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Sammanfattning 

I och med den nya gymnasielagen som trädde i kraft 2018 beviljades en grupp ungdomar 

tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Villkoren i lagen förbinder enskilda lärares 

yrkesutövning med elevens fortsatta möjlighet att stanna i Sverige. Syftet med denna studie är 

att beskriva och analysera de sätt på vilka lärare i svenska som andraspråk påverkas i sin 

yrkesroll av att göras delaktiga i en annan myndighets beslutsfattande, liksom vilken eventuell 

inverkan lagen har på hur andraspråksundervisningen bedrivs. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med sex verksamma sva-lärare, och tar sin utgångspunkt i sociokulturella teorier 

kring flerspråkiga elevers kunskapsutveckling, liksom forskning kring lärares yrkesetik och 

professionsutveckling. Resultaten visar att elevernas beroende av ett godkänt betyg ställer 

sva-lärarna inför komplicerade etiska dilemman, vilka de hanterar på främst två sätt: genom 

att utveckla en mer omfattande relation till dessa elever, och genom att sänka nivån på 

undervisningen.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, nya gymnasielagen (NGL), lärares yrkesetik, läraryrket 

som profession  
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1 Inledning 

Under några månader 2018 kunde ungdomar, som fått avslag på sin asylansökan och som 

uppfyllde vissa krav, ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för att bedriva gymnasiestudier 

(Migrationsverket 2020, 1a). Ca 7 600 elever beviljades denna form av uppehållstillstånd 

(Migrationsverket 2020, e-post1). Efter fullgjord gymnasieutbildning har ungdomen sex 

månader på sig2 att skaffa en tillsvidareanställning, vilken i sin tur ska kunna ligga till grund 

för ett permanent uppehållstillstånd. Denna reglering kallas för nya gymnasielagen (NGL), 

och utgör ett tillägg till den lag från 2016 som tillfälligt begränsar möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige (SFS 2016:752).  

Kraven på fullgjord gymnasieutbildning innebär att de undervisande lärarnas 

yrkesutövning får direkta konsekvenser för elevernas möjlighet till fortsatt uppehållstillstånd. 

Eftersom samtliga ungdomar som kunde söka uppehållstillstånd enligt NGL vid tidpunkten 

var nyanlända med annat förstaspråk än svenska, och därmed enligt 4 kap, 11 § 

gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) hade rätt till undervisning i svenska som andraspråk, 

påverkar lagstiftningen i hög utsträckning arbetssituationen för just lärare i svenska som 

andraspråk (sva). Sva är ett av de ämnen som det krävs godkänt betyg i för att eleven ska 

anses ha en fullgjord gymnasieutbildning (Migrationsverket 2020, 1b), och dessutom är 

svenska språket en förutsättning för att kunna tillägna sig de övriga ämnena. Sva-lärares roll 

för dessa elever kan därmed förmodas vara särskilt framträdande.  

I ett uttalande i samband med lagens ikraftträdande lyfte Lärarnas yrkesetiska råd risken att 

NGL skulle komma att stå i strid med lärarnas yrkesetik, då lärare i sitt arbete förbinder sig att 

betygsätta och bedöma på ett rättvist och sakligt sätt som motstår ”otillbörlig påverkan”, och 

samtidigt ska stötta elever i deras kunskapstillväxt och personliga utveckling, med sikte på 

”goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling”. Dessutom, menade man, finns en 

möjlig motsättning mellan vidarebefordrandet av information såsom närvarolistor och 

uppdraget att värna elevens bästa, liksom risk för en negativ inverkan på förtroendet mellan 

elev och lärare (Lärarnas yrkesetiska råd 2017).  

 

1 Uppgiften är hämtad ur e-post från Migrationsverkets statistiksupport, varifrån jag efterfrågat denna siffra.   

2 Medan denna studie genomförs är ett förslag till lättnader med anledning av covid-19-pandemins inverkan på 

arbetsmarknaden ute på remiss. Där föreslås bl.a. att tidsspannet för att hitta ett arbete som uppfyller lagens krav 

ska förlängas till ett år efter avslutad gymnasieutbildning (https://www.dn.se/sverige/ensamkommande-hotas-av-

utvisning-trots-ny-overenskommelse/). 
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Forskning kring flerspråkiga elevers kunskapsutveckling visar att skolframgång är tätt knuten 

till hur relationen lärare-elev ser ut (Cummins 2017:165). NGL innebär en förstärkning av 

lärares makt över vissa elever, samtidigt som lärarna görs ofrivilligt inblandade i en annan 

myndighets beslutsfattande. Detta utgör en förskjutning av vad sva-lärare förväntas utföra i 

sin yrkesroll, som kan läsas i relation till en samhällsutveckling präglad av tilltagande 

byråkratisering och juridifiering. Allt detta får konsekvenser för sva-lärarens professionella 

handlingsutrymme.  

Mitt incitament till att studera dessa konsekvenser hänger ihop med ett engagemang i de 

asylpolitiska aspekterna av NGL, som här samspelar med ett intresse för hur dessa inverkar på 

min kommande yrkesroll. Studien motiveras inomvetenskapligt inte minst av att lagen är 

såpass ny att forskningen kring dess påverkan på skolan än så länge är mycket begränsad, och 

ur ett samhällsperspektiv av att den berör en särskilt utsatt elevgrupp, liksom en yrkeskår som 

i sitt arbete möter dessa elever.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur sva-lärare påverkas i sin yrkesroll av en 

lagstiftning där vissa elevers fortsatta uppehållstillstånd knyts till en fullgjord 

gymnasieutbildning. Dessutom undersöks lagens inverkan på andraspråksundervisningen som 

sådan. Genom kvalitativa intervjuer med sex verksamma sva-lärare adresseras följande 

frågor: 

 

1. Upplever sva-lärare att den nya gymnasielagen påverkat deras yrkesroll, och/eller 

andraspråksundervisningen som sådan, och i så fall hur? 

2. Har sådana eventuella förändringar av yrkesrollen och/eller 

andraspråksundervisningen inneburit etiska konflikter, och hur ser dessa i så fall ut?   

2 Bakgrund 

Här redogörs inledningsvis för hur den nya gymnasielagen är utformad, vilka implikationer 

den får för elever med detta tillstånd samt vilka konsekvenser den förutsetts få för skolan 

(2.1). Därpå följer en sammanfattning av hur den andraspråksundervisning som de berörda 

eleverna tar del av är organiserad (2.2), liksom av vad lärares yrkesetik är, med fokus på en 

svensk kontext (2.3).   
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2.1 Den nya gymnasielagen 

I lagen (SFS 2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige som implementerades 2016 undantogs barn och barnfamiljer som ansökt om 

uppehållstillstånd innan den 24 november 2015 – det datum då den migrationspolitiska 

åtstramningen presenterades – från de nya strängare bestämmelserna. Till följd av 

Migrationsverkets långa handläggningstider hann dock många som kommit till Sverige som 

barn före den 24 november 2015 bli vuxna innan de fick beslut i sitt asylärende, vilket gjorde 

att de trots allt inte omfattades av undantaget (Röda Korset 2020:23). Efter en infekterad 

politisk strid trädde den så kallade nya gymnasielagen (NGL), en tilläggsparagraf till den 

tillfälliga begränsningslagen, i kraft den 1 juli 2018, som en sorts plåster på såren för denna 

kategori asylsökande. NGL innebar att ensamkommande unga som registrerat sin asylansökan 

hos Migrationsverket före den 24 november 2015 och som blivit vuxna under asylprocessen3, 

som väntat minst 15 månader på beslut i sitt ärende samt studerar eller har för avsikt att 

studera på heltid på gymnasial nivå, kunde söka ett uppehållstillstånd på 13 månader (16 f 

§ SFS 2016:752). Ansökan kunde göras vid ett tillfälle och enbart fram till den 30 september 

2018. Om kravet på studier efter de 13 månaderna anses uppfyllt (här ingår bland annat en 

kontroll av ”aktivt deltagande”, dvs skolnärvaro) förlängs uppehållstillståndet med den tid 

som beräknas återstå av studierna plus sex månader, under vilka ungdomen förväntas hitta en 

anställning som antingen är tillsvidare eller löper över minst två år. En sådan anställning kan i 

sin tur ligga till grund för ett arbetstillstånd genom vilket ungdomen kan beviljas permanent 

uppehållstillstånd (17 f § SFS 2016:752).  

2.1.1 Krav på fullgjord gymnasieutbildning 

De studier på gymnasial nivå som kan ligga till grund för ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt 

NGL innefattar introduktionsprogram och nationella program på gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola; heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola, Komvux eller Särvux; 

yrkespaket, dvs yrkesinriktade utbildningar som ”syftar till att underlätta etablering på 

arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan” 

(Migrationsverket 2020, 1b) liksom yrkespaket inom ramen för Komvux eller Särvux.  

 

3 Detta utesluter dem som vid ankomst skrivits upp i ålder av Migrationsverket och under hela asylprocessen 

betraktats som vuxna. 
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För att anses ha en fullgjord gymnasieutbildning ska man, om man studerar på ett nationellt 

gymnasieprogram eller gymnasiesärskola, ha fått ett examensbevis, eller ett studiebevis om 

minst 2 500 gymnasiepoäng. För motsvarande utbildning inom Komvux eller Särvux gäller 

2 400 poäng. Olika former av yrkespaket räknas som fullföljda när eleven avslutat dem i 

enlighet med sin individuella studieplan (Migrationsverket 2020, 1b).   

 

2.1.2 Situationen för elever med uppehållstillstånd för studier 

Röda Korset konstaterar i en rapport om den humanitära situationen för ensamkommande 

unga i Sverige 2020 att NGL förvisso förbättrat situationen för delar av gruppen då lagen 

innebär en möjlighet att slutföra gymnasiestudier i Sverige. Samtidigt gör kraven på att snabbt 

hitta ett fast arbete efter gymnasiet i kombination med för få utbildningsplatser och osäkra 

boendeförhållanden att många får svårt att genomföra sin utbildning och därmed inte beviljas 

fortsatt uppehållstillstånd (Röda Korset 2020:5). De berörda ungdomarna omfattas inte av 

bosättningslagen4, vilket ofta gör deras bostadssituation mycket osäker (Röda Korset 

2020:15). De omfattas inte heller av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

(LMA) och har därmed inte rätt till bistånd från Migrationsverket, utan är hänvisade till 

socialtjänsten i den kommun där de studerar (Röda Korset 2020:15).  

Enligt Länsstyrelsernas kartläggning av situationen för ensamkommande unga med 

uppehållstillstånd för studier har den stora majoriteten en god skolnärvaro (2019:14). 

Samtidigt visar Röda Korset att ungdomar i behov av t.ex. traumabehandlingsinsatser har 

avstått från att söka sådana, då de inte velat riskera att en eventuell sjukskrivning ska äventyra 

deras uppehållstillstånd (2019 s 38). De lyfter även andra oklarheter gällande lagens 

tillämpning som stressande, liksom en utbredd psykisk ohälsa i gruppen till följd av osäkra 

levnadsvillkor (Röda Korset 2020:39).  

 

2.1.3 Kritik gällande lagens konsekvenser för skolan 

I sitt remissvar gällande regeringens proposition 2017/18:252, där förslaget om vad som 

skulle komma att bli den nya gymnasielagen framförs, menar Skolinspektionen att det saknas 

en analys av vad förslaget kommer att innebära för skolor vad gäller administration och 

ansvar (Regeringen 2017/18:252 kap 9). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL; numera 

Sveriges Kommuner och Regioner) och Lärarförbundet påtalar i sina remissvar att anställd 

 

4 Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning reglerar vilka personer en 

kommun är skyldig att ordna bostad för. 
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personal inom skolan kommer att behöva ”stöd och handledning med anledning av förslagen” 

(Regeringen 2017/18:252 kap 9).  

I en skrivelse till justitiedepartementet angående NGL ett drygt år senare menar SKL att 

”[de] ungdomar som omfattas av regelverket, lärare, studie- och yrkesvägledare samt annan 

skolpersonal som möter målgruppen har i stor utsträckning lämnats ensamma och utan stöd 

när det gäller val som kan få avgörande betydelse för individens möjlighet att stanna i 

Sverige” (SKL 2019:1–2). De påtalar även den oklarhet som råder kring viktiga aspekter av 

regelverket, såsom vilka utbildningar som kvalificerar den sökande till förlängt 

uppehållstillstånd, liksom att SKL:s medlemmar larmar om att förkunskaperna i svenska 

språket är bristfällig hos gruppen (SKL 2019:1–2). 

2.2 Organisationen av andraspråksundervisning i Sverige 

Andraspråksundervisningen som diskuteras i denna studie organiseras inom olika former av 

introduktionsprogram, samt inom ramen för gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. 

Introduktionsprogram syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 

nationellt gymnasieprogram, alternativt söka arbete. Utbildningen följer en individuell 

studieplan och är inte begränsad i tid (Skolverket 2020, 1a). De introduktionsprogram som 

diskuteras av studiens deltagare är yrkesintroduktion – där eleverna förbereds för att söka ett 

yrkesprogram – och språkintroduktion med fokus på svenska språket, som riktar sig till 

nyanlända ungdomar i syfte att förbereda eleven för fortsatt utbildning (Skolverket 2020, 1a).  

Gymnasieskolan är organiserad i 18 nationella program, varav tolv är yrkesprogram 

(Skolverket 2020, 1b). Yrkesprogrammen ska ge eleven de kunskaper som krävs för att arbeta 

inom aktuellt fält. Gymnasiestudier får inledas senast vårterminen året en elev fyller 20 år 

(Skolverket 2020, 1c). För elever som är – eller av Migrationsverket har bedömts vara – äldre 

kan gymnasieexamen läsas in via vuxenutbildningen (Skolverket 2020, 1d).    

 

2.3 Lärares yrkesetik 

Begreppet yrkesetik kan förstås dels som en samling oskrivna regler och kollegialt 

vidmakthållna förhållningssätt, dels som en formell principsamling som fungerar reglerande 

för en viss professions yrkesutövande (Irisdotter Aldenmyr & Hartman 2009:215). Den senare 

ska, till skillnad från skolans styrdokument, gälla över tid och är skild från det statliga 
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uppdraget. Yrkesetiken är en formulering av en professions samhällsansvar, ”uppgiften att 

upprätthålla samhället som kollektivt projekt” (Irisdotter Aldenmyr & Hartman 2009:224).  

2.3.1 Yrkesetik i en svensk kontext 

Forskningen i en svensk kontext har formats av det faktum att det fram till 2001 saknades en 

formaliserad yrkesetik för lärare. Colnerud (2014:25) beskriver hur lärare innan dess var 

utlämnade till sitt eget omdöme. Studier som gjorts efter yrkesetikens implementering visar 

dock att principerna är svagt förankrade i kåren. Den svenska skolans historiska närhet till 

kyrkans normsystem ses som en förklaring till varför en yrkesetik inte formulerats tidigare 

(Irisdotter Aldenmyr & Hartman 2009:222). Att det kristna idealet under senare delen av 

1900-talet efterträddes av ett vetenskapligt, där fokus snarare låg på ”hygien, intelligenstest 

och begåvningsreserver än moral” (Irisdotter Aldenmyr & Hartman 2009:222) gjorde att det 

dröjde till 90-talet innan läraryrkets etiska dimensioner tog plats i den politiska debatten. 

Initiativet till en yrkesetik kom från de två lärarfacken, som 2001 presenterade en 

principsamling under fyra rubriker: Eleven alltid i centrum, Läraryrket och den professionella 

yrkesutövningen, Att upprätthålla lärares yrkesetik samt Lärares samhällsuppdrag. Genom 

denna förbinder sig läraren bl.a. att ansvara för elevernas kunskapstillväxt och skydda varje 

elev från skada. Yrket ska bedrivas utifrån en ”vetenskaplig kunskapsbas kring lärande” 

(Lärarnas yrkesetiska råd 2001) och en medvetenhet om att yrkesutövandet har effekt på 

samhället i stort. Läraren har också i uppdrag att ”engagera sig mot sådana 

utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna” (Lärarnas 

yrkesetiska råd 2001).  

 

3 Teoretiska utgångspunkter  

Jag redogör inledningsvis för det vetenskapliga studiet av språklärare (3.1), vilket är det 

övergripande fält denna undersökning placerar sig inom. I min analys utgår jag från 

sociokulturella teoribildningar kring lärande, och använder mig av forskning som ur ett 

maktkritiskt perspektiv berör relationen lärare-elev (3.2). Cummins (2017) begrepp 

samarbetsinriktat maktskapande är relevant här, liksom Johnsons (2003) resonemang om 

läraren som allierad. Dessutom använder jag mig av forskning kring lärares yrkesetik (3.3), 

varifrån jag lånar begreppen moralisk stress och Shapira-Lishchinskys (2011) omsorgsklimat 

respektive formellt klimat, samt Colneruds indelning i fem normkategorier för läraryrket 

(1997). Till sist redogör jag för teorier kring läraryrket som profession (3.4), där jag för min 



 11 

analys har användning av den distinktion Englund och Dyrdal Solbrekkes (2015) gör mellan 

professionellt ansvar och redovisningskyldighet, liksom av begreppet juridifiering.  

 

3.1 Studiet av språklärare som forskningsfält  

Studiet av språklärare är ett relativt nytt forskningsfält som vuxit fram sedan 90-talet. Med 

hjälp av huvudsakligen kvalitativa metoder har man ägnat ett allt större intresse åt att förstå 

språklärarens roll som professionell, med utgångspunkt i lärares egen förståelse av sin 

yrkesroll och identitet (Varghese & Huang 2017:422). Varghese & Huang härleder detta till 

ett ökat intresse för den sociala och politiska kontext som språkundervisning är del av, vilket 

gör språkläraren relevant att studera ur ett större perspektiv (2017:426). De ser även ett behov 

av att i en alltmer globaliserad värld studera de lokala förutsättningar som präglar språklärares 

yrkesutövning. Min undersökning av hur sva-lärarens roll som professionell villkoras av 

migrationspolitiska styrmedel ansluter sig till detta perspektiv.  

3.2 Flerspråkiga elevers kunskapsutveckling 

Internationell forskning visar att de maktrelationer som formar samhället, skolans miljö och 

den enskilda individens förutsättningar har en central inverkan på flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling (Axelsson 2013:548). Inom sociokulturell teori utgår man ifrån 

antagandet att språk är ett medel för lärande och att lärande sker i sociala praktiker. En viktig 

figur för att förstå samspelet mellan lärare och elev är här Vygotskijs proximala 

utvecklingszon. Zonen utgörs av avståndet mellan det en individ i nuläget kan utföra på egen 

hand och det hen potentiellt skulle kunna klara av i samarbete med andra, genom stöttning 

från lärare eller andra (Cummins 2017:173). Flerspråkighetsforskare som Gibbons och 

Cummins bygger på, och utvidgar, Vygotskijs proximala utvecklingszon i en transformerande 

pedagogik där lärarens uppdrag utöver kunskapsöverföring och -konstruktion innefattar att 

medvetandegöra sina elever om relationen mellan kunskap och makt, för att ge dem 

förutsättningar att kritiskt granska och påverka sin sociala verklighet (Axelsson 2013:549).  

 

3.2.1 Kunskapsutveckling genom relationer 

Cummins menar att relationerna i skolan – mellan elev och lärare liksom elever emellan – är 

den enskilt viktigaste parametern för flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveckling. 

Eftersom samhällets maktstrukturer präglar skolans organisation, där såväl styrdokument och 

bedömning som undervisningsspråk ingår, är samspelet mellan lärare och elev – inte minst 
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vad gäller elever ur marginaliserade grupper – aldrig neutralt (Cummins 2017:165). 

Relationerna i skolan kan antingen ta makt ifrån eleverna, eller öka elevernas tillgång till 

inflytande. Om en diskriminerande ordning förstås som neutral förläggs skulden för 

misslyckandet på den enskilda eleven, medan en strukturell och situerad förståelse öppnar för 

en transformerande pedagogik (Caraballo & Soleimany 2019:83). Centralt här är att lärare 

alltid har ett, om än kringskuret, utrymme att välja mellan att antingen utmana eller bekräfta 

diskriminerande utbildningsstrukturer (Cummins 2017:177).  

Elevers uppfattning om sig själva och den samhällsgrupp de tillskrivs tillhörighet till är 

avgörande för hur de ser på sin skolgång, och därmed av betydelse för skolframgången som 

sådan (Caraballo & Soleimany 2019:82). Standardiserade sätt att mäta kunskap på utgår ifrån 

föreställningar om den ”vanliga” eleven, till skillnad från den marginaliserade (Cummins 

2017:160). Caraballo och Soleimany visar att elever som rasifieras och/eller kommer från 

socioekonomiskt underprivilegierade förhållanden är särskilt utsatta i ett system som 

premierar standardiserade sätt att mäta kunskap på framför relationella aspekter av 

undervisningen (Caraballo & Soleimany 2019:82). Lärarens omsorg är därmed speciellt viktig 

för flerspråkiga elever, då de ofta i högre grad möter förväntningar på att misslyckas 

(Caraballo & Soleimany 2019:84).  

3.2.2 Samarbetsinriktat maktskapande 

I Vygotskijs efterföljd talar Cummins om ett samspel mellan lärare och elev i form av ett 

mellanmänskligt utrymme (Cummins 2017:173). Om detta utrymme tillåter ett 

samarbetsinriktat maktskapande, där makt att utmana strukturella ojämlikheter ”genereras 

genom samspel” (Cummins 2017:172), skapas förutsättningar för en identitetsvidgande och 

kunskapsutvecklande lärandemiljö (Cummins 2017:172). Att utifrån en syn på eleverna som 

samhällsförändrare direkt adressera samhälleliga orättvisor i klassrummet har t.ex. visat sig 

motiverande för marginaliserade elever (Caraballo & Soleimany 2019:86). Caraballo och 

Soleimany identifierar på ett liknande sätt, med avstamp i Freires frigörelsepedagogik och 

Butlers affektteori, ett utrymme för kritiskt samarbete där eleven ges möjlighet att reflektera 

kring de strukturella villkor som kännetecknar den egna livssituationen (Caraballo & 

Soleimany 2019:85), samtidigt som läraren medvetandegör sig om studenternas tillvaro 

bortom klassrummet och sina egna förgivettaganden (Caraballo & Soleimany 2019:89).  
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3.2.3 Läraren som allierad 

Inom ramarna för en den omsorgsetik Caraballo och Soleimany beskriver utmanas roller som 

ligger inbäddade i skolans maktstrukturer. Samtidigt kräver omsorgen, till följd av lärarens 

överordnade position, ett ständigt överskridande av de skillnader som konstituerar relationen 

lärare-elev, inte minst när det gäller andraspråksundervisning, i syfte att förstå så mycket som 

möjligt av elevens förutsättningar (Johnson 2003:789). Läraren behöver alltså låta relationen 

till eleven nå bortom klassrumskontexten, samtidigt som en sådan rörelse är förbunden med 

moraliska dilemman (Johnson 2003:789). Här krävs, menar Johnson, som teoretiserar 

relationen utifrån sin egen lärarpraktik, en balans mellan en auktoritet som gör yrkesutövandet 

möjligt och en solidaritet med eleven där läraren fungerar som allierad (Johnson 2003:788).  

 

3.3 Lärares yrkesetiska dilemman 

Läraryrkets etiska utmaningar har studerats sedan 80-talet, till en början främst ur utbildnings- 

och moralfilosofiska perspektiv. Berlak och Berlak kartlade och kategoriserade tidigt lärares 

etiska dilemman (1981). Mycket av den empiriska forskning som gjorts i deras efterföljd 

använder sig av Critical Incident Technique, som baseras på händelser lärare själva 

rapporterat som kritiska. Syftet är dels att sätta ord på etiskt komplicerade händelser för att 

möjliggöra ett mer reflekterat beslutsfattande hos lärare framöver, dels att ställa lärares 

individuella val i relation till den strukturella kontext skolan utgör (Colnerud 1997:627–628). 

Slutsatsen att lärarrollen är behäftad med inre motsättningar och ofrånkomliga etiska 

konflikter till följd av dess oförenliga uppgifter har präglat fältet, liksom förståelsen av 

relationen mellan lärare och elev som villkorad av att elever (ofta) är unga personer i 

beroendeställning som lärare ansvarar för och utbildar (Colnerud 2015:346–347).  

3.3.1 Begreppen etik och moral 

Begreppet ”etik”, som har en mängd olika innebörder, används här i betydelsen kollektivt 

fastställda normativa riktlinjer kring ”det rätta handlandet” hos t.ex. en yrkeskår (Fjellström 

2006:16). Fjellström beskriver det i termer av ”vad vi är skyldiga varandra” (Fjellström 

2006:16). Begreppet ”moral” används här för att beskriva den enskilda individens val i en 

konkret situation och med utgångspunkt i etiska principer (Fjellström 2006:17).  
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3.3.2 Omsorgsklimat vs. formellt klimat 

Ett etiskt dilemma beskrivs av Shapira-Lishchinsky som ett inre samtal gällande två eller fler 

möjliga sätt att handla, vilka alla är behäftade med problem som gör det svårt att välja mellan 

dem (Shapira-Lishchinsky 2011:648). Hon karaktäriserar de inre motsättningar läraryrket 

kommer med som en spänning mellan två etiska dimensioner av utbildningsmiljön: 

omsorgsklimatet (the caring climate) som handlar om att möta individuella och sociala behov, 

och det formella klimat (the formal climate) som fokuserar på att regelverk efterföljs 

(Shapira-Lishchinsky 2011:648).  

Colnerud ser i sin forskning att även om omsorg förstås som en kärnprincip i lärares 

relation till sina elever så tenderar lärare, ställda inför konflikter med kollegor eller 

vårdnadshavare, att vara beredda att ge upp denna princip då respekten för andra vuxna i 

praktiken väger tyngre än elevens bästa. Detta förklaras med att omsorgen har en diffus status 

i relation till andra värden: lärarens institutionella närhet till eleverna kallar på ett moraliskt 

ansvarstagande, samtidigt som lärares professionella mandat att ingripa i elevernas liv många 

gånger är oklart (Colnerud 1997:634).  

 

3.3.3 Moralisk stress hos lärare 

Etiska dilemman i läraryrket är enligt Helton och Ray ofta kopplade till lagar, regelverk och 

administrativa beslut som står i motsättning till såväl personlig som professionell etik 

(2005:44). Colnerud talar, med ett begrepp hämtat från sjukvårdstudier, om det i termer av 

moralisk stress (2015). Stressen uppkommer då individer ser sig tvungna att handla i strid 

med sin övertygelse, och är moralisk då det egna handlandet får konsekvenser för någon 

annans välbefinnande (Colnerud 2015:348). Oförmågan att handla utifrån sin egen 

övertygelse hänger ihop med bristande kontroll över de egna arbetsvillkoren (Colnerud 

2015:349). Den moraliska stressen tenderar att öka om man återkommande ställs inför val 

mellan inkompatibla handlingar (Colnerud 2015:350). Forskning visar att lärare med en hög 

ambition att svara på sina elevers behov lider störst risk för emotionell utmattning, stress och 

utbrändhet (Brouwers & Tomic 2000, samt Fisher 2011, återgivna i Colnerud 2015:350).  

3.3.4 Normer i konflikt skapar yrkesetiska dilemman 

Colnerud delar in de normer som inverkar på lärares sätt att förhålla sig till elever, 

vårdnadshavare och kollegor i fem kategorier: etiska interpersonella normer (att skydda 

elever från att ta skada, samt verka utifrån respekt för andras integritet liksom för autonomi, 
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rättvisa och sanning); yrkesinterna normer kopplade till specifika uppgifter (såsom kunskaps- 

eller värdegrundsmål); institutionella normer (som reglerar skolans verksamhet); normer som 

handlar om social anpassning (kollegial lojalitet, oskrivna regler); och normer som syftar till 

att skydda läraren själv (såsom avgränsningar vad gäller kontakt med elever efter skoltid) 

(Colnerud 1997:630). När dessa normer ställs mot varandra uppstår yrkesetiska dilemman. 

Hon finner att den kategori som oftast står i konflikt med någon av de andra är frågor om 

skydd från fysisk eller psykisk skada (Colnerud 1997:630). En vanlig konflikt står här mellan 

att skydda eleven från skada och att säga sanningen (Colnerud 1997:631), liksom mellan 

institutionella normer och omsorg för eleverna (Colnerud 1997:631).  

3.3.5 Att hantera etiska konflikter 

Lärare som ställs inför motsättningar mellan formellt klimat och omsorgsklimat tenderar, 

enligt Shapira-Lishchinsky (2011:652), att svara genom att antingen anta en ökad flexibilitet 

gentemot systemet, till förmån för eleven, eller genom att hålla sig till reglerna, vilket också 

det formuleras som en form av omsorg om eleven (Shapira-Lishchinsky 2011:653). Ett annat 

alternativ är att ge en andra chans, där tillit till eleven och en öppenhet inför att försöka igen 

karaktäriserar valet (Shapira-Lishchinsky 2011:652). Ytterligare en strategi handlar om att 

måna om eleven genom att inte utveckla alltför nära relationer (Shapira-Lishchinsky 

2011:653). Inför dilemman som handlar om fördelningsrättvisa, dvs huruvida utdelning i 

olika former ska avgöras av skolans regler eller elevernas insatser, tenderar lärare att följa sitt 

samvete snarare än regelverket (Shapira-Lishchinsky 2011:653).  

3.4 Läraryrket som profession 

Professionsbegreppet har beforskats inom ett sociologiskt ramverk sedan 1970-talet, med 

utgångspunkt främst i kriterierna autonomi och ägarskap över kunskap och expertis (Englund 

& Dyrdal Solbrekke 2015:169). Mindre fokus har lagts på kvaliteter hos själva 

yrkesutövandet (Englund & Dyrdal Solbrekke 2015:170). I samtida forskning anges ofta 

”vetenskaplig förankring, fackspråk, yrkesetiska koder, autonomi och status” (Irisdotter 

Aldenmyr & Hartman 2009:223) som definierande för en profession. Det handlar alltså dels 

om det förtroende samhället tillskriver professionen, mätt i materiella resurser, lönesättning 

osv; dels om professionens eget utvecklande av förhållningssätt, kvaliteter och kompetenser.   

Läraryrket har traditionellt inte betraktats som en profession, ibland som en semiprofession 

(Englund & Dyrdal Solbrekke 2015:170). I en nordamerikansk kontext och i de nordiska 
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länderna har det dock sedan 1980-talet vuxit fram en forskning kring läraryrket som 

profession, där kvaliteten på yrkesutövandet står i centrum. Denna har till stor del handlat om 

läraryrkets moraliska dimensioner och det ansvar som följer med dessa (Englund & Dyrdal 

Solbrekke 2015:171).  

3.4.1 Professionellt ansvar eller redovisningsskyldighet 

Lärare har i Sverige traditionellt fungerat som länk mellan välfärdsstat och medborgare 

genom att verka utifrån ”ett allmänintresse som är kollektivt organiserat via institutioner” 

(Englund & Dyrdal Solbrekke 2015:174). Läraryrket är alltså ett samhällsuppdrag, med 

statligt utfärdad legitimation, men ansvaret för arbetet återfinns främst hos den professionella 

och kollegiala organisationen. I linje med den modell för samhällsstyrning som kallas New 

Public Management (NPM) – som kännetecknas av ”marknadsorientering, fokus på mätbara 

prestationer och ett minskat inflytande för professionella yrkesgrupper, bland annat genom 

satsningar på ett tydligare hierarkiskt ledarskap” (Bejerot m.fl. 2015:24) – har 

professionsstyrningen av skolan dock i allt högre grad ersatts av en förvaltningsstyrning som 

lutar sig mot lagar, externt utvecklade modeller och förordningar (Colnerud 2014:28).   

Därmed begränsas förståelsen av den egna yrkesrollen till ”kognitiva och tekniska 

dimensioner” där det kollektivas bästa får stå tillbaka för ekonomistyrning, privatisering och 

effektivitetskrav (Englund & Dyrdal Solbrekke 2015:176). Englund och Dyrdal Solbrekke 

upprättar en distinktion mellan två olika logiker genom vilka professionalism förstås: 

professionellt ansvar (responsibility) respektive redovisningsskyldighet (accountability) 

(Englund & Dyrdal Solbrekke 2015:169). Ansvarsförskjutningen från högre till lägre 

samhällsnivåer ger lärare ett utökat administrativt uppdrag och det professionella ansvaret 

ersätts i allt högre grad med en redovisningsskyldighet, samtidigt som ”makten över det 

professionella arbetet och hur det skall värderas […] förflyttats från de professionella själva 

till tjänstemän inom olika förvaltningar och politiker” (Englund & Dyrdal Solbrekke 

2015:176). Forskning som jämför lärares villkor på 90-talet och 10-talet visar på 

genomgående försämringar vad gäller inflytande och möjlighet att använda sin högsta 

kompetens, liksom ett minskat stöd från närmaste chef och en ökad stratifiering mellan 

ledning och lärare (Bejerot m.fl. 2015:36).  
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3.4.2 Juridifieringen av skolan 

Med ovanstående utveckling kommer en juridifiering av skolan, där företeelser som tidigare 

inte hanterats som juridiska utsätts för lagreglering. Mellanmänskliga aspekter av läraryrket 

regleras i allt högre grad av styrdokument, och etiskt komplicerade frågor förväntas snarare 

avgöras i domstol än behandlas inom ramen för professionens yrkesetik – lärare är t.ex. 

skyldiga att anmäla en kollega de upplever behandlar en elev kränkande (Colnerud 2014:28). 

Colnerud beskriver hur lärare till följd av detta upplever sig slitna mellan dubbla lojaliteter 

– den till sina elever och den till skolan som institution (Colnerud 2015:347).  

4 Metod och material 

Kvale & Brinkman skriver om en ”kvalitativ inställning”, enligt vilken aspekter av tillvaron 

betraktas som konkreta kvaliteter som kräver att bli beskrivna innan de teoretiseras och 

därmed inte heller kan förklaras innan de förstås (2014:28). Jag har valt att hantera mina 

forskningsfrågor kvalitativt då studien syftar till att skapa ökad förståelse för ett komplext 

fenomen – den eventuella inverkan ett migrationspolitiskt styrmedel har på enskilda sva-

lärares undervisning och förståelse av sin yrkesroll – genom tolkning av erfarenheter hos 

nyckelpersoner med särskild kunskap om fältet (Denscombe 2018:268).  

 

4.1 Kvalitativ intervju som forskningsmetod 

Den kvalitativa intervjun är en social praktik som producerar kunskap genom interaktion. Den 

är alltså, i linje med postmoderna och transformativa teoribildningar, ”kontextuell, språklig, 

narrativ och pragmatisk” (Kvale & Brinkmann 2014:34). Sex halvstrukturerade intervjuer 

med verksamma sva-lärare utgör grund för min analys. Att intervjuerna är halvstrukturerade 

innebär att det finns en på förhand organiserad intervjumatris där centrala teman tas upp, men 

samtidigt en öppenhet vad gäller samtalets riktning (Denscombe 2018:269).  

 

4.2 Deltagare 
Urvalet i denna studie består av sex verksamma sva-lärare som undervisar, eller har 

undervisat, elever med uppehållstillstånd för studier. Urvalet är subjektivt, dvs baseras på de 

tillfrågades relevans för studien samt kunskap om ämnet (Denscombe 2018:67). Inbjudan att 

medverka har spridits via en Facebook-grupp för sva-lärare. Dessutom har den mejlats till 

enskilda lärare som kan antas undervisa den aktuella elevkategorin, främst på gymnasier med 
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yrkesförberedande utbildningar. Att använda ett forum där deltagarna kan antas vara särskilt 

engagerade i sin praktik innebär en viss risk för ett mindre representativt urval. Deltagarna 

uppvisar, med ett undantag, hög samstämmighet i sina svar, vilket skulle kunna tolkas i linje 

med detta. Dock är spridningen inom gruppen vad gäller andra parametrar relativt god: tre av 

dem är verksamma i större städer, tre på mindre orter. Sammantaget har de arbetat inom 

samtliga skolformer, och varit verksamma som sva-lärare i mellan fyra och 20 år. Fem av 

deltagarna har lärarexamen, varav fyra med sva-kompetens. Den sjätte har läst 90 hp svenska 

som andraspråk på universitetet men är inte examinerad lärare. De två som saknar sva-

kompetens läser vid tiden för intervjuerna in den. Att några av deltagarna antingen inte är 

legitimerade lärare eller inte har sva-kompetens kan vara relevant i relation till 

forskningsfrågorna då yrkesetik studeras inom ramarna för lärarutbildningen, medan sva-

kompetens kan förmodas bidra med perspektiv på flerspråkig kunskapsutveckling. Deltagarna 

har mött elevkategorin i vuxenutbildningen eller inom ramarna för olika typer av 

introduktions- eller gymnasieprogram. 

4.3 Genomförande  

Materialet har samlats in genom inspelning av intervjuer genomförda med hjälp av det 

digitala verktyget Zoom, varav var en en pilotintervju i syfte att pröva intervjumatrisen. Då 

pilotmaterialet visade sig relevant har detta inkluderats i analysen. Intervjuerna pågick i 30–

45 min vardera. Matrisen är framtagen utifrån en översättning av forskningsfrågorna till 

intervjufrågor: där frågor om ”varför och vad” – vad innebär NGL för sva-lärarna, och varför 

ser lagens påverkan ut som den gör? – föregår ”hur” vid formulerandet av studiens syfte, har 

de viktigaste frågorna formulerats deskriptivt i matrisen (Kvale & Brinkmann 2014:175).  

4.4 Bearbetning av data  

Utskrift av intervjuer innebär i lingvistisk mening en översättning mellan muntligt och 

skriftligt språk (Kvale & Brinkmann 2014:217). Transkription är alltså en tolkning, där hur 

och i vilken form samtalet ska återges avgörs av syftet med studien (Kvale & Brinkmann 

2014:220). I mitt fall är jag primärt intresserad av att studera meningsinnehåll – vad berättar 

deltagarna om – snarare än språkliga strukturer – dvs hur de berättar. Därför har materialet 

huvudsakligen analyserats utifrån meningar och stycken (Denscombe 2018:400). Samtalen är 

transkriberade i sin helhet – allt som allt ca 36 000 ord – men sådant som är uppenbart 
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irrelevant har utelämnats. Material som citeras i studien har för läsbarhetens skull redigerats i 

de fall sådana justeringar kunnat göras utan att innehållet förvanskas.  
 

4.5 Analysmetod 

Efter att ha läst det transkriberade materialet flertalet gånger har jag arbetat med 

meningskoncentrering, där deltagarnas yttranden sammanfattas i kortare utsagor och 

kategoriseras i relevanta meningsenheter såsom ”relationen lärare-elev” eller ”läraren som 

byråkrat” (Kvale & Brinkmann 2014:246). Dessa har sedan tematiserats utifrån studiens 

forskningsfrågor och formulerats som deskriptiva utsagor, vilka ligger till grund för analysen.  

4.6 Validitet 

Kvale & Brinkmann konstaterar att en kvalitativ studie inte blir mer vetenskaplig ju fler 

deltagare som ingår. Istället avgörs antalet deltagare av studiens syfte (Kvale & Brinkmann 

2014:157). I mitt fall bedömer jag att sex fördjupande samtal med nyckelinformanter har gett 

mig det underlag som krävs för att på ett meningsfullt sätt besvara forskningsfrågorna, även 

om ännu fler intervjuer sannolikt hade gett en bättre representativitet.  

 Vid återgivning av kvalitativa intervjuer kan deltagarnas anonymitet garanteras på olika 

sätt. Jag har – för läsvänlighetens skull och då jag betraktar en utsaga som relevant oaktat 

vilka andra utsagor samma deltagare bidragit med – valt att inte ge deltagarna fingerade 

namn, och därmed inte erbjuda läsaren något sätt att skilja rösterna åt. Det innebär att läsaren 

inte kan kontrollera hur många citat från varje deltagare som inkluderats. För objektivitetens 

skull (Kvale & Brinkmann 2014:293) delger jag därför att varje deltagare finns representerad 

genom citat vid minst fem tillfällen, och betydligt fler gånger än så genom indirekt 

återgivning.   

4.7 Etiska aspekter 

För att skydda deltagarnas intressen vad gäller konfidentialitet och anonymitet har deltagarna 

skriftligt informerats om studiens syfte och deltagandets former, i vilken egenskap de bjudits 

in liksom om möjligheten att när som helst avbryta. De har genom skriftligt samtycke gett sitt 

medgivande till detta, liksom till att intervjun dokumenteras och analyseras i en studie som 

kommer att publiceras. Deltagarna har även informerats om att deras identitet inte kommer att 
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röjas i det slutgiltiga materialet, och att råmaterialet inte kommer att spridas på något sätt 

(Denscombe 2018:447). 

De etiska aspekterna av en kvalitativ intervjustudie innefattar såväl den inverkan intervjun 

kan ha på deltagarna som hur den kunskap som forskningen genererar påverkar förståelsen av 

människors villkor (Kvale & Brinkmann 2014:97). Forskning globalt visar på ett underskott 

av etikundervisning inom lärarutbildningar (Shapira-Lishchinsky 2011:655). Studier av etiska 

aspekter av läraryrket kan därmed ge lärare ökad möjlighet att utveckla ett etiskt tänkande i 

riktning mot en mer reflekterad handling och ökad autonomi. Dessutom fokuserar studien på 

en samhällsfråga som än så länge bara i begränsad omfattning beforskats: det faktum att unga 

ensamkommandes möjlighet till fortsatt liv i Sverige villkoras i relation till deras skolgång, 

och de konsekvenser det får. Med examensarbetets alla begränsningar vad gäller omfattning 

och djup kan denna studie ändå tänkas bidra till ökad kunskap kring detta. 

4.8 Forskarjaget  

Kvale & Brinkmann (2014:208) menar att kvaliteten på forskningsintervjun är beroende av 

intervjuarens förkunskaper i det aktuella ämnet. För min del ligger ett politiskt engagemang 

kring de asylpolitiska aspekterna av NGL i grunden, tillsammans med ett intresse av att förstå 

de villkor som omgärdar mitt kommande yrke. Det finns skäl att anta att detta påverkar vilken 

typ av frågor jag låter studien utgå ifrån (Denscombe 2018:424). Samtidigt bedömer jag det 

som en fördel att jag, i den relativt fria form som en semistrukturerad intervju är, på ett 

någorlunda initierat sätt kan diskutera sakfrågorna.  

Kvale & Brinkmann beskriver den kvalitativa intervjun som formad av en maktasymmetri, 

som bl.a. hänger ihop med att den är enkelriktad, instrumentell och ger forskaren 

tolkningsmonopol (Kvale & Brinkmann 2014:52). NGL har pålagts lärarna utifrån, vilket gör 

frågan mindre känslig, samtidigt som den ställer deltagarna inför etiskt komplicerade 

situationer, vilket ger den en viss laddning. Deltagarna har erfarenhet av ett fält jag än så 

länge bara teoretiserar, samtidigt väljer jag hur samtalet ramas in diskursivt. T.ex. märks i 

vissa fall en osäkerhet de gånger jag refererar till skolans styrdokument, vilket skulle kunna 

hänga ihop med att lärare förväntas vara väl införstådda med dessa, något som kanske inte 

alltid är fallet. I vissa intervjuer har jag ett kunskapsmässigt övertag vad gäller sådant som har 

med lagens utformning att göra, samtidigt som jag har ett underskott gällande de praktiska 

aspekterna ur ett lärarperspektiv – vilket är det perspektiv jag låtit vara drivande i matrisen.  
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5 Resultat 

I lärarnas resonemang framstår betygets betydelse för elevens fortsatta uppehållstillstånd som 

en kärnproblematik. Jag redogör därför först för denna omständighet (5.1). Därpå behandlas 

den inverkan lagen enligt deltagarna haft på yrkesrollen (5.2), samt hur undervisningen enligt 

dem har påverkats (5.3). Dessutom lyfter jag några övergripande observationer (5.4). 

”Läraren” syftar framöver på den aktuella deltagaren, medan ”eleven/eleverna”, om inte annat 

anges, är de elever som har uppehållstillstånd för studier.  

5.1 Bedömning och betygsättning 

Det är aldrig roligt att sätta F-betyg, men de här F:en har ju känts extra mycket. För man 

förstår att det i förlängningen kan påverka var de är i skolsystemet vid en viss tid, när 

Migrationsverket väljer att kontrollera deras ansökan.  

 

Samtliga deltagare beskriver betygsättningen som laddad i relation till de elever vars 

uppehållstillstånd är knutet till studier. Det faktum att betygsättning är myndighetsutövning, 

samtidigt som underlaget ingår i en annan myndighets bedömning av elevens rätt till fortsatt 

uppehållstillstånd, ger upphov till etiska frågor kring det egna yrkesutövandet. Ingen av 

lärarna säger sig ha satt godkänt betyg på någon som inte förtjänar det, däremot beskriver 

flera av dem bedömningen som mycket komplicerad och deras resonemang vittnar om hur de 

väger två dåliga alternativ mot varandra: ”Det finns en risk att det urvattnar betygen, jaa, det 

finns det, men det är fan viktigare med ungars framtid”. Återkommande i resonemangen kring 

betygsättning är att ansvaret för att sätta rättvisa betyg står i potentiell konflikt med ansvaret 

för elevens framtid:  

 

Just den biten har varit jättejättesvår. För betygsättning, det är ju myndighetsutövning. Och i vissa 

fall har det varit så att antingen sätter jag ett betyg, och då har du chans att stanna kvar. Eller så 

sätter jag inte ett betyg, och då riskerar du att utvisas ur landet. Och det sitter jag liksom med, det 

har jag på mina axlar.  

 

Detta har också lett till en ökad osäkerhet kring den egna bedömningen:  

 

Jag själv har också känt mig mer osäker i min bedömning. Dels att jag har blivit orolig: låter jag 

situationen runt dem påverka mig, så att jag kanske sätter ett betyg jag inte skulle ha satt hos en 
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annan elev med samma prestation? Att man liksom själv blir orolig för att man har påverkats för 

mycket. Men också att det har varit skönt att ha [kunskapsmålen] att liksom kolla på, att motivera 

F:et för dem. Och det är väl också kanske, på nåt sätt, att jag har velat skjuta det där F:et lite ifrån 

mig. För jag själv har ju velat, såklart, att de ska bli godkända, det vill man ju med alla sina elever. 

Men här har ju hjärtat varit med mycket, mycket mer än det är i bedömningen av andra elever. 

 

Deltagarna menar att så kallade glädjebetyg är problematiska för skolan som sådan, liksom i 

relation till andra elever, som riskerar att se bedömningen som otillförlitlig eller orättvis. Flera 

av lärarna, inte minst de som undervisat elever på introduktionsprogram, befarar också att ett 

oförtjänt betyg kommer ge eleven svårigheter längre fram.  

En deltagare berättar om ett tillfälle då en pensionerad lärare ringts in för att undervisa 

elever på ett yrkesintroduktionsprogram. ”Han ser bara elevernas dilemma att få stanna i 

Sverige och ger samtliga avgångsbetyg i sva för grundskolan. Den utbildade sva-läraren som 

har IMS-elever [elever som läser språkintroduktion] på samma nivå går i taket. Hon sätter 

godkänt på två elever i sin grupp och vet på grund av tidigare undervisning att minst en elev 

är långt ifrån godkänt.” En deltagare menar att kollegor som i protest mot NGL godkänner 

elever trots att de inte når upp till kursmålen inte bör arbeta som lärare, och drar paralleller till 

om andra yrkesgrupper på ett liknande sätt skulle överskrida sina befogenheter.  

Istället för att sätta oförtjänta betyg har flera av deltagarna tagit till andra strategier. En av 

dem berättar att hon, med utgångspunkt i sin kunskap om hur lagen fungerar, valt att lägga tid 

på att informera sina kollegor: ”Till exempel har jag pratat med de här IM-YRK-lärarna 

[lärarna på yrkesintroduktion], där jag inte undervisar. Och sagt att ’de här killarna, om de har 

F i betyget i juni, då måste de visa exemplarisk närvaro’. Och det är sånt som inte lärarna vet 

nånting om. Men jag liksom ger dem chansen att jobba med det.” Andra strategier är dels att 

erbjuda eleverna fler prov eller andra möjligheter att visa vad de kan, dels ser majoriteten av 

deltagarna att de, medvetet eller omedvetet, valt att tolka kunskapskraven på delvis nya sätt 

för att kunna motivera ett betyg. Detta gäller inte minst kraven på skriftlig produktion: ”Just 

det här med till exempel en muntlig produktion istället för en skriftlig: behöver vi verkligen, 

står det att de verkligen måste skriva det här, eller hur skulle vi kunna göra det? Så där har vi 

gått in och kollat mer.” Även den lärare som är kritisk till att särbehandla elevgruppen menar 

att kombinationen praktiskt gymnasium (som underförstått bedöms vara mindre krävande) 

och en låg språklig nivå gör att hon sänker kraven: ”Hade de gått i en ’vanlig’ skola så hade 

de inte fått godkänt. Inte ens de elever jag godkänner hade fått godkänt, det tror inte jag.”  
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5.2 En förändrad yrkesroll 

Här redogörs för den inverkan deltagarna menar att NGL haft på deras roll som sva-

lärare, indelat i hur de ser sig själva i relation till sina elever, kollegor, ledning och en utökad 

byråkrati, liksom hur de beskriver den egna yrkesrollen. 

5.2.1 I relation till eleverna 

De uttrycker ett behov av nånting annat än en lärarroll. Och det är väldigt, väldigt få andra 

elever som gör det. Man märker på dem att det saknas vuxna människor i deras liv, det märks 

tydligt. 

 

För ensamkommande som blivit vuxna under asylprocessen är skolan i många fall den enda 

plats där de möter vuxna, vilket märks i deltagarnas svar. Behovet av stöd bortom 

klassrumsmiljön sträcker sig från samtal på rasten om en elevs psykiska ohälsa eller att samla 

in pengar till någon man vet står utan försörjning, till att ringa och väcka elever på morgonen 

eller husera bostadslösa elever hemma hos sig, vilket en deltagare berättar att hennes kollega 

under en period gjort.  

 

Jo, det var ju ofta att de fick komma och prata på rasten. Det var en kille, han bodde ett och ett 

halvt år på golvet i en kyrka – hur skulle jag kunna motivera honom […] Det var ju till och med 

så, det var nog tre år sedan, vi hade några killar som inte hade någonstans att bo. Och då, en annan 

lärare, hon lät två av killarna flytta hem. Och hon hade ändå en man och två barn. 

 

Sva-lärarna tycks få en betydelse i dessa elevers liv som går utöver tillvaron i skolan, vilket 

väcker frågor hos deltagarna om var gränsen går mellan yrkes- och privatliv. En av dem har 

själv haft en person ur elevkategorin boende hemma hos sig, men har då varit noga med att 

inte undervisa honom. Hon beskriver det som att hon ”hela tiden fått tänka och manövrera” 

kring de sätt hon valt att hjälpa till. Till exempel har hon skaffat en privat mejladress genom 

vilken hon håller kontakt med de elever hon stöttar utanför arbetstid: ”Mitt sätt att hjälpa har 

varit att hjälpa till med svåra papper, mer såna saker, inte ’här får du kläder, eller pengar’ utan 

jag har ju tänkt på hur, jag har funderat på hur jag har gjort.”  

Flera av lärarna positionerar sig genom hur de förhåller sig till kollegors etiska val:  

 

Jag tänker då till exempel att man kanske inte ska ha någon som bor hemma hos sig. Det tycker 

jag egentligen. Och man ska inte ge pengar till eleverna och såna saker, man ska inte vara för nära, 
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man ska ha lite distans. Man måste vara professionell i sin lärarroll. Men samtidigt om man ser att 

någon lider nöd, då måste man kontakta kurator, man måste se till att de kan få hjälp. 

 

Flera av lärarna berättar även om kollegor som valt att lämna över elevgruppen då de inte 

orkat. En deltagare resonerar kring hur hon försöker hålla elevernas situation ifrån sig, för att 

den är för tuff att tänka på, men också i syfte att reglera den beroendeställning eleverna står i 

gentemot sina lärare, som hon beskriver som särskilt stark vad gäller just denna elevkategori.  

En lärare berättar att hon under en tid kände att hon inte längre fungerade som förälder till 

sina egna barn, som hon började betrakta som bortskämda. ”Det var så många [elever] och det 

var så tunga grejer, man hade liksom inte möjlighet att sortera. Så det följde med en hem. Och 

det var väl nästan det som var jobbigast, att man kände att man slutade funka som människa.” 

Relationen till andra elever i klassen påverkas också i flera fall. Samma lärare berättar: ”Jag 

känner att jag har lite svårt att förhålla mig till andra typer av elevgrupper när de kommer in 

och pratar om sina ’vanliga’, normala problem”.  

En av lärarna betraktar elevernas villkorade skolgång som en privat situation som inte bör 

göra avtryck på undervisningen, samtidigt som hon upplever att vissa elever använt risken att 

bli utvisade som påtryckning gentemot lärare, inte minst i kommunikationen kring 

betygsättningen: ”Då har jag sagt: ’prata inte med mig om det här över huvud taget. Jag tar 

ingen hänsyn till ditt uppehållstillstånd’”. Majoriteten av deltagarna beskriver dock att deras 

engagemang i elevkategorin, i kombination med en känsla av att inte räcka till, i perioder lett 

till utmattning eller sjukskrivning för psykisk ohälsa: ”Det här har varit det längsta året i mitt 

yrkesliv, tror jag. Det har varit så fruktansvärt jobbigt. Inte de som individer, men det har 

varit så mycket press och frustration och man är så oändligt, oändligt ledsen för de här 

elevernas situation.”  

Samtidigt ser flera av deltagarna en förståelse för elevernas situation som en kompetens i 

sig. En deltagare som utöver sitt läraryrke varit ideellt engagerad i elevkategorin säger så här:   

 

I och med att jag har följt de här asylärendena så har jag ju vetat vilken situation de här killarna är 

i. De andra lärarna har ingen aning om vem som har tillfälligt uppehållstillstånd och inte tillfälligt, 

vem som verkligen ligger risigt till och att det inte alls är konstigt om de mår dåligt. […] Så jag 

har ju, jag skulle vilja säga att det ideella arbetet har gjort att jag gjort ett bättre jobb i skolan. För 

att vi har kunnat nå fler elever och kunnat bena upp: vad är vad? När det inte har fungerat.  

 

Enligt de deltagare som lyfter den relationella aspekten av undervisningen handlar det om att 

bygga tillit först, för att möjliggöra kunskapsutveckling. Det kan handla om att lugna en elev 
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genom att vara insatt i regelverket kring NGL, eller att adressera deras psykiska mående, 

otrygghet eller materiella omständigheter innan man kräver närvaro och goda resultat. En av 

lärarna, som under en period haft ett stort antal elever ur denna kategori i sin klass, menar att 

kunskapsutveckling ibland närmast blivit en bifråga då elevernas situation varit så akut. 

”Absolut, du måste hålla dig professionell”, konstaterar hon. ”Men att jobba med nyanlända, 

att vara professionell är något annat, för du måste, det krävs att man har en relation till 

eleverna.” Hon beskriver hur hon arbetar för att upprätta en ömsesidig respekt genom att visa 

att hon ser elevens hela situation: ”Jag är aldrig privat med mina elever, aldrig någonsin. 

Däremot kan jag vara personlig, och empatisk, och vara en människa […] Jag använder att 

vara personlig på ett sätt för att nå ett mål. Jag använder det som ett verktyg i mitt jobb.” 

5.2.2 I relation till kollegor och övrig skolpersonal 

Några av deltagarna uppger att de upplevt sig stå ensamma i relation till kollegor som 

antingen haft en annan syn på läraryrket – ”Vi har lärare som vägrar göra nåt, mer än att ge 

läxa” – eller en annan migrationspolitisk ståndpunkt. Kollegor har i vissa fall uttryckt 

missnöje kring att deltagarna varit ”för snälla” eller för involverade i denna elevgrupp. En av 

deltagarna berättar att hon hamnat i opposition i sitt kollegium då hon velat involvera 

människor runtom eleven, såsom gode man, i skolarbetet. En annan deltagare ifrågasätter 

istället sina kollegors val att engagera sig i elevernas situation med en liknande 

argumentation: ”Jag tycker det är helt åt helvete, att man över huvud taget ger sig in i det, och 

låter sig duperas nästan… Vems ärenden är det man går, liksom?”  

Samtidigt har flera av dem en eller några kollegor de arbetat nära och känner stort 

förtroende för, och som också hjälpt till att ”legitimera” engagemanget. En av deltagarna 

beskriver inställningen bland lärarna på skolan som generellt stöttande:  

 

Så att jag har ju inte känt vibbarna från kollegor att ”De får lösa det”, utan man försöker liksom 

stötta upp. Och sen diskussionen om problematiken, alltså det sociala, pengar, boendefrågan och 

sånt där… Det är ett märkligt, och helt sjukt, system. Så är det ju. De tankarna finns ju överallt, 

men sen är det: ok, vad gör man? Lagar är lagar och då får vi försöka hjälpa dem på de sätt vi kan.  

 

De kollegor som har längst erfarenhet av yrket bedöms av deltagarna ha bäst förutsättningar 

att tackla de situationer som uppstår till följd av elevernas villkorade skolgång. En av 

deltagarna berättar att hon efter många år i yrket känner sig trygg i sin lärarroll, men att hon i 
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samband med NGL vid flera tillfällen ställts inför situationer där hon känt behov av att 

”kontrollera, prata med kollegor: ’Du, nu tänker jag göra så här. Vad tycker du om det?’” 

En berättar om hur anställda inom elevhälsan kallat några av eleverna ”icke 

behandlingsbara”. På frågan om vad det betyder svarar hon: ”Det innebär att de ska ändå ut. 

Det är ingen idé. Det har uppkommit några gånger, vilket har upprört mig. För jag tänker att 

man är här och nu och vi vet inte, aldrig vet man egentligen vad som händer i framtiden.” 

Flera av deltagarna upplever däremot att de fått ett gott stöd av kuratorer och skolsköterskor. I 

några fall har psykolog eller kurator, efter önskemål från lärarna, kopplats in för att stötta de 

som undervisar elevkategorin. 

 

5.2.3 Inför ledning och en utökad byråkrati 

Gemensamt för de flesta är upplevelsen av att skolans ledning varit dåligt insatt i vad NGL 

innebär, och att det varit upp till lärarna att hantera elevgruppens problem. Flera beskriver hur 

ledningens vilja att visa upp goda resultat skapat svårigheter vad gäller stöd vid betygsättning, 

liksom vid behov av andra insatser kring elevernas psykiska och sociala mående:  

 

Men det är också det som är så synd på en skola, att när man har rätt att ge extra stöd, det handlar 

ju väldigt mycket om pengar. Och psykisk ohälsa är tydligen inte en sån sak som man tycker är 

prioriterad. För vi hade, jag vet inte hur mycket vi satt och bråkade med vår rektor. Han tyckte att 

vi hade för dålig närvaro på lektionerna. 

 

En av lärarna pekar på hur tiden hon lagt på administrativt arbete gällande elevernas 

uppehållstillstånd är tid som stjäls från undervisningsuppdraget: ”Vi har ju fått skriva intyg 

och så, och varit i kontakt med jurister och god man och […] Det har ju känts lite dumt att 

man lagt en massa tid på det, som man skulle kunna lägga på undervisning.” Några av 

deltagarna menar att arbetet som sva-lärare med nödvändighet kommer med en viss grad av 

inblandning i elevers asylärenden och sociala situation, men ser ändå att situationen skiljer sig 

markant från den de vant sig vid under sina år som yrkesverksamma, vilket har att göra med 

att läraren gjorts till en del av det system som elevens uppehållstillstånd prövas inom: 

 

Här har ju också läraretiken, eller vad man ska säga, yrkesetiken, gått emot den jag har som 

människa. För jag som människa tycker att det här är en fruktansvärd situation de är i, och jag 

tycker inte att man ska behandla människor så här. Sen måste jag själv vara del i ett system som 



 27 

behandlar dem så här. Eftersom jag jobbar inom skolan och deras skolgång har en massa villkor 

och en massa press, så blir ju jag, alltså min yrkesroll bidrar ju på nåt sätt till det här.  

 

Samtliga upplever att de fått ta reda på reglerna kring NGL själva, och flera nämner just 

oklarheter kring vad lagen innebär som försvårande för deras läraruppdrag. ”Reglerna var, 

alltså de gick inte att förstå. Vad är det som gäller, varför har vi dragit en gräns vid det här 

datumet? Varför måste du uppfylla de här kraven? Varför har du fått uppehållstillstånd medan 

du fick avslag?” Det handlar också om sådant som vilken utbildning en elev kan läsa inom 

ramen för uppehållstillståndet, där ålder är en faktor som flera av lärarna berör.  

 

Man kan inte göra nånting, det är så lagen ser ut. […] Om jag protesterar så ändrar det inget, det är 

bara att försöka förhålla sig till det, och gilla läget. Men det skavde ju, och gjorde ont, vissa beslut 

man var tvungen att fatta. När man försökte förklara att så här är verkligheten. Motstånds-

handlingen var väl att jag kunde säga till eleverna att ”Jag tycker att det suger. Jag tycker det är 

jättedåligt, jag håller inte alls med, det hade inte sett ut så här om jag fick fatta besluten.” 

 

En av lärarna har valt att hantera situationen genom att minimera kontakten med 

Migrationsverket: ”Det är ju inte så att man ringer till Migrationsverket och berättar allt, 

berättar saker de inte frågar efter. Det är ju inte mitt jobb.” En annan berättar om hur hon 

tillsammans med kollegor motsatt sig skolans eget regelverk för att hjälpa en elev som ansökt 

om extra ledighet i samband med jullovet för att för första gången på fem år resa till sin 

familj, genom att uppmana eleven att ljuga för rektorn om att hans mamma blivit sjuk – på så 

sätt skulle ansökan beviljas.  

Även lokala regelverk kopplade specifikt till elevkategorin har inneburit etiska problem för 

vissa lärare. En kommun där många elever ur denna grupp studerade kopplade ett krav på 

närvaro till rätt till bostad och försörjning, vilket försatte lärarna i en situation där de genom 

att rapportera frånvaro riskerade att göra sina elever både bostads- och inkomstlösa.  
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5.2.4 Den egna lärarrollen 

Jag tror aldrig att jag har varit så här lite lärare, samtidigt har jag varit jättejättemycket 

lärare. Men jag har också varit otroligt mycket mamma och kurator och arbetsförmedlare 

och, ja, du vet, allt annat. Som de också behöver. 

 

Flera av deltagarna beskriver hur arbetet med denna elevkategori varit exceptionellt, även för 

dem med många års arbete med flyktingar, varav många ”haft tunga ryggsäckar och så, men 

det här är… Ja, det här är något annat.” Synen på den egna yrkesrollen har för de flesta satts 

under hård prövning under åren sedan 2018. Benämningen ”kurator” i relation till eleverna är 

återkommande. Flera av lärarna använder sig även av andra yrkeskategorier för att beskriva 

hur deras arbete påverkats:   

 

Och det var ju det ansvaret som kändes så fruktansvärt tungt att få på sig. För jag har inte, jag 

jobbar inte på Migrationsverket och jag är inte läkare, jag ska liksom inte rädda liv, eller påverka 

liv på det sätt som jag känner att jag har varit tvungen att göra under den här tiden.  

 

Att som lärare plötsligt uppleva sig ansvarig för en annan människas liv är något flera av 

deltagarna tar upp, liknelsen med läkare återkommer. En av deltagarna formulerar sig så här i 

ett resonemang om den inverkan betygsättningen har på elevernas framtid:  

 

Jag anser att det inte är mitt uppdrag, helt enkelt. Lika lite som en som inte är läkare ska operera 

en hjärntumör, liksom, det går att jämföra så. Det är inte alls mitt yrke, det är inte mitt uppdrag, 

jag har inte kunskapen. Jag vill inte. Jag vill inte skicka iväg nån, eller låta någon stanna heller, för 

den delen. Med den basen, absolut inte. 

 

Samma lärare ger uttryck för sitt motstånd mot att involveras i elevernas legala situation med 

konstaterandet: ”Jag är ingen myndighet.” Hon fortsätter: ”Jag är lärare, jag ska bedöma dina 

kunskaper i svenska. Det är det jag ska göra, inget annat.”  

En annan deltagare säger att hon aldrig tänkt så mycket på sin roll som lärare som under 

dessa år: ”För att jag känner ju att jag delvis har gått utanför och gjort saker som inte ingår i 

mitt pedagogiska uppdrag. Det vet jag ju att jag har gjort.” Hon menar att läraryrket innebär 

att man är sitt eget redskap, vilket gör att gränsdragningarna mellan yrkesroll och privatperson 
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med nödvändighet är otydliga. ”För man använder ju sin egen person när man undervisar. Så 

det går inte riktigt att helt skilja hundra procent på det.”  

De deltagare som uppger sig ha agerat bortom vad de ser som en traditionell lärarroll 

menar att de gjort det för att kunna se sig själva i spegeln. Samtidigt skapar det faktum att 

eleverna litar på dem konflikter kopplade till yrkesrollen när det kommer till bedömning och 

betygsättning. En lärare beskriver det så här: ”Man hamnar ju i en konflikt också, för då är 

man dels en person som de har knutit an till, som de tyr sig till, som de litar på. Och så ska 

man samtidigt vara den personen som gör att de inte kommer framåt.” En annan lärare 

beskriver en inre dissonans som plågat henne, och menar att ”man går ju i princip runt och 

tänker på sig själv som en skitstövel” då hon som lärare hela tiden balanserar mellan att värna 

elevens bästa och behovet av att inte riskera sitt eget jobb: ”Jag skulle kunna göra mer och jag 

gör det inte, utan jag försöker behålla min värdighet, min yrkesroll”. Samtidigt ser flera av 

deltagarna samhällsnyttan i arbetet som avgörande för att de fortsätter jobba: ”Det bästa jag 

kan göra för att samhället ska bli bättre, det är att jag ser de här ungdomarna, att jag hör de här 

ungdomarna, och att jag ger dem ett alternativ”.  

5.3 En förändrad andraspråksundervisning 

Deltagarnas beskrivningar av nya gymnasielagens inverkan på andraspråksundervisningen 

redovisas här indelat på tre rubriker: undervisningens innehåll, praktiska problem till följd av 

lagen och speciallösningar.  

5.3.1 Undervisningens innehåll 

Den språkliga nivån hos eleverna är genomgående låg, eller väldigt låg, menar samtliga 

deltagare. Flera av dem ser detta som en konsekvens av att eleverna ”räddats upp” av lärare 

på tidigare kurser, för att de ska kunna komma in på gymnasiet och därmed kunna söka 

uppehållstillstånd för studier. Generellt har eleverna svårast för skriftlig produktion och 

läsning, medan många av dem klarar den muntliga relativt väl – då de är ensamkommande har 

de flesta behövt ha mycket kontakt med såväl svensktalande personer som många delar av 

samhället, vilket krävt ett utvecklat talspråk. Däremot har många av dem kort eller ingen 

skolgång bakom sig, samtidigt som kravet på gymnasieutbildning gör att de behöver studera 

på avancerad nivå, i högt tempo. Samtliga deltagare menar att nivån på undervisningen sänkts 
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till följd av detta – dels för att möta dessa elever där de är i sin kunskapsutveckling, dels för 

att kunskapskraven ska kunna tolkas på ett sätt som ger dem godkänt:  

Risken är att det sänker E-gränsen, tror jag. Att man bara ser till att ”det är väl ett E”, för att man 

inte vill dissa ner dem för att det har så stora konsekvenser […] Vi är inte mer än människor, så vi 

vill att de ska klara sig. Så jag tror att risken finns att det sänker betygsnivån. Överhuvudtaget tror 

jag att betygsnivån är… Alla ska ju ha den där etta-kursen [Sva 1], och det innebär ju att den 

sjunker betydligt mot vad den har varit tidigare. 

 

Det innebär alltså både att kunskapskraven sänks, och att undervisningen läggs på en nivå 

som riskerar att inte utmana elever som hunnit längre i sin kunskapsutveckling. Det skapar 

hos några deltagare en oro kring huruvida övriga elever får sina behov tillgodosedda.  

Om deltagarna är överens om att nivån på undervisningen sänkts, skiljer sig deras 

beskrivningar av elevernas roll i klassrummet. Någon beskriver dessa elevers behov av 

godkänt i kombination med en bristande erfarenhet av svensk skolkultur som belastande för 

yrkesutövningen, medan andra menar att elevgruppen höjt engagemanget i klassrummet och 

bidragit med ett ”flit” som är positivt för klassen som helhet. Ytterligare andra ser vissa 

elevers oförmåga att följa lektionerna som en normal reaktion på ett utdraget kristillstånd, och 

att undervisningen därmed får utgå ifrån de omständigheterna.    

En lärare berättar att hon för att motivera eleverna ibland väljer texter som handlar om 

personer i asylprocess, eller på andra sätt speglar elevernas erfarenheter. ”Då kunde de förstå 

ganska svåra texter. Så det gällde att hitta såna texter som kunde engagera dem.” En annan 

har köpt in Lättläst-böcker på teman hon tänker sig att eleverna har förförståelse kring: ”Den 

ena heter Där bilarna brinner. Det är om ett förortsgäng, de bränner bilar och så […] Den 

andra heter När hundarna kommer […] det är liksom deras miljöer, det är invandrarpojkar 

och det är mycket så, det gillar de ju jättemycket.”  

Några deltagare adresserar elevernas livssituation genom frågor om samhälle och 

värdegrund. En av dem resonerar kring att utgå ifrån de erfarenheter som finns i klassrummet, 

och refererar till en kollegas återgivning av diskussioner på samhällskunskapen: ”Den här 

elevgruppen var kunnig och intresserad och ja, när de skulle prata om statsskick och sånt där, 

betydligt mer på och duktiga än många svenska elever som aldrig funderat över 

problematiken. Så det blev liksom ett lyft i klassrummet i och med deras erfarenheter från 
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icke-demokratiska styrelseskick och så.” En lärare beskriver ett arbetsmoment kring frågan 

”Vad är en människa?”, som hon tidigare främst betraktat som en intressant övning:  

 

Jag hade ett jättejobbigt samtal med en elev, som tyvärr inte lever idag. Som sa: ”Jag vill bara ha 

mitt namn på ett papper.” […] Det var en sån örfil att få den: ”Jag vill ha mitt namn på ett papper 

så att jag vet att jag är en människa som alla andra, för det har jag aldrig haft”. Så 

värdegrundsarbetet blev ju, man fick prata om grundläggande saker som: vad är en människa och 

vad är inte en människa? Du är uppväxt i en gruva och har jobbat där, du har blivit utsatt för en 

massa jobbiga saker, är du en människa då? Folk har ägt dig. Du har liksom, poliser har försökt… 

Och så kommer du till Sverige och tänker att här är det lugnt, men fortfarande har du inte 

rättigheter som en människa utan står utanför systemet. Så vad är det vi värderar, då?  

5.3.2 Praktiska problem till följd av lagen 

Du har en jättekrånglig historia bakåt, och du har ingen trygghet i dagsläget, på inget sätt, 

du vet inte om du får stanna i landet, du vet inte vad du ska äta till middag. Att samtidigt 

kunna sitta och ta till sig kunskap…  

 

Praktiska problem som hänger ihop med elevernas sociala, legala och materiella situation 

påverkar undervisningen i hög utsträckning. Vissa elever är i perioder hemlösa, och saknar 

dessutom försörjningsmöjligheter: ”Många var hemlösa under ganska lång tid. Och verkligen 

sov ute, sov på tunnelbanan, på bussar, hoppade runt bland kompisar. Alltså det var ju, den 

vintern var fruktansvärd.” Läraren som berättar detta har haft ett större antal elever i kategorin 

samtidigt, och menar att det som varit jobbigast är just att de varit så många, och att det krävts 

stora insatser kring varje person: ”Vi hade kunnat sitta fyra personer och jobba heltid med att 

försöka täcka upp kring en enda elev och få det att funka.” 

Dessutom skapar Migrationsverkets tolkning av lagen ibland otydliga krav gällande 

skolform (Sveriges Radio, 2019). En deltagare som arbetar på Komvux berättar hur de från en 

dag till en annan fick ett antal NGL-elever som skickats vidare från det gymnasium där de 

tidigare läst, bara för att en tid senare själva ta reda på att eleverna skrivits ut på felaktiga 

grunder, något som orsakade problem i relation till Migrationsverket:   

 

Då gick de på språkintroduktion, nere på gymnasieskolan. Och sen när de kommer till oss kommer 

de in på grundläggande nivå. För på språkintro läser de ju sva mot grundskolebetyg, så då kommer 
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de in på grundskolenivå hos oss. Och där sitter de ju inte säkert enligt den här lagen. De behöver ju 

vara på en gymnasieutbildning. Så det blev ju väldigt besvärligt för dem, och för oss.  

 

Elever som på detta sätt behövt byta från gymnasium till Komvux har också behövt ett sfi-

betyg, något de inte har med sig från gymnasiet: ”För det är ju också så himla knepigt i den 

här lagen, och de har inte tänkt efter riktigt, att Komvux yrkesprogram gäller, men inte sfi. 

Men för att komma in på Komvux yrkesprogram måste du ha sfi-betyg.” Därtill har 

kommunala regelverk kring tidsgränser gällande vissa utbildningsformer gjort att elever 

riskerat att inte kunna slutföra sina utbildningar. På detta berättar flera deltagare om stora 

personalomsättningar på skolan, ”för det var nästan ingen som orkade det här”.  

5.3.3 Speciallösningar  

Som svar på de problem lagens utformning ställt deltagarna inför har en mängd olika 

speciallösningar konstruerats. Eftersom den språkliga nivån många gånger är låg hos eleverna 

samtidigt som ett betyg i sva är avgörande, har lärarna kopplat in specialpedagoger och riktat 

undervisningen mot de moment som är kritiska för dessa elevers möjlighet till godkänt. Även 

den deltagare som tar principiellt avstånd från att behandla denna elevkategori på något 

särskilt sätt har gett eleverna en extra möjlighet att visa sina kunskaper genom ett prov hon 

själv konstruerat.  

En lärare, som talar om undervisningen i termer av att ”trolla med knäna”, berättar att de 

på skolan låtit elever som inte nått godkänt i Sva 1 läsa Sva 2 och 3 för att sedan retroaktivt 

godkänna dem i Sva 1, vilket är den kurs som krävs för ett examensbetyg: 

 

Om de får ett F när de slutar ettan så är det ändå inte kört utan de kan jobba vidare med sin kurs 

med hjälp av stödpedagogen, och jag har kvar elever som jag har F:at i ettan som ändå väljer att 

läsa Sva 2 och 3 […] Man fortsätter jobba med kurserna, utan att det för den skull ska vara ett 

särskilt prövningstillfälle då de kommer och sitter hela dagen och gör ett prov. Det är inte så, utan 

de får löpande bedömningar, och undervisning. Det är så man måste jobba, annars skulle de aldrig 

få godkänt i de här kurserna.  

 

En lärare berättar att elever, vars språkliga nivå gjort att de inte klarat gymnasiestudierna, med 

kommunens hjälp getts möjlighet att läsa en kombination av sfi och en yrkesutbildning. På 

min fråga om detta upplägg är godkänt inom ramarna för NGL svarar hon att ”den ser ut att 

vara godkänd, men den är ju kanske egentligen inte det. Men kommunen tog sitt ansvar lite 

grann där […] just för att eleverna inte var behöriga till egentligen nånting”. På en av de andra 
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deltagarnas skola har man, inom ramarna för en av sva-kurserna, i praktiken undervisat i sfi 

för att förbereda eleverna för ett sådant prov. Detta då man vet att de på grund av sin ålder 

kommer att behöva byta till Komvux, där ett sfi-betyg krävs. En lärare har sett till att elever 

som saknar pengar fått äta lunch i skolan även under sin praktik. Inom ramarna för Komvux 

har en annan lärare varit med och drivit fram en ny yrkesutbildning för de elever som felaktigt 

förflyttats från gymnasiet till vuxenutbildningen:  

 

Det var ju tvunget att gå snabbt för dem att komma in på en gymnasieutbildning, innan 

Migrationsverket skulle besluta om en förlängning. Men när det uppdagades att de hade skrivits ut 

på felaktiga grunder drev jag och några av mina kollegor att Bildningsförvaltningen […] och 

vuxenutbildningens förvaltning var tvungna att tillsammans hitta en lösning för dem. De drabbas 

av så mycket omständigheter ändå. Det här ska inte vara ytterligare en sån sak. Så i mars lyckades 

de trolla fram en ny yrkesutbildning i vår regi […]. De som var kvar, som inte var färdiga med 

grund, de fick gå in på den gymnasieutbildningen. Oavsett nivå, egentligen.  

 

Dessa speciallösningar kräver resurser, och har i de allra flesta fall drivits på av lärarna. En av 

dem konstaterar: ”Det är klart att jag anpassar och gör speciallösningar för andra elever, men 

jag har nog gått mycket, mycket längre än jag brukar tack vare den här lagen, så är det ju.”  

5.4 Övergripande observationer 

Utöver de resultat som redovisas ovan ser jag några övergripande observationer som 

meningsfulla att ta upp. Flertalet deltagare beskriver hur en strukturell snedfördelning av 

resurser och ett bristande intresse för de skolformer som varit aktuella för elevkategorin är 

konstituerande för deras undervisning. Detta gäller inte minst språkintroduktion. Flera 

identifierar dessutom en specifik diskriminering gentemot just denna elevgrupp, som dels tar 

sig uttryck i en materiell obalans i termer av pengar till verksamheten, tillgång till elevhälsa 

osv., dels i attityder från lärare på skolan och andra elever: ”I början fick vi mycket pengar 

och resurser. De skulle ju gått till vår elevgrupp, men sattes på övriga skolan. Så de eleverna 

har fått mycket mer specialpedagoghjälp och kuratorshjälp och sånt, för att de, de riktiga 

gymnasieeleverna, har ju föräldrar som kan klaga för dem. Men det har ju inte våra elever.” 

Samtliga deltagare vittnar också om en stor utsatthet hos denna elevgrupp: om elever som 

tvingats fly vidare från Sverige efter att inte ha klarat gymnasiet, elever som under långa 

perioder levt i hemlöshet, tagit livet av sig eller omkommit på andra sätt, eller fortsatt 

befinner sig i skolan men inom en skolform som gör ett fortsatt uppehållstillstånd utsiktslöst.  
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6 Analys och diskussion 

Resultatet visar att betygsättningens etiska implikationer kräver ett aktivt förhållningssätt av 

lärarna, där deras (kringskurna) utrymme att välja aktiveras (Cummins 2017:177). De 

intervjuade lärarna väljer här att handla på främst två sätt: dels engagerar de sig i elevernas 

livssituation på ett sätt som får effekter på deras skolframgång, dels anpassar de 

undervisningens innehåll och därmed bedömningen av elevernas insatser. Jag analyserar 

nedan materialet med utgångspunkt i mina två forskningsfrågor: Upplever lärarna att NGL 

påverkat deras yrkesroll och/eller undervisningen som sådan, och i så fall hur? Om så: har 

förändringarna inneburit etiska konflikter, och hur ser dessa ut? 

6.1 Betygsättning som etisk praktik 

Lärarna utmanas i sin myndighetsutövning genom den kritiska roll betygsättningen får för 

eleverna. Det Shapira-Lishchinsky (2011:648) kallar omsorgsklimat står här i konflikt med 

det formella klimatet på ett sätt där varje val potentiellt leder till svåra konsekvenser: antingen 

riskerar läraren att bli av med sitt jobb, eller så riskerar eleven sitt uppehållstillstånd. Den 

etiska interpersonella normen att skydda eleven från skada står därmed emot normen att som 

lärare skydda sig själv (Colnerud 1997:630). Läraren måste också värdera det ansvar hon har 

för elevens nu mot ansvaret för elevens framtid, där ett förlorat uppehållstillstånd å ena sidan 

är en akut aspekt, men riskerar att bli resultatet oavsett, om eleven inte har tillräckliga 

kunskaper med sig till nästa kurs. Dessutom står normen att skydda eleven från skada i 

konflikt med den interpersonella normen att verka utifrån respekt för sanning och rättvisa – i 

relation till andra elever och kollegor – liksom yrkesinterna normer kring att följa 

kunskapsmålen, och sådana som gäller social anpassning till kollegiets oskrivna 

överenskommelse om att inte skapa betygsinflation (Colnerud 1997:630).  

6.2 Kunskapsutveckling genom omsorg och omfördelning av makt 

Majoriteten av deltagarna beskriver en situation där elevernas beroende av läraren är betydligt 

större än vanligt, till följd av en exceptionell utsatthet (Caraballo & Soleimany 2019:84). 

Såväl Cummins som Caraballo och Soleimany menar att relationen lärare-elev är 

bestämmande för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. I det här fallet präglar en 



 35 

diskriminerande samhällsordning elevernas skolgång på ett sätt som gör lärarens val att 

utmana eller bekräfta denna ordning än mer avgörande (Cummins 2017:177).  

Flera av lärarna förstår också möjligheten till kunskapsutveckling som tätt knuten till det 

relationella. Vissa deltagare arbetar aktivt med att ge elevernas erfarenheter och livssituation 

utrymme, i klassrummet men också i handlingar och val som sträcker sig bortom den, vilket 

är grunden för det Caraballo och Soleimany beskriver som en transformerande pedagogik 

med grund i omsorg om eleven (Caraballo & Soleimany 2019:83). Läraren arbetar här 

skillnadsöverskridande och kan i och med det fungera som en allierad (Johnson 2003:788). 

Dessutom har det att direkt adressera samhälleliga orättvisor i klassrummet, vilket några av 

lärarna berättar om, visat sig motiverande för marginaliserade elever (Caraballo & Soleimany 

2019:86). Att visa för eleverna att man tar ställning för dem, mot en lagstiftning man ser som 

orättfärdig, lägger grund för ett samarbetsinriktat maktskapande och därmed för både 

kunskaps- och identitetsutveckling hos eleven (Cummins 2017:172). Genom att adressera 

elevens situation i ord och handling ges eleven redskap att kritiskt granska de omständigheter 

som kännetecknar hens situation och därmed för ett identitetsvidgande som i sin tur förbättrar 

möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen (Caraballo & Soleimany 2019:85).  

De deltagare som tillskriver eleverna en hög grad av agens och individualitet – de gör 

strategiska val, tar ansvar, bidrar med relevanta erfarenheter, är intelligenta, hanterar svåra 

livssituationer, hjälper varandra – tenderar att använda strukturella förklaringsmodeller för de 

svårigheter eleverna möter. De som i högre grad definierar eleverna utifrån brist eller skillnad 

– de saknar motivation, når inte målen, har svårt att förstå, slarvar eller fuskar, och beskrivs 

som en homogen grupp – förlägger i högre utsträckning misslyckandena hos eleverna själva 

(Caraballo och Soleimany 2019:87). Materialet visar också att de lärare som för resonemang 

utifrån relationella perspektiv tenderar att ställa fler kritiska frågor kring sin egen praktik som 

lärare (Caraballo & Soleimany 2019:89). 

6.2.1 Yrkesrollen både vidgas och krymper 

I lärarnas berättelser återkommer jämförelser mellan den egna rollen och kuratorns, läkarens, 

mammans, arbetsförmedlarens. Beskrivningarna kan tolkas som försök till gränsdragningar 

kring vad det egna yrket (inte) bör innefatta, och det är också längs dessa gränser etiska 

dilemman identifieras. Ett sådant handlar om skillnaden mellan yrkesliv och privatliv, något 

som skapar en ”inre dissonans” där det faktum att läraren ”är sitt eget redskap” gör det svårt 

att dra någon absolut linje. Ett av de strukturella villkor Colnerud identifierar som formande 
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för läraryrkets etiska konflikter är det faktum att lärares institutionella närhet till sina elever 

manar till moraliskt ansvarstagande, samtidigt som det professionella mandatet att ingripa 

ofta är oklart (Colnerud 1997:632), vilket märks i många av deltagarnas beskrivningar. Två av 

deltagarna ger uttryck för strategin att inte utveckla alltför nära relationer med elever 

(Shapira-Lishchinsky 2011:653), utifrån övertygelsen att det skulle kunna vara skadligt för 

eleverna – en pratar om det i termer av att reglera ett beroendeförhållande, den andra utifrån 

att det vore att gå bortom lärarrollen. De lärare som skildrar ett stort engagemang i 

elevgruppens, och enskilda elevers, situation – vilka är desamma som upplevt sig vara mest 

ensamma i sitt arbete – är också de som uppger sig i perioder ha varit sjukskrivna eller lidit av 

psykisk ohälsa, vilket speglas i den forskning på området som Colnerud redogör för 

(Colnerud 2015:350).  

Flera av deltagarna använder sig av kollegors handlanden och val i sina resonemang kring 

etiska frågor, i de flesta fall för att visa på förhållningssätt eller handlingar som deltagaren 

själv tar avstånd ifrån och som signalerar ett för ”mjukt” förhållningssätt till elevkategorin 

– det handlar om att kompromissa i betygsättningen, låta någon bo hemma hos sig, bidra med 

pengar, vara ”för snäll” eller ”låta sig duperas” av elevernas villkorade tillvaro, vilket följer 

Colneruds resonemang kring sociala normer där alltför engagerade lärare undantas tabut att 

inte kritisera kollegor (Colnerud 1997:631). Här utmanas alltså normer som handlar om social 

anpassning och kollegial lojalitet (Colnerud 1997:630).  

 Professionellt ansvar innebär en tillit till lärarens professionella omdöme när det gäller att 

hantera komplicerade situationer, att motivera sitt handlande och sina resonemang utifrån 

”vetenskap, beprövad erfarenhet och moraliska överväganden” (Englund & Dyrdal Solbrekke 

2015:179). Materialet visar på flera exempel där lärare motiverar sitt arbetssätt och handlande 

inför skolledningen utifrån just en sådan grund, men möts av argument som handlar om 

ekonomi, resultat utifrån på förhand bestämda indikatorer (såsom närvaro eller provresultat) 

och ett vårdande av skolans rykte. Här ges alltså lärarens redovisningsskyldighet företräde 

framför ett professionellt ansvar (Englund & Dyrdal Solbrekke 2015:176). Flera av deltagarna 

betonar också att personer i ledningen inte förstår deras arbete då de är rekryterade från andra 

yrkesområden än skolan, vilket Bejerot m.fl. identifierar som en av flera försämrande faktorer 

i sin undersökning av skolans omvandling under New Public Management (Bejerot m.fl. 

2015:36). Övergripande märks i deltagarnas resonemang ett glapp mellan ledning och lärare 
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med ett minskat utrymme för professionell autonomi och högre grad av resultatstyrning 

(Bejerot m.fl. 2015:24).  

Flera av deltagarna menar att det arbete de lagt ner på att sätta sig in i nya gymnasielagens 

regelverk, stå i kontakt med advokater, gode män och Migrationsverket, liksom att driva 

igenom och administrera de speciallösningar av olika former som krävts för elevgruppen, har 

tagit värdefull tid från undervisningsuppdraget. Detta vittnar om en byråkratisering och 

juridifiering av läraryrket, där aspekter av elevernas skolgång som tidigare hanterats kollegialt 

nu är knutna till externa regelverk och förordningar (Colnerud 2014:28). Dessutom vittnar 

flera av dem om en moralisk stress över att vara del i ett system de själva varken kan 

överblicka – dvs har bristande kontroll över – eller är överens med (Colnerud 2015:349). 

Colnerud beskriver hur moralisk stress ofta hänger ihop med upplevelsen av att den egna 

rollen är motstridig, vilket lärarna vittnar om, inte minst vid betygsättning, men också vad 

gäller relationen i bredare mening (Colnerud 2015:348). Stressen tenderar dessutom att öka 

med en stor arbetsbörda och ett stort antal val mellan inkompatibla handlingar (Colnerud 

2015:350), vilket märks i flera av deltagarnas berättelser. Den press omständigheterna satt på 

lärarna har också lett till en hög personalomsättning, vilket ytterligare ökar bördan hos de som 

arbetar kvar med elevkategorin. 

Colneruds forskning visar att lärare, trots att omsorg inom yrket ses som en kärnprincip, 

tenderar att ge upp denna princip i de fall den står i konflikt med kollegor eller andra vuxna 

(Colnerud 1997:634). Mitt material motsäger delvis detta: trots att deltagarna i många fall sett 

sig tvungna att manövrera för att inte stöta sig med ledning eller kollegor, finns flera exempel 

på när enskilda lärare varit beredda att agera i lojalitet med en utsatt elev(grupp) trots 

motstånd från kollegor eller ledning.  

6.3 Omtolkade styrdokument och sänkt nivå på undervisningen  

Samtliga deltagare ser att nivån på undervisningen sänkts till följd av att elever som inte 

egentligen är redo för sva-studier på gymnasienivå först ”räddats upp” från studier på 

grundskolenivå för att ges möjlighet att söka uppehållstillstånd, och sedan, av samma skäl, 

erbjuds en undervisning vars nivå har justerats för att denna elevkategori ska kunna få betyg. 

Det handlar alltså om de etiska aspekterna av undervisningens innehåll, och här märks en 

ökad flexibilitet gentemot systemet i syfte att skydda eleverna från skada (Shapira-

Lishchinsky 2011:652). Det är också en fråga om fördelningsrättvisa där skolans normer i de 

flesta fall får stå tillbaka för något som liknar utdelning efter insats, och där lärarna i hög 
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utsträckning följer sitt samvete när de väljer att omtolka skolans styrdokument (Shapira-

Lishchinsky 2011:653). Samtidigt tas hänsyn till institutionella normer då samtliga menar att 

glädjebetyg bör undvikas då de ger problem för skolan som sådan (Colnerud 1997:630).  

En annan rättviseaspekt som aktualiseras är hur andra elever påverkas av lärarens val att 

sänka nivån på undervisningen. I de fall lärare valt att hålla sig till skolans regelverk resonerar 

även de utifrån en omsorg om eleverna (Shapira-Lishchinsky 2011:653).  

6.3.1 Att skydda elever från skada – en motståndshandling? 

De många speciallösningar deltagarna redogör för kan alla ses som svar på konflikten mellan 

omsorgsklimat och formellt klimat i form av en ökad flexibilitet gentemot systemet, till 

elevens fördel (Shapira-Lishchinsky 2011:652). Lösningarna syftar alla till att skydda 

eleverna från skada. Det gäller inte minst de omtolkade kunskapskraven, men också sådant 

som att kunna äta sig mätt, att inte bli bostadslös eller riskera att befinna sig på fel plats i 

utbildningssystemet den dag Migrationsverket granskar ens ärende. De etiska interpersonella 

normerna får här i många fall gå före yrkesinterna och institutionella normer (Colnerud 

1997:630). Den norm som syftar till att skydda läraren själv utmanas också av elevens rätt till 

skydd från skada (Colnerud 1997:630) – elevens behov tillåts i många fall ta stort utrymme 

även inom ramen för det deltagarna tidigare betraktat som privatliv, vilket i vissa fall lett till 

att lärarna själva blivit utmattade eller mått psykiskt dåligt.  

Shapira-Lishchinsky beskriver också strategin att ge en andra chans (Shapira-Lishchinsky 

2011:652), vilket flera av deltagarna vittnar om vad gäller extrainsatta prov, kurser som får 

läsas flera gånger eller en kontinuerlig kontroll av kunskapsnivåerna istället för avslutande 

kursprov, vid vilka eleverna bedöms ha sämre chanser att lyckas.  

Professionellt ansvar ”implicerar en proaktiv handlingsinriktning” (Englund & Dyrdal 

Solbrekke 2015:179) där den professionella agerar utifrån sin förståelse av vad som är bäst 

såväl för den enskilda eleven som för samhället som helhet. Detta till skillnad från 

redovisningsskyldigheten, som är reaktiv och bygger på parametrar uppställda av andra än 

den professionella – i det här fallet kan det handla om Migrationsverket, kommunen eller 

skolledningen. Deltagarnas speciallösningar kan ur det perspektivet alla ses som exempel på 

professionellt ansvar, och som sådana förstås som motståndshandlingar gentemot ett system 

som premierar resultatstyrning framför professionell autonomi.  
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7 Slutsatser 

Materialet visar att nya gymnasielagen påverkat såväl deltagarnas yrkesroll som 

andraspråksundervisningen som sådan. Den samtidiga rörelse mot mer omsorg och mindre 

professionellt handlingsutrymme som deltagarnas resonemang vittnar om skapar etiskt 

svårhanterliga situationer vad gäller att skydda elever från skada. Dessa har hanterats på 

främst två sätt: genom att utveckla mer omfattande relationer till eleverna, vilket fungerar 

främjande för kunskapsutvecklingen men i flera fall har inneburit en ohållbar arbetsbörda, och 

genom att omtolka kunskapskraven i syfte att kunna godkänna eleverna, vilket lett till en 

sänkt nivå på undervisningen.  

 

8 Avslutande kommentar  

Avslutningsvis kommenterar jag valet av kvalitativ intervju som metod (8.1), och skisserar 

några möjliga riktningar för vidare forskning (8.2).   

8.1 Val av metod 

Då NGL är ett strukturellt villkor som påläggs gymnasieskolan och motsvarande skolformer 

hade jag kunnat välja att använda mig av fokusgruppsamtal (Kvale & Brinkmann 2014:350) 

för att undvika en individualiserande ingång till ett kollektivt problemområde. Samtidigt ser 

jag en risk att etiskt mer känsliga aspekter av forskningsfrågorna hade blivit svåra att föra 

diskussion kring i grupp, och att de längre resonemang som stärker studiens resultat inte givits 

samma utrymme. Det är här värt att än en gång lyfta att urvalets representativitet är svår att 

fastslå. Med detta sagt finner jag att materialet visar på omständigheter som är relevanta att 

diskutera om de så skulle visa sig gälla enbart dessa lärare.   

 Jag har valt att intervjua sva-lärare istället för den berörda elevgruppen, vilka förstås är de 

som påverkas allra mest av lagen. Detta då möjligheten att komma åt strukturella betingelser 

framstår som större i en studie av den profession som ålagts att förhålla sig till lagstiftningen i 

sitt yrkesutövande. En uppenbar begränsning med arbetet, utöver det korta formatet, är att jag 

enbart kunnat ta del av litteratur på svenska och engelska.   
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8.2 Framtida forskning 

Den nya gymnasielagen implementerades 2018 och har därmed beforskats i begränsad 

utsträckning, och främst på lägre akademiska nivåer inom t.ex. statsvetenskap och juridik. Då 

de villkor NGL ställer upp för eleverna står i motsättning till såväl det samlade 

forskningsläget gällande flerspråkiga elevers kunskapsutveckling som skolans styrdokument 

och lärarnas yrkesetik, och dessutom utgör en typ av ansvarsförskjutning från myndighet till 

enskild professionell inom skolans värld, finns det behov av ytterligare forskning ur flera 

perspektiv. Dels finns det uppenbara skäl att undersöka de berörda elevernas erfarenheter av 

en villkorad skolgång, dels vore det relevant att jämföra sva-lärarnas situation med t.ex. sfi-

lärares, vars närvarorapporter i en liknande ansvarsförskjutning ligger till grund för 

Arbetsförmedlingens utbetalning av etableringsersättning. Lagens krav på fast anställning 

efter fullgjord gymnasieutbildning fungerar också klasscementerande då den förvägrar dessa 

elever vidare studier, vilket utgör incitament till en forskning som tar avstamp i skolans 

jämlikhetsuppdrag. Att min studie dessutom visar på en sänkning av nivån på 

andraspråksundervisningen i de klasser där elever med uppehållstillstånd för studier läser/har 

läst – en sänkning med potentiell risk att befästas på sikt – ger ytterligare ingångar till fortsatt 

forskning, inte minst då ämnet sedan tidigare dras med föreställningen om att vara ett 

”enklare” ämne än svenska.   
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Bilaga 1. Inbjudan 

 

Hej,  

Jag heter Linn Hansén och studerar till lärare i svenska som andraspråk. I höst kommer jag att 

skriva en C-uppsats inom ämnet svenska som andraspråk, där jag vill undersöka på vilka sätt 

den så kallade nya gymnasielagen (NGL) påverkar sva-lärarrollen för de lärare som 

undervisar elever med denna typ av uppehållstillstånd.  

 

Under 2018 kunde ungdomar, som fått avslag på sin asylansökan och som uppfyllde vissa av 

Migrationsverkets ställda krav, ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på 

gymnasiet. Efter fullgjord gymnasieutbildning förväntas ungdomen skaffa sig en 

tillsvidareanställning, vilken i sin tur ska ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. 

Kravet på fullgjord gymnasieutbildning kopplar de sva-lärare som undervisar elever ur denna 

kategori till dessa ungdomars möjlighet till fortsatt uppehållstillstånd.  

 

Min studie syftar till att undersöka på vilka sätt sva-lärarrollen, och yrkesutövandet, påverkas 

av NGL. Det kan t. ex. handla om etiska aspekter kring bedömning, utformande av 

undervisning eller relationen mellan elev och lärare.  

 

Intervjun tar ca 30 minuter och jag kommer att spela in och transkribera den. Vi träffas på en 

tid och en plats som passar dig (intervju via Zoom eller motsvarande är möjligt, men i bästa 

fall får vi chans att ses på riktigt) – gärna så snart som möjligt. De delar av intervjun jag väljer 

att inkludera i uppsatsen skickar jag till dig för godkännande. Ingen annan än jag kommer att 

lyssna på det inspelade materialet, och inspelningen kommer att förstöras efter att studien 

avslutats. Ditt namn och din arbetsplats anonymiseras i uppsatsen. Det är givetvis frivilligt att 

delta, och möjligt att avbryta ditt deltagande när som helst.   

 

Vid intresse, hör av dig till mig på  linn.hansen@glanta.org eller 0736–947365.  

 

Med förhoppning om att du vill delta! 

Hälsar Linn Hansén 

  

mailto:linn.hansen@glanta.org
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Bilaga 2. Intervjumatris  

 

Hur länge har du jobbat som sva-lärare?  

Kan du berätta lite om din nuvarande arbetssituation?  

Hur ser det ut med elever som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, hur många är 

de på er skola? Undervisar du allihop?  

Hur var det när du som lärare först kom i kontakt med den här lagen?  

Var det något du tänkte särskilt på?  

Hur är det att undervisa dessa elever?  

Hur tänker du på sva-undervisningen i relation till lagen, hur har den påverkats?  

I vilken mån påverkar de omständigheter som lagen ställer upp möjligheten för dig som lärare 

att arbeta med elevernas kunskaps- och identitetsutveckling? 

Din relation till de här eleverna, hur påverkas den?  

Kommer du att tänka på några situationer som påverkat den relationen särskilt? 

Hur ser det ut med relationen till övriga elever, påverkas den på något sätt av att vissa elevers 

skolgång villkoras av NGL?  

I Skollagen formuleras skolans uppdrag i två huvudsakliga principer: en som handlar om 

kunskap, och en om värden. Liknande skrivelser finns i andra styrdokument. Hur tolkar du 

dem i relation till NGL-elevers skolsituation?  

I vilken mån tar du användning av olika typer av styrdokument när du ska navigera i 

situationer som berör NGL-eleverna?  

Vilka dokument i så fall?  

Vad händer när du gör det?  

I vilken utsträckning tar du hjälp av kollegor, skolledning, kurator osv?  

I så fall i vilka lägen?    

Finns det något i ditt sätt att förhålla dig till dessa saker som du själv betraktar som motstånd?  

(Om vi inte redan berört yrkesetiken): På vilka sätt kopplar du det vi pratat om nu till frågor 

om yrkesetik?  
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