläget saknas skulle tillsättas.
Sammanfattningsvis ses inte framgångsfaktorerna i sig som ett hinder, snarare är det
utmaningar i själva tillämpningen av dessa och de krav det svenska skolsystemet ställer på de
nyanlända och flerspråkiga eleverna. I relation till lärarintervjuerna och aktivitetsteorin blir
det tydligt att den historiska påverkan på lärarnas synsätt behöver tydliggöras så att deras
framtida ageranden kan ändras till förmån för de nyanlända och flerspråkiga elevernas
skolframgång.

6.4 Eleven som indirekt aktör
Att elevintervjuerna blev kortare än intervjuerna med lärare och rektorer kan, möjligt,
förklaras utifrån att de ser sig som underordnade skolan och skolans normer utan någon direkt
möjlighet att påverka sin skolgång. Eleverna lyfter mestadels sitt eget ansvar för sina studier
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och den tacksamhet de känner gentemot lärarna som behandlar eleverna jämlikt och ger extra
hjälp när eleverna själva ber om det. Således framkommer det i studien att eleverna själva får
ta ansvar för sina studier och att de anpassar sig till de normer som råder, vilket även tidigare
studier visat (Mårell-Olsson 2012, Nilsson Folke 2017, Sharif 2017).
Inom aktivitetsteorin förekommer begreppen internalization och externalization (se avsnitt
2.1), vilka är applicerbara för att förstå elevernas intervjuer. Det är viktigt att beakta att de
nyanlända och flerspråkiga eleverna i många fall kommer från än mer auktoritära samhällen
än det svenska, där lärare och äldre ses som personer som ej ska ifrågasättas. Likaså att
skolsystem i andra länder ofta efterfrågar annan typ av kunskap än det svenska skolsystemet.
Elevernas förkunskaper påverkar deras roll gentemot mig som intervjuare, likaså deras
beskrivningar av lärarna och undervisningen.
Tanken med reflektera över resultatet med hjälp av både dåtid och nutid är att kunna dra
framåtsyftande slutsatser. Trots att det är för elevernas skull vi utvecklar skolan, glöms dessa
ofta bort som aktörer. Etnografiska studier eller metoder som härstammar från etnografin har
som huvudsyfte att förstå aktörer genom aktörernas egna beskrivningar, vilket föranledde
valet av metod i studien. Om skolan vill förbättra sig gentemot en viss elevgrupp bör denna
ses som experter och vara utgångspunkt vid skolutveckling för att skapa kunskap om faktorer
som dessa ser som relevanta för att förbättra deras skolframgång. Om elevernas perspektiv
hade utelämnats i den här studien hade vissa viktiga aspekter inte synliggjorts, såsom att de
nyanlända eleverna själva är medvetna om hur studiehandledning, kartläggning av tidigare
kunskaper och användning av förstaspråket i undervisningssammanhang skulle kunna
underlätta och förbättra deras studieresultat.
Tidigare studier har mestadels rört eleverna och deras roll men sällan belyst deras åsikter
om faktorer som påverkar deras skolframgång. Eleverna i den här studien ger tydliga exempel
på när, hur och varför olika framgångsfaktorer bör användas i skolan. De ger explicita och
implicita exempel på varför de anpassar sig till rådande normer i skolan och hur de i dagsläget
på eget bevåg löser de uppgifter de inte förstår eller behöver stöd med. Detta är aspekter som
går flera av de intervjuade rektorerna och lärarna förbi, då lärare i högre grad lyfter fram att
eleverna inte talar om att de inte förstår, eller att deras kunskap sakteligen kryper fram och
rektorerna främst har ett organisatoriskt förhållningssätt till framgångsfaktorerna.
Det som sägs, eller inte sägs, i elevintervjuerna är att de nyanlända och flerspråkiga
eleverna behöver stärkas i sin roll i den svenska skolan och de behöver få kunskap om vilka
rättigheter de har när det gäller olika typer av stöd.

6.5 Kunskapsbidraget från studien
Med koppling till tidigare studier (Skolinspektionen 2014, Nilsson Folke 2017, Sharif 2017)
är det, trots de satsningar som gjorts, viktigt att synliggöra att studiens resultat visar att
skolans normer och praktiker inte ändrats nämnvärt till förmån för de nyanlända och
flerspråkiga eleverna. Förståelsen kring nyanlända och flerspråkiga elever hos de olika
aktörerna verkar ha ökat i jämförelse med tidigare studier och på programmet finns det en
vilja och en process som är på gång till förmån för den nämnda elevgruppen. Att Skolverket
gör riktade projekt framstår också som viktigt genom studien, för det finns fortfarande
utvecklingsområden och de olika aktörerna i skolan behöver stöd och kunskap för att
synliggöra och ändra på de normer som fortfarande finns och mestadels gynnar
majoritetsbefolkningen. Däremot behövs det, enligt lärarna och rektorerna i studien, en
översyn över det svenska skolsystemet och det käppar i hjulet som systemet självt sätter
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gentemot de nyanlända och flerspråkiga eleverna; såsom den korta tiden och kravet på
engelska utan direkt hänsyn till den komplexitet det innebär att vara ung och nyanländ med
diverse trauman i bagaget.
