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F
örst och främst, kanske något sent, vill jag önska alla en god fortsätt-
ning på det nya året. Hoppas att alla har haft möjlighet att vara lite 
lediga och ”ladda batterierna”.

Flyktingtillströmningen till Sverige har inte undgått någon av oss, 
och på ett eller annat sätt så påverkar det vår vardag. Migrations-

verket (MV) har det stora ansvaret för dem som söker asyl. När MV beslutat 
om asyl blir personen anvisad till en kommun, till exempel Göteborg. De flesta 
nyanlända får efter en utredning, som kan ta omkring 12 månader, permanent 
uppehållstillstånd (PUT). Ungdomar som befinner sig i asylskedet eller har fått 
uppehållstillstånd har rätt till gymnasieutbildning. De flesta av ungdomarna i ål-
dersgruppen 16–17 år är ensamkommande, men det finns även de som kommer 
med familjer och/eller andra anhöriga.

Inför detta läsår hade vi, med statistik från MV som grund, tagit höjd för ett ökat 
mottagande, men efter sommaren och under hösten så har den planeringen fått 
göras om. Istället för att ta emot omkring 1 500 ungdomar inom språkintroduk-
tion så planerar vi för att ta emot omkring 2 300 ungdomar. En väsentlig skillnad. 

Alla nyanlända ungdomar jag hittills träffat är oerhört motiverade och ser 
positivt på sin framtid. De är oerhört tacksamma över att ha fått komma 
till Sverige; många uttrycker att de fått en andra chans i livet. De vill snabbt 
komma igång med sin utbildning, lära sig svenska och bli en del av det svenska 
samhället. Därmed blir det än viktigare för oss att så snart som möjligt kunna 
erbjuda dem en skolstart. 

Under hösten har vi startat ett omfattande rekryteringsarbete där vi söker 
lärare, elevhälsopersonal, administrativ personal, rektorer med mera. Men att få 
helt rätt kompetens på plats tar lite tid, då de vi anställer i regel har en uppsäg-
ningstid på tre månader. Vi har startat ny verksamhet på Stora Holm, som vi 
bara för ett år sedan hade börjat lämna. Vi söker dessutom nya lokaler eftersom 
det lokalbestånd vi har inte kommer att räcka till.  

För att ungdomarna inte ska behöva gå sysslolösa medan de väntar på att få 
en plats i skolan, erbjuder vi dem under tiden olika slags aktiviteter som ligger 

nära undervisning, till exempel information om hur det 
svenska skolsystemet fungerar, hur samhället fungerar, 
stadsvandring, museibesök med mera. 

Jag tror och hoppas att alla förstår att vi behöver ha en 
stor flexibilitet för att möta de utmaningar och möjlighe-
ter som nu finns runt omkring oss. Alla ni medarbetare 
som jobbar med dessa frågor gör ett fantastiskt bra jobb.
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Nytänk viktigt i arbetet 
med nyanlända
Hela staden ställs inför nya situationer när de nyanlända blir fler. 
När läget förändras från vecka till vecka gäller det att tänka både 
snabbt och långsiktigt på samma gång.

Helene Holmström var tidigare 
rektor på Center för språkintro-
duktion. Nu är hon processledare 
i stadens arbete med nyanlända. 
Utmanande, svårt och roligt.

– Jag tycker att alla stadens för-
valtningar är på banan och medvet-
na om att det här med nyanlända är 
frågor vi måste jobba med, även om 
vi har mycket annat vi också måste 
göra. Det är en fråga som egentligen 
har prioriterat sig själv, säger hon.

Stadens ledningsgrupp för 
nyanlända leds av Sven Höper, och 
i gruppen finns bland annat utbild-
ningsdirektören Tomas Berndtsson. 
Det finns även en planeringsgrupp 
med sektorschefer, där UBF:s Maija 
Söderström ingår. Och så finns det 
ett antal arbetsgrupper. 

Senaste tiden har det varit fokus 
på de akuta frågorna och därför 
har det i skrivande stund skapats 
ytterligare en grupp där man försö-

ker hantera de mer akuta frågorna 
på en operativ nivå. Men stadens 
organisation för arbetet med nyan-
lända förändras i takt med situa-
tionen, och läget ser olika ut från 
vecka till vecka. 

Helene Holmströms tvååriga 
projekttjänst är en förstärkning i 
den Stadengemensamma organisa-
tionen. Uppdraget är att se till att 
saker blir gjorda, sammankalla till 
möten och försöka driva på arbetet. 

Staden befinner sig i ett läge där 
de akuta frågorna måste lösas, sam-
tidigt som det är nödvändigt med 
fokus på långsiktigheten också.

– Vi måste hela tiden balansera. 
Det akuta är ju akut. Men om vi 

inte jobbar med det långsiktiga så 
kommer det ju att bli akut också, 
säger Helene. 

För Utbildningsförvaltningen 
innebär det akuta läget att få tag 
på lokaler och lärare. Men när det 
väl är löst så ska det ju också ske en 
undervisning. 

– Och om man då inte håller fo-
kus på kvaliteten så blir det ju akut 
för då kommer måluppfyllelsen bli 
att sjunka. Det är en avvägning att 
kunna befinna sig i bägge delarna.