Användandet av aktivitetsteorin som teoretiskt ramverk har bidragit till att synliggöra hur
de olika aktörerna i studien ser de olika framgångsfaktorerna från Skolverket och på sin egen
roll och de andras roller i relation till skolverksamheten och skolutveckling. Via detta bidrar
studien med kunskap om de skilda synsätt på redskap, arbetsfördelning och regler som finns
hos aktörerna trots att skolan är en delad gemenskap av aktörerna. Således kan ett
strukturerande av de olika aktörernas aktivitetssystem bidra till en ökad förståelse aktörerna
emellan över vilka faktorer som påverkar och som behöver ses över för att nå en samsyn inom
den kollektiva gemenskapen, det vill säga vad som behöver utvecklas och varför för att nå det
gemensamma målet om skolframgång för nyanlända och flerspråkiga elever. Det blir tydligt
utifrån studien att skolan är en komplex vardag både utifrån sitt uppdrag och utifrån de olika
aktörerna som befinner sig i skolan.
Att det finns en samverkan mellan aktörernas aktivitetssystem och syn på
framgångsfaktorerna blir tydligt i studien. I studien framhåller aktörerna
framgångsfaktorernas gynnande effekt för nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång
men resultatet visar att det är en helt annan sak att sedan tillämpa dem. Då tidigare studier (ex.
Sharif 2017, Nilsson-Folke 2017, Mårell-Olsson 2012, Oxenswärdh 2011) har visat att
agerande i skolan, till stor del, baseras på normer påvisar den här studien konkret hur och på
vilket sätt och vilka implikationer detta kan få för skolutvecklingsprocesser riktade mot
nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång. Rektorerna pratar utifrån forskning och
styrdokument i relation till de nyanlända och flerspråkiga eleverna medan både lärare och
elever i studien uttrycker sig explicit om normer som påverkar deras skol- och yrkesvardag
och därmed möjliggör och omöjliggör vissa praktiker och handlingar. Det skilda synsättet
mellan de olika aktörerna är något rektorerna behöver ta i beaktande när de planerar och ger
direktiv angående skolutveckling och något som behöver belysas för övriga aktörer i skolan,
vilket också är viktigt att Skolverket uppmärksammar då de kommer med nya riktlinjer eller
ger riktade insatser. Studien visar att det krävs mer än en genomlysning av behov i
verksamheten, forskning och god vilja för att skapa förändringar i skolan och att det är av stor
betydelse vilka som får komma till tals och vilka frågor som ställs.
En annan aspekt som rektorerna lyfte var att de nyanlända och flerspråkiga eleverna
behöver finnas med i skolans gemensamma dokument, såsom att en integrationsplan bör
finnas, och att kunskap om eller intresse för den nyanlända och flerspråkiga elevgruppen bör
vara ett krav vid nyanställningar. Ett sådant tydliggörande skulle kunna bidra till en samsyn
vad gäller den nämnda elevgruppen. Att lärarna känner ett extra ansvar för den nyanlända och
flerspråkiga elevgruppen är något som rektorerna behöver beakta, och vid behov stötta upp
med andra resurser så att lärarna kan fokusera på undervisningen. Lärarna kan ha andra
åsikter än rektorer om vilka dessa personer ska vara och att dessa personer inte enbart ska ge
stöd vad gäller språkliga aspekter i ämnesundervisningen, lärarna pratar om elevcoacher,
kunniga inom Migrationsverket och studievägledare med kulturell kunskap.
Vad gäller eleverna i studien utgår de ifrån sitt eget ansvar och de redskap som de har
kunskap om eller tillgång till, det som eleverna inte lyfter är sina rättigheter enligt skollag. De
uttrycker att de känner sig lika behandlade i relation till svenskfödda elever men lyfter inte de
skilda förutsättningar som både lärare och rektorer framhåller i sina intervjuer. Således blir
det explicit i studien att de nyanlända och flerspråkiga eleverna inte är medvetna om vilka
rättigheter de har, eller om de kompensatoriska uppdraget som skolan har gentemot eleverna
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och därmed kan de heller inte ställa några krav. Detta är en kunskap som behöver stärkas hos
eleverna, det vill säga veta sina rättigheter och att det inte är eleven själv som ska kompensera
upp sin brister. Studien visar vikten av att elevernas perspektiv bör belysas vid skolutveckling
då det är för deras skull vi utvecklar skolan och dessa kan lyfta viktiga aspekter och
utvecklingsområden utifrån sina behov och sin skolvardag.

6.6 Metoddiskussion
Valet av metod och teoretiska utgångspunkter har naturligtvis påverkat det resultat som
presenteras. Med ett annat perspektiv hade andra aspekter kunnat lyftas fram. Förhoppningen
med studien är att den ska belysa olika aktörers upplevelser kring undervisningen för
nyanlända och flerspråkiga elever och på så vis ge en överblick kring vad som påverkar
skolutveckling i relation till den nämnda elevgruppen. En anledning till att jag valde
aktivitetsteorin som teoretiskt ramverk är att jag själv är lärare och ofta slås av att det saknas
förståelse mellan de olika yrkeskategorierna i skolan och gentemot eleverna och deras vardag.
Förhoppningen med valet av teori var att det tydligare skulle synliggöras att även om lärare,
rektorer och elever verkar i samma spelrum så är det olika spelregler som påverkar dem.
Under avsnitt 2 tydliggörs att aktivitetsteorin kan påvisa lokala diskurser, det vill säga
normer, vilket också framkommer i studiens resultat. Förhoppningen från Engeström (se
avsnitt 2) och hans utveckling av aktivitetsteorin är att den ska kunna belysa det historiska
perspektivet samtidigt som den ska verka framåtsyftande, något jag tycker att teorin bidrar
med i studien, då den relativt enkelt kan ge en överblick vad som inverkar i de olika
aktörernas aktivitetssystem och på så sätt kan påvisa vad som behöver utvecklas i relation till
tidigare forskning. Då jag valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer utifrån valda
teman är det dock så att vissa viktiga aspekter utelämnas i studien; såsom undervisningstid,
budgetnedskärningar, fysiska lärmiljöer, tiden till kollegiala samtal, relationen mellan de olika
yrkeskategorierna i skolan etcetera. Att använda aktivitetsteorin till mer hårda värden som
dessa kan fungera men var inte syftet i den här studien. Likaså har studiens omfång och syfte
inte möjliggjort djupare analys av den skilda bakgrund som de intervjuade lärarna bär med
sig. En närmre analys av lärarna för sig och ett försök till djupare förståelse hur deras dåtid
påverkar deras nutid och således kan påverka deras framtida ageranden hade kunnat ge
ytterligare perspektiv och slutsatser i studien. En ytterligare aspekt hade kunnat vara att
tillägga den politiska debatten just nu och hur den möjligtvis inverkar på nyanlända och
flerspråkiga elevers skolframgång vad gäller bemötande och anpassningar gentemot dessa.
Studien är kvalitativ och avgränsad till ett yrkesprogram med tolv intervjudeltagare men
förhoppningsvis är urvalet så pass brett att viss generalisering till andra gymnasieprogram
med hög andel nyanlända och flerspråkiga elever kan göras. Huruvida studiens resultat är
tillförlitligt eller ej i en kvalitativ studie prövas i regel genom metodavsnittet (avsnitt 4) och
hur datainsamlingen, analysen och resultatet presenterats och att slutsatser som dras är tydligt
förankrade i tidigare forskning. Tillförlitligheten och giltigheten i resultatet uppfylls genom
att metoden är adekvat för studien och att intervjuerna har genomförts på likartat sätt.
Att tiden den genomsnittliga intervjutiden skiljer sig åt mellan de intervjuade aktörerna är
en intressant aspekt, eleverna talade mellan 9-16 minuter medan lärare och rektorer talade
mellan 30-40 minuter. Flera faktorer kan inverka på detta; i jämförelse med de nyanlända och
flerspråkiga eleverna är jag infödd svensk, äldre, igenkänd som lärare (faktorer som är än mer
auktoritära i vissa andra länder) och därmed utifrån flera perspektiv i en överordnad position
gentemot dessa, förutom det faktum att jag dessutom är intervjuare vilket också positionerade
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mig i en auktoritär ställning (jfr Blommaert och Dong 2010). I intervjuarna med lärare och
rektorer var det färre faktorer som inverkade på relationen oss emellan vilket möjligtvis
skapade mer trygghet i intervjusituationen och känslan av ett ömsesidigt samtal.
Urvalsgruppen kan i första hand representera sig själva som individer, då varje intervjuad
aktörs upplevelse är unik utifrån dennas erfarenheter och kunskaper. De tematiska mönster
som framkommer genom intervjuerna kan antas vara generaliserbara på andra skolor även om
flera faktorer inverkar på resultatet i den här studien; såsom den skolkultur som råder med
uttalade och outtalade normer. De mönster som framkommer kan sedan stärkas i och med
andra likande studier som gjorts på andra platser och med andra individer, vilket sker i den
här studien med koppling till tidigare forskning, således kan också den här studiens resultat
generaliseras till liknande studier, andra skolor eller verksamheter.
För att få en förståelse för framgångsfaktorerna och hur dessa tillkommit har forskning
rörande dessa presenteras under avsnitt 3, likaså har forskning rörande nyanlända och
skolutveckling presenterats så att läsaren av studien ska få ett helhetsgrepp kring det innehåll
som framkommer i intervjuerna, och därmed blir även resultatet mer tillförlitligt. Det hade
varit intressant, och hade möjligtvis stärkt reliabiliteten och validiteten, om
lektionsobservationer genomförts hos de intervjuade lärarna och eleverna samt om
komparativa studier med andra gymnasieprogram genomförts men studiens omfång tillät inte
detta.

6.7 Sammanfattande slutsatser
Studien sätter samman aspekterna skolutveckling, ansvarsfördelningen hos rektorer, lärare
och elever i relation till nyanlända och flerspråkiga elever och deras skolframgång.
Förhoppningsvis ger det en samlad bild av kopplingen mellan mikroperspektivet (de olika
aktörerna) och makronivån (forskning och styrdokument) vad gäller direktiv och riktade
insatser från Skolverket. Sammanfattningsvis ger studien följande slutsatser










Skolans normer och praktiker har inte ändrats nämnvärt till förmån för de nyanlända
och flerspråkiga eleverna, även om kunskapen kring den nämnda elevgruppen verkar
ha ökat hos de skilda aktörerna
Att aktörerna kan enas kring att framgångsfaktorerna gynnar nyanlända och
flerspråkiga elevers skolframgång är tydligt i studien men att tillämpa dem i
verksamheten är fortfarande en utmaning
Det är viktigt att Skolverket gör riktade projekt då det fortfarande finns
utvecklingsområden rörande elevgruppen och de olika aktörerna i skolan behöver stöd
och mer kunskap kring olika aspekter som rör nyanlända och flerspråkiga elever
Enligt aktörerna i skolan behöver Skolverket se över skolgången för de nyanlända och
flerspråkiga eleverna då det svenska skolsystemet i sig bidrar till ojämlika
förutsättningar oavsett vilka resurser som tillsätts eller vilka anpassningar som görs
gentemot elevgruppen
Aktivitetsteorin kan bidra med ett synliggörande kring olika aktörers aktivitetssystem
inom samma kollektiva gemenskap, då den på ett effektivt sätt kan påvisa hur olika
aktörer agerar och påverkas av olika faktorer utifrån sina skilda roller. Aktivitetsteorin
kan således tydliggöra vad eller vilka faktorer som behöver utvecklas för att skapa en
samsyn eller ett gemensamt förhållningssätt
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Att intervjua olika aktörer inom samma temaområden kan öka kunskapen om
implikationer för en bestämd elevgrupp, eller ett bestämt utvecklingsområde
De skilda synsätten aktörer emellan bör beaktas och belysas vid skolutveckling, både
utifrån rektorers arbete och riktade direktiv från Skolverket
Elever behöver få kunskap om sina rättigheter så att de kan ställa krav och få den
likvärdiga undervisning de enligt skollag har rätt till

6.8 Vidare forskning
Ytterligare en viktig aktör vad gäller nyanlända elevers skolframgång är föräldrarna.
Föräldrarnas syn på sina barns utbildning har ej berörts i studien och samverkan med föräldrar
lyfts också som en viktig faktor vid skolframgång, att belysa deras perspektiv i relation till de
skolaktörer som belysts i denna studie skulle kunna ge ytterligare ett perspektiv för lyckad
skolframgång för nyanlända och flerspråkiga elever.
Det hade varit intressant att intervjua skolaktörerna i studien utifrån samma teman men att
komplettera med följdfrågor rörande skolplan, läroplan och skollag och hur dessa tolkas i
relation till nyanlända och flerspråkiga elever, något som uppsatsens omfång ej tillät och
avgränsningen blev då utifrån nulägesanalysen och det påbörjade projektet med Skolverket.
Vid elevintervjuerna insåg jag att det finns andra faktorer som kan påverka, såsom
möjligheter till integration och lokaler eller andra fysiska aspekter, även flertalet lärare och
rektorer belyste avstånd till skolan, till näringslivet och till svenskfödda elever, detta gavs
dock inget utrymme i studien och huruvida dessa är viktiga för skolframgång eller ej lämnas
därmed obesvarat i den här studien.
Just nu är skolan i studien i startskedet av projektet med Skolverket, självfallet vore det
intressant att se hur olika aktörer tänker kring liknande eller samma frågeställningar i
slutskedet av projektet.
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