Nyanlända är inte bara ensamkom-
mande, påpekar Helene Holm-
ström. Gruppen ensamkommande 
har ökat, och på gymnasiet är det 
en stor andel nyanlända som är 
ensamkommande, eftersom de 
ungdomarna är lite äldre, men totalt 
sett är det ungefär hälften av de 
nyanlända barnen som kommit hit 
med sina föräldrar. 

– Främst behöver vi ha perspek-
tivet att de är barn och unga, helt 
enkelt.

En utmaning för Göteborgs Stad 
är det faktum att staden är upp-
byggd efter sektorer, vana att göra 
sitt. Men i den här frågan så funkar 
inte riktigt det sättet att arbeta. Alla 
måste jobba tillsammans, menar 
Helene Holmström. 

– Och det är vi inte jättevana vid. 
Det är klart att folk jobbar tillsam-
mans, men man behöver kanske 
fördjupa det samarbetet, tänka lite 
nytt. Det finns en ovana att göra det. 

Nu gäller det för hela staden att 
våga tänja lite både på sig själv och 
på sina föreställningar, kanske även 
lagstiftningar. 

– Det låter ju väldigt illa, men 
egentligen är det vad det handlar 
om. Hur långt vågar vi utmana, för 
att det ska bli bra? Och kanske får 
vi tänja på lagen för att det ska bli 
bra, säger Helene. 

För många blir det en utmaning 
att tänka på ett nytt sätt.

– Vi är ju vana att tänka nej, vi 
får nog kolla upp detta först, vi får 
undersöka och utreda. Men det fun-
kar ju inte att vi sätter oss idag och 
undersöker hur vi kan fixa boende 

om ett år, när de står här nu.
Gymnasieskolorna har hittills 

haft en tradition av att själva tala 
om hur många elever de kan ta emot 
på språkintroduktion och sedan har 
Utbildningskansliet vägt samman det 
med behoven av platser och skolan 
har fått ungefär så många elever man 
sa att man kunde ta emot. Men nu 
måste skolorna rucka på det, menar 
Helene Holmström.

– Det går inte att säga att nu har 
vi fullt. Alla tvingas tänka på nya 
sätt, för om vi inte gör det så kom-
mer vi ha en stor grupp ungdomar 
som inte går i skolan. För det första 
bryter vi då mot lagen, men även 
bortsett från det så, ur det mänsk-
liga perspektivet … om vi inte är 
beredda att förändra och tänka nytt 
så kommer vi att få en stor grupp 
unga som inte kommer in i samhället.

Grundskolorna har tagit fram 

nya gemensamma riktlinjer för 
utbildning av nyanlända elever, som 
bygger på Skolverkets allmänna 
råd. Gymnasieskolan är på gång 
att göra detsamma. Arbetet pågår 
och riktlinjerna väntas vara klara i 
mars. Riktlinjerna syftar till att öka 
likvärdigheten på gymnasieskolans 
språkintroduktion, och tar till exem-
pel upp saker som att varje elev har 
rätt till studiehandledning på mo-
dersmålet, och hur hälsosamtal och 
vaccinationsutredningar ska gå till. 

– I riktlinjerna står det hur man 
ska göra och vem som ansvarar för 
vad. Det ska inte spela någon roll 
om eleven hamnar på Angereds-
gymnasiet eller Stora Holm – det 
behöver inte vara likadant men det 
ska vara likvärdigt.

TEXT: LOUISE ALFREDSON 
FOTO: MOSTPHOTOS, LOUISE ALFREDSON

– Som goda svenskar är vi vana vid att först gör man det ena och sen gör 
man det andra, det finns en struktur och en långsiktighet och man kan pla-
nera. Och så blir det helt plötsligt ett läge där vi inte kan göra en sak i taget, 
utan vi behöver göra allt på en gång, säger Helene Holmström. 
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Fler nyanlända elever än nå-
gonsin kommer till våra skolor. 
Hur löser vi det? Maija Söder-
ström, chef på avdelningen 
för planering och utveckling, 
sitter i förvaltningsledningens 
styrgrupp för nyanländafrågor. 
Educ alla träffade henne för 
lite prat kring de utmaningar 
som UBF står inför i arbetet 
med nyanlända.

– Först och främst ska vi lösa ut-
maningen att alla elever ska få en 
utbildningsplats. Det är prioritering 
nummer ett: att elever kommer 
till utbildning, och helst så snabbt 
som möjligt. Annars riskerar vi att 
få ungdomar som går på stan och 
inget har att göra. Då kan de tappa 
lusten och geisten och hamna snett.

Vi har gjort så att vi jobbar i den 
organisation vi har. Nu gäller det 
att hitta personal och fylla på i den 
organisationen. En del skolor har 
haft lokaler och utrymmen som inte 
använts, som de kunnat öppna upp 

språkintroduktion, förstås, men vad 
ska den leda till? Vi har ju jobbat 
mycket för att de ska bli behöriga 
till gymnasieskolan. Man kan också 
tänka sig att de går till ett annat 
introduktionsprogram, yrkesintro-
duktion eller preparand. Men vi kan 
också fundera på arbetsmarknaden. 
Kanske kan vi hitta samarbetspart-
ners där. Vad ska eleverna göra 
efter gymnasiet, vad händer efter 
språkintroduktionen? Alla kommer 
inte att komma till ett gymnasiepro-
gram, det ser vi ju statistiskt. Alla 
hinner inte det. Om man kommer hit 
som sjuttonåring med liten skol-
bakgrund så ska man hinna med så 
mycket på bara några få år. 

Vi ska inte skapa återvändsgränder

Många elever har ju målet att de vill 
ha en akademisk utbildning, så de 
vill ha behörighet till ett högskole-
förberedande program. Vi behöver 
ge dem realistiska beskrivningar av 
hur lång tid det tar att lära sig ett 
nytt skolspråk. Det kanske är bättre 
att gå yrkesintroduktion och läsa 
in ett högskoleförberedande pro-
gram som vuxen. Har du väl fått en 
examen från gymnasiet så kan du 
ju inte göra om det. Och har man 
då fått lägre betyg för att man haft 
språket mot sig så blir det ju mycket 
svårare att komma vidare. Vi ska 
inte skapa sådana återvändsgränder. 
Men då är det viktigt att vi också 
ser till att ha studie- och yrkesväg-
ledning så att eleverna förstår vilka 
möjligheter man har i Sverige sedan, 
efter gymnasiet. Eleven ska erbjudas 
språkintroduktion för att gå vidare 
till utbildning eller etablering på ar-
betsmarknaden, det är vårt uppdrag. 
Det utvecklingsarbetet, att tänka bre-
dare, hade vi nog behövt göra ändå 
men just att det kommer så många 
unga nu har påskyndat det hela. 

Vi ska inte anpassa eleverna efter 
organisationen

Det är klart att vi funderar på vilka 
möjligheter vi har att klara det här, 
när vi inte vet hur många elever 
det kommer att röra sig om. För 
det vet vi ju inte. Men det som ska 
styra vårt arbete är elevernas behov, 
inte hur vi enklast kan lösa det. Det 

viktigaste är att eleverna får en bra 
utbildning och en tro på framtiden. 
Målet är att de ska lyckas etablera 
sig i samhället efter skolan. 

Vi har fördubblat antalet elever 
jämfört med för två år sedan. I 
oktober 2013 hade vi 790 elever på 
Språkintroduktion, och 2015 var 
det 1550. Och vi förväntar oss att 
det fortsätter öka, vi ser inget slut. 

Jag tycker vi hanterar det hyfsat. 
I stort hanterar vi det här enligt de 
krav som Skollagen ställer. Vi kan-
ske hamnar i en situation framöver 
där vi inte kan följa allting till 
punkt och pricka, men än så länge 
fullföljer vi det vi ska. 

Nu gäller det att få en bild av 
hur den kommande hösten ser ut 
och bygga en organisation så att 
utbildningen blir bra för eleverna. 
Det får man inte glömma: eleverna 
kommer först. 

Samarbete – och så får vi ligga i

Det hänger ju på att vi kan samar-
beta med kranskommunerna och 
friskolorna. Då kan vi nog hantera 
det. Blir det i perioder svårt att 
rekrytera personal så får vi anpassa 

oss efter förutsättningarna, men vi 
har utbildningsplatser för eleverna 
och vi jobbar framåt hela tiden. 
Det svåra är att kunna bygga en 
organisation till hösten 2016 när 
vi inte vet hur många elever som 
kommer och hur många platser vi 
har på friskolorna. Vi måste göra en 
prognos ”så här många elever tror 
vi att det blir”, och sen hålla alla 
kanalerna öppna. Så omöjligt är det 
inte, men vi får ligga i hela tiden. 

De är ungdomar, helt enkelt
Det här är elever som alla andra, 
med samma rättigheter och skyldig-
heter, och jättestor spridning på öns-
kemål och behov – det är det första 
man ska tänka på. De behöver lära 
sig svenska, de har vissa behov inom 
elevhälsan och de ska lära sig den 
svenska kulturen och skolsystemet 
– men för övrigt så är de ungdomar, 
helt enkelt, som behöver rutiner och 
skolgång och framtidstro. De här 
eleverna är väldigt motiverade, det 
säger alla som jobbar med dem. Den 
viljan ska vi ta vara på.

TEXT: LOUISE ALFREDSON 
FOTO: SCANDINAV, LOUISE ALFREDSON

Styrgruppen för nyanlända 

Planeringen av nya utbildningsplatser kräver snabba beslut, och när läget 
i höstas beskrevs som extraordinärt bildades en styrgrupp för att leda 
arbetet med förvaltningens mottagande av nyanlända elever. Den består 
av utbildningsdirektör Tomas Berndtsson, utvecklingschef Maija Söderström, 
gymnasieområdescheferna Mona Ericsson, Lena Ericsson och Stefan Öhman, 
ekonomichef Marie Alkvist Carlsson och HR-chef Håkan Larsson.

Delar av styrgruppen för UBF:s arbete med nyanlända  
– Tomas Berndtsson, Stefan Öhman, Maija Söderström och Mona Ericsson.

nu. Angeredsgymnasiet till exempel 
har precis öppnat en korridor som 
tidigare var stängd.

För att få hjälp att lösa det här 
så har vi varit i kontakt med både 
friskolor och kranskommuner. De 
har varit positiva. Vi håller på att 
skriva avtal nu med flera friskolor 
och väntar på besked från dem om 
hur många elever de kan ta emot. 

Vad leder språkintroduktionen till? 

Vi måste också fundera på: hur 
ser en bra utbildning ut? Vad ska 
vi erbjuda eleverna? Det är ju 

Viktigast att eleverna får   

bra utbildning och framtidstro
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När språkintroduktionen på Stora Holm drog 
igång i augusti var det en helt ny skola som skulle 
startas. Kvar från Bräcke-tiden fanns i princip 
byggnader, bänkar och två anställda. Rektor Tom 
Haglund insåg att han stod inför en utmaning.

– Jag tänkte: jag behöver lärare. Nej, det första jag 
tänkte var egentligen att jag måste ha en elevhälsa som 
funkar. Det koncentrerade jag mig på och hittade bra 
personer. Men jag behövde ju lärare också, och där var 
ju dilemmat: hur många lärare ska jag anställa med 
tanke på att jag inte vet när eleverna kommer och hur 
många de är? säger Tom Haglund.

– Ser man i backspegeln så kanske vi borde anställt 
fler, med tanke på den anstormningen som blev, men 
det visste vi inte då, fortsätter han.

I augusti drog de igång, med 16 elever. I november 
hade de drygt 100. Nya elever står på kö och kommer 

till skolan i den takt som nya lärare rekryterats.
– Det gäller för oss att få fram personal och vi 

jobbar för fullt med rekrytering av lärare. Vi kommer 
också att utöka vår elevhälsa nu i takt med att elev-
erna blir fler.

Hur kräsna kan ni vara när rekryteringsbehovet är  
så stort?

– Vi måste givetvis se till att få kompetent folk. För 
tillsvidareanställningar krävs ju legitimationer. En 
problematik är att vi just nu får hit många ungdomar 
med kort skolbakgrund, som behöver gå i alfabetise-
ringsgrupp, och många av de som söker lärarjobben 
har erfarenhet av elever med längre utbildning bakom 
sig. Det är långtifrån alla som har alfabetiseringserfa-
renheten.

Hur snabbt de väntande eleverna kan få börja beror 
också på tillgången på tolkar. Tolken är med vid första 
lektionstillfället för att hjälpa eleverna förstå saker 
som hur man sjukanmäler sig och hur schema och 

busskort fungerar.
I vardagen på Stora Holm underlättar det ofta att 

personalen pratar många språk. 
– Här finns personal som pratar alltifrån farsi till in-

diska språk, bosniska och spanska, för att bara nämna 
några. Det är en genomtänkt personalstyrka där mång-
fald ingår, säger Julio Colombo, specialpedagog.

Tom letade efter lärare som gillade tanken på att få 
vara med från början och skapa något nytt. 

– Här fanns inget att falla tillbaka på, inga traditio-
ner. Vi ska starta något nytt tillsammans. Vi sa också 
att eleverna ska trivas och ha kul här. Vår utgångs-
punkt var att skapa en positiv stämning.

Skolans läge väckte farhågor hos vissa. Så ensligt, en 
skola omgiven av poliser som tränar hundar, bilar som 
sladdar på övningsbanan, en flygplats – skulle inte allt 
sådant oroa eleverna?

– Vi ligger ju här ute, en bit ifrån allt annat – vi måste 
utnyttja det på ett bra sätt, ta vara på det som finns här 
i vårt närområde, men inte vara främmande för att göra 
besök på andra ställen och se andra miljöer, säger Tom. 

Tillsammans med eleverna har de åkt in till stan och 
besökt bibliotek och allaktivitetshus och annat intres-
sant. Eleverna har lärt sig hitta lite i Göteborg. Det är 
en del av integreringen, menar Tom Haglund.

– Vi hade säkert gjort en del sådant även om vi suttit 
inne på Lindholmen också. Men vi håller på att skapa 
någonting här ute som vi tror på, även om vi förstås 
jobbar enligt samma grundmodell som på andra ställen.

Eleverna kommer i stor utsträckning från Somalia, 
Eritrea och Afghanistan. De allra flesta är nyanlända 
ensamkommande som inte har uppehållstillstånd ännu 
och inte vet om de ska få stanna i Sverige. Många 
känner en stor press under skoltiden, något som ställer 
stora krav på elevhälsan och det förebyggande arbetet. 

Personalen är van att finnas till hands när elevernas 
osäkra tillvaro stundtals gör dem oroliga.

– Jag ställer upp så mycket jag kan, säger George 
Badra som är något av en allt-i-allo på Stora Holm 
och fanns där redan under Bräcke-tiden. Han kom-
mer till skolan tidigt och lämnar sent, och hjälper 
ofta eleverna med deras kontakter med både boende, 
socialtjänst och gode män. George ansvarar också för 
läxhjälpen som skolan erbjuder.

– Vi får kämpa lite men vi har många bra idéer om 
hur vi kan göra det här möjligt. Det gäller att hitta de 
lösningar som passar vår situation bäst, säger George.

Nästa steg är att en förstelärare ska börja jobba 
med att ta tillvara på lärarnas olika erfarenheter och 
idéer och främja kunskapsutbyte, berättar Tom Hag-
lund.

– Våra lärare har många olika erfarenheter och kun-
skaper. När vi nu får en massa duktigt folk från olika 
ställen så måste vi kunna dela med oss av det vi kan.

TEXT OCH FOTO: LOUISE ALFREDSON

Vi försöker skapa trivsel 
och trygghet och göra vad 
vi kan för att eleverna ska 
må bra här.

Julio Colombo, George Badra och Tom Haglund  

”
”

Spännande utmaningar 
för Stora Holm
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Fem sprintelever berättar  
– så är det att plugga i Sverige

Issam Barmada, 18 år 
Sprintus, Angeredsgymnasiet

– Svenska är ett trevligt språk. Det 
kräver mycket övning, men det är 
inte omöjligt. På vissa sätt liknar 
det engelska. Jag gillar flytet som 
finns i svenskan, rytmen. Språk-
melodin är mjuk. Svårt? Nja. Jag 
pratar ju arabiska, och det är 
verkligen ett svårt språk. Det svåra 
med svenska är att samla ihop till-
räckligt mycket för att jag ska hitta 
rätt sätt att uttrycka det jag vill. De 
flesta av de boende på asylboendet 
där jag bor är ju mer bekväma 
med att prata engelska, men med 
personalen där och förstås med 
lärarna här på skolan så kan jag 
öva på svenskan. 

Jag vet att jag går fram i bra fart och 
är tacksam för det, men jag är ändå 
frustrerad över att det går så lång-
samt. I Syrien skulle jag ha börjat på 
universitetet vid det här laget, om det 
inte vore för kriget. Just nu känns det 
som en avlägsen dröm, men jag vill ju 
läsa vidare sedan, kanske på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm.

Språkintroduktionen är bra. Vi kom-
mer ju hit med många olika bakgrun-
der och det är svårt att få ihop det 
så att alla får undervisning på exakt 
rätt nivå. Överlag är jag nöjd. Och lä-
rarna är fantastiska, uppmärksamma 
på ens behov, hjälpsamma och tålmo-
diga. De tröttnar inte på mig, trots att 
jag ställer jättemånga frågor. 
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Kadiye Samba Qase, 16 år 
Språkintroduktion,  
alfabetisering, Stora Holm

– Jag kom hit i augusti från en liten 
by i Somalia. Jag försöker prata 
svenska, och förstå. Men svenskans 
ljud är svåra. Jag gillar verkligen 
skolan här, jag gillar vår lärare, An-
nika! Om jag är sjuk ringer hon till 
mig och frågar hur det är.

Efter skolan går jag till gymmet, och 
går och simmar i Angereds Arena. 
Då känns det bra. Jag är bra på att 
simma och blir glad av det. Hemma 
simmade jag i floden bredvid vår by. 
Det är jobbigt att tänka på hur det 
var hemma i mitt land, det är stor 
skillnad mot hur det är här. Där 
pratade alla bara om att man skulle 
vara med och kriga. Ibland sover 
jag dåligt. Men när jag simmar och 
mina kompisar ser mig och hejar 
fram mig, då känns det bra.

TEXT OCH FOTO: LOUISE ALFREDSON
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Fem sprintelever 
berättar – så är det 
att plugga i Sverige

Hadi Moharani, 19 år 
Lärcentrum, Burgården

– Jag var 15 år när jag kom från Af-
ghanistan till Sverige. Först gick jag 
nian och sen kom jag in på språkin-
troduktion på Munkebäcksgymna-
siet. Då hade jag ju redan hunnit lära 
mig en del svenska, men jag behövde 
mer. Språkintroduktion var bra och 
jag fick mycket ny kunskap och 
information. Jag läste där ett år och 
sedan gick jag preparandkursen på 
Burgården för att läsa in ämnena jag 
behövde för att komma in på gymna-
siet. Jag började i Angered, men det 
var för långt att åka så nu går jag här 
på Burgården, på Lärcentrum istället. 
Jag läser andra året på samhälls-
programmet och är nöjd att jag har 
klarat mig och kommit så här långt. 
Jag jättetrivs här. Det är mycket lugn 
och ro, och alla lärare är snälla. 

När jag är klar med gymnasiet ska 
jag bestämma vad jag vill göra sen, 
men jag funderar på att läsa till 
sjuksköterska för det finns mycket 
jobb inom vården. 

Jag träffar många nyanlända och 
får frågor hur man ska göra för 
att börja på gymnasiet. När jag 
kom till Sverige så förstod jag inte 
att jag behövde ha vissa betyg för 
att komma in på gymnasiet, och 
det tror jag inte många nyanlända 
heller förstår. Mitt tips till dem 
är att komma igång fort – ta vara 
på möjligheten som språkintro-
duktion är och använd den. Man 
behöver ett eller två år på språkin-
troduktion och sen kan man 
fortsätta med andra ämnen. Men 
det tar lite tid.
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Salam Kurdi, 20 år 
Sprintus, Angeredsgymnasiet

– Jag har läst här i åtta månader. I 
Sverige har jag varit ett och ett halvt 
år och jag är så glad åt att vara här. 
I Libanon är det bara ”nu skjuter 
dom här, nu är det en bomb där” 
hela tiden. Här är det ett annat lugn. 
Jag är oerhört tacksam mot Sverige 
och kommer att arbeta hårt för att 
kunna vara till nytta här. Min dröm 
är att jobba i svenska armén. Det är 
svårt men jag ska försöka. I Sverige 
skulle jag kunna det. I Libanon 
är det mer ”å, du är flicka, du har 
hijab, hur skulle du kunna vara i ar-
mén?” men det är ju ingen skillnad 
på vad pojkar och flickor kan göra. 

När jag lärt mig svenska vill jag 
läsa på universitetet, Chalmers. Just 
nu tror jag att jag skulle vilja läsa 
marine engineering. Vad heter det? 
”Sjöingenjör”?

Att läsa svenska är ganska lätt ändå, 
för jag kan franska och engelska. 
Fast grammatiken är svår. Jag skulle 
vilja hänga mer med svensktalande 
för att öva, det är ingen idé att bara 
vara med folk som pratar arabiska 
hela tiden. Ibland när jag pratar 
med svenskar blir jag lite blyg för 
att jag inte kan förklara vad jag 
menar. Men jag vill alltid försöka! 
Så jag brukar börja meningarna på 
svenska och avsluta dem på engelska. 

Det är svårt med hur man ska säga 
orden. God morgon till exempel. Jag 
säger God morgon till folk, men de 
svarar ju ”gomorron!” Det är därför 
jag vill umgås mer med svenskar, för 
då fattar man hur allt ska sägas. 
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Muna Hussein, 16 år 
Språkintroduktion,  
alfabetisering, Stora Holm

– Det är bra här. Jag gillar skolan 
och kompisarna, och maten är god. 
Jag förstår allt läraren säger när 
hon pratar svenska, och engelska 
också. Först säger hon en sak på 
engelska, sedan på svenska och då 
förstår jag. Men det är svårt att 
prata det själv. 

När jag kommer hem från skolan 
på eftermiddagen till familjen jag 
bor hos duschar jag, och ber, och 
läser mina läxor. Sedan sover jag. 

Det är en bit att resa hit till Stora 
Holm från Kortedala där jag bor. 
Men jag tycker om att studera, så 
det är ingen fara. Annars hade nog 
resan känts längre. 

Vad jag vill bli? Jag skulle vilja bli 
polis. Jag tycker om poliser, de är bra. 
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Hur möter du nyanlända?

Annika Sehlström 
Lärare, Språkintroduktion, 
Stora Holm

– Vi har mycket glädje av den lant-
liga miljön härute på Stora Holm. 
Varje dag före lunch går vi ut på en 
pedagogisk promenad. Då upplever 
vi natur och väder, traktorer och 
djur, vi möter får och lamm och 
hela familjen Höns. Miljön är till 
både nytta och glädje för oss. 

Sång, musik, rörelse och rytm är 
också bra att ta hjälp av när man 
ska lära sig ett språk. Vi sjunger 
mycket, alfabetssånger och sif-
fersånger. De här eleverna går i 
alfabetiseringsgrupp, de håller på 
att lära sig läsa och skriva. Det är 
en väldigt hjälpsam och positiv 
stämning i den här gruppen.
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Jessica Sundell 
Lärare SPRINTUS,  
Angeredsgymnasiet

– Mina elever är så ambitiösa och 
entusiastiska, det är härligt att möta 
dem varje dag. SPRINTUS-eleverna 
är ju de som har med sig en avslu-
tad gymnasieutbildning från sitt 
hemland, så de har kommit en bit 
på sätt och vis i och med studievana 
osv, samtidigt som de kan känna att 
de har lång väg kvar eftersom de 
måste börja om på ett nytt språk.

Jag har kontakt med många gamla 
elever som nu studerar på univer-
sitetet eller jobbar. Vi brukar bjuda 
hit dem till skolan i så att eleverna 
får träffa dem. Det blir en upp-
muntran: eleverna får se att det är 
möjligt, det går att plugga vidare 
och få jobb. 
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Michael Damgaard 
Köksmästare på restaurang 
Vägmålet, Stora Holm

– Jag träffar eleverna i matsituatio-
nen, när de kommer för att äta lunch. 
Det blir ju en viss språkförbistring, 
men vi försöker mötas så gott det går. 
Kroppsspråk förstår alla.

Mat är en stor del av ens identi-
tet och kultur. Om man kommer 
som flykting kan igenkännandet i 
maten ge en viss trygghet. Jag har 
tänkt att jag kanske till viss del ska 
tillmötesgå deras egen matkultur 
och försöka göra lite mat med 
inspiration från Afrika och Med-
elhavet. Hittills har jag mest lagat 
den mat som serveras på de andra 
skolrestaurangerna. Vid varje rätt 
har vi tydliga bilder på vad maten 
innehåller, en bild på en gris vid 
ärtsoppan, och en på grönsaker vid 
spenatsoppan, och på en ko när vi 
serverar köttsoppa. 

Det kan bli lite tokigt ibland. Idag 
var det många som åt pannkakor 
med senap och spenatsoppa med 
grädde till exempel. Det är ju inte 
så lätt att veta hur soppa och pann-
kakor fungerar.
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Rajkiron Grewal 
Lärare och utbildningsledare, 
Språkintroduktion,  
Stora Holm

– Arbetet med alfabetiseringsgrupper 
är pedagogiskt krävande eftersom 
eleverna oftast har ingen eller väldigt 
kort skolbakgrund. De har inte hun-
nit så långt i sin läs- och skrivinlär-
ning på modersmålet, så de kan inte 
hänga upp sitt nya språk på mo-
dersmålet på samma sätt som elever 
som har skolbakgrund. Man får 
hela tiden prova sig fram, anpassa 
sig efter dem man möter. Det blir 
mycket reflektion över det man själv 
gör som lärare. 

Som utbildningsledare har jag ett 
särskilt uppdrag att titta på hur vi 
kan lägga en bra grund för våra al-
fabetiseringsklasser. Vilket material 
är lämpligt att använda? I vilken 
takt ska vi gå fram, var ska vi lägga 
ribban utifrån elevernas behov? Vi 
måste tänka på att det här är ung-
domar, det är inte samma sak som 
när man lär mindre barn att läsa 
och skriva.

Vi gör många studiebesök inne i 
Göteborg, så att de ska få känna 
att de är en del av staden också. 
Det öppnar upp staden för dem och 
visar att den är mer än de kanske 
tror. Vi har varit vid Kronhusbo-
darna och Domkyrkan till exempel. 
De tyckte Domkyrkan var så vacker, 
de gick omkring där helt andäktigt 
och tog kort.

Det här är tonåringar som lämnat 
sina familjer och gjort långa resor. 
Mitt arbete bidrar till att ge dem 
makt över sina liv här. Det är en 
lång process de har framför sig, men 
de är så tappra och så motiverade. 
Jag älskar det här jobbet. 
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Kajsa Friberg 
HR-specialist för Gymnasie-
område Lindholmen

– Jag jobbar mer i bakgrunden. 
Tillsammans med min kollega Sara 
Lundblad så stöttar jag cheferna i 
rekryteringen av personal som ska 
jobba med nyanlända. Framför 
allt personal till Stora Holm. Vi 
har intervjuat sökande och tagit 
ut kandidater för rektorerna att gå 
vidare med. Det gäller både lärare, 
elevhälsopersonal och assistenter. 
Det ska vara bra vuxna, stabila, 
självständiga och gilla den ”nybyg-
garanda” som råder på Stora Holm. 
De har ju alla möjligheter att bygga 
något bra nu när allt är nytt. 

Vi skulle behövt 60 lärare, men 
det är svårt att hitta. Rektorerna 
efterfrågar SVA-lärare och gärna 
med kompetens i läs- och skrivinlär-
ning. Vi har också börjat skissa på 
en speciell introduktion för den här 
personalen så att de ska känna sig 
välkomna och som en del av UBF. 
De ska få träffa andra lärare och se 
andra enheter, inte bara lära sig de 
olika datasystemen. Förvaltningen 
har ju en introduktion för nyanställ-
da men jag tror att det behövs något 
extra för den här gruppen anställda. 

Jag är stolt över att jag som delaktig 
i rekryteringen får vara med i arbetet 
med nyanlända på ett litet hörn. Det 
är viktigt för Göteborg som helhet att 
det här blir bra; vi måste göra det 
bästa av det. De som jobbar direkt 
med de nyanlända gör ett fantas-
tiskt jobb. 

Man får vara effektiv när man rekry-
terar många på kort tid. Som tur är så 
har jag hjälpsamma kollegor och vi kan 
snabbt mobilisera kraft till exempel för 
att läsa igenom alla ansökningar. 
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Annika Lundius  
Skolsköterska, Center för 
Språkintroduktion,  
Lindholmen

– Jag har hälsosamtal med hälften 
av alla elever som går hos oss på 
Språkintroduktion. Min kollega 
och jag delar på det. Så gott som 
alla kommer när jag kallar. Frå-
gorna handlar både om hälsa och 
om elevens sociala situation. Det 
är stor skillnad på eleverna som 
kommer nu och de som kom för 
något år sedan. Då kom eleverna 
direkt från krigszoner. Idag har de 
ofta tillbringat lång tid på flykt. De 
kan ha varit med om händelser som 
tynger dem förutom upplevelser i 
hemlandet och sin oro för kvarva-
rande familj och vänner. Det gäller 
att gå varsamt fram för att ta reda 
på om eleven har varit med om 
jobbiga saker. Frågan ”sover du bra 
om nätterna?” kan vara nyckeln 
till att eleven kan börja berätta. Jag 
har alltid tolk vid hälsosamtalen. 
Samtalet tar ungefär en timme, 
efter det skriver jag ofta remisser 
till andra vårdinstanser. Det är helt 
nödvändigt att vara väl förtrogen 

med hur vårdsystemet fungerar 
för att kunna slussa eleverna rätt. 
Det är väldigt mycket administra-
tion kring de här eleverna om man 
jämför med elever på nationella 
program. Jag hinner inte följa upp 
alla remisser men jag får ofta följa 
upp dem lite i farten. Om en vård-
central kallar en elev gör de det via 
brev på svenska, och då händer det 
att eleven inte kommer iväg på sin 
undersökning. På skolan hjälps vi 
åt med att påminna eleverna om 
deras hälsosamtal. Kommer de inte 
kan jag gå iväg och hämta dem i 
klassrummet eller be en lärare att 
påminna eleven en viss tid. 

Jag försöker att få eleverna att gå 
till sin vårdcentral för en hälso-
undersökning. Undersökningen 
erbjuds alla asylsökande och är 
frivillig. Den ger oss bra informa-
tion om både vaccinationer och 
eventuella sjukdomar. 

Mötena med eleverna är jätteroliga! 
Det är väldigt olika vilka förkun-
skaper de har när det gäller kropp 
och hälsa, det är inte alls självklart 
att de vet hur kroppen fungerar och 
då får vi gå igenom det. Här fung-

erar det inte att dela ut broschyrer. 
Jag måste visa dem konkret och har 
affischer och modeller som jag kan 
peka på och då blir det lättare att 
förstå. 

Ibland tycker jag att vi glömmer 
att det här är kapabla, nästan 
vuxna personer. De har tagit sig 
över halva jordklotet till oss för att 
komma bort från krig och våld och 
det kräver såklart många förmågor. 
Vi har många elever som lämnat 
sin familj och inte vet om syskon 
och föräldrar är i livet när de 
kommer till oss. För dem som har 
kontakt med sin familj är det ofta 
ett mycket tungt ansvar att försöka 
få hit familjen. Det händer också att 
vi har unga kvinnor med egna små 
barn som de lämnat i hemlandet och 
nu försöker få hit. 

Mitt jobb handlar väldigt mycket 
om att hålla dem uppe, få dem 
att komma till skolan. När de är 
i skolan får de ett sammanhang 
och får träffa vuxna som ser dem 
och samtidigt umgås med andra 
ungdomar. Jag försöker få dem att 
hitta tillbaka till det de tycker om 
och tycker är roligt, som vanliga 
ungdomar. Då går det lite lättare. 

Jag tycker ofta att vi är lite för om-
händertagande när det gäller den här 
gruppen. Det är viktigt att låta dem 
ta eget ansvar, de är ju nästan vuxna. 

Människor omkring mig kan tycka 
att jag måste ha ett väldigt tungt 
och besvärligt jobb men så känner 
jag inte. Vi kollegor på skolan ser 
att vi gör stor skillnad för de här 
ungdomarna. Det är ofta skratt när 
vi träffas. Det är inte helt ovan-
ligt att killar eller tjejer kommer i 
grupp med en kompis som har en 
fråga. Då frågar jag alltid om det är 
ok att kompisarna är med. Om det 
är det så kan jag nästan alltid se att 
de som lyssnar mest på mitt svar är 
just kompisarna. Det tycker jag är 
bra – då når jag ju ut till många på 
en gång. När det gäller att hämta 
kondomer hos mig så skickas ofta 
den modigaste kamraten hit, det är 
inte alla som vågar gå själva.
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Har ni några speciella strategier 
när det gäller att ta emot de 
nyanlända? 

– Vi håller just nu på med tillsätt-
ningen av flera extra skolsköterskor, 
bland annat en som ska arbeta på 
Språkslussen, den enhet som tar 
emot nyanlända ungdomar som 
sedan ska vidare till våra skolor. Den 
nya tjänsten är en mottagningsskö-
terska som ska förarbeta elevhälsans 
arbete ute på skolorna. Det snabbar 
upp processen och skolan som sedan 
tar emot eleven kan börja arbeta 
direkt med de eventuella behov 
som finns. Mottagningssköterskan 
ska kontrollera syn, hörsel, allmän 
hälsostatus och också fråga om 
eleven vaccinerats i sitt hemland. Vi 
försöker få ungdomarna att berätta 
om sin hälsa. Det kan vara svårt för 
en del att berätta om till exempel 
funktionsnedsättningar, det är inte 
ovanligt att man har dåliga erfaren-
heter av det från sitt hemland. De en-
skilda samtalen med eleverna är den 
viktigaste källan till information för 
elevhälsan. Man får information om 
elevens hälsa och kan skicka eleven 
vidare om hen behöver vård. 

Det är Susannes uppgift att för-
söka se till att kvaliteten på elevhäl-
sans arbete är jämn och hög på alla 
skolor. När elevantalet stiger är det 
viktigt att elevhälsan också växer 
för att kunna ta hand om alla elever 
på ett bra sätt. 

Vad är viktigast när det gäller 
arbetet med de nyanlända?

– Att få veta att eleven ser och 
hör bra. Att det inte finns hinder i 
hälsan som gör att eleven inte kan 

Hur tänker och arbetar elevhälsan med den stora tillströmningen av 
nyanlända elever? Susanne Lingefjärd är medicinskt ledningsansva-
rig för skolsköterskor och skolläkare på utbildningsförvaltningens 
centrala elevhälsa. Hon jobbar med att stötta och samordna våra 
skolors medicinska elevhälsopersonal.

tillgodogöra sig utbildningen. Det 
är också viktigt att förhöra sig om 
elevens hälsa för att försöka uteslu-
ta att hen bär på några smittsamma 
sjukomar. Många har levt länge i 
flyktingläger där det finns risk för 
smitta. Alla asylsökande har rätt 
till en frivillig hälsokontroll på sin 
vårdcentral men det är inte alla som 
känner till det eller vågar gå dit. 
Våra skolsköterskor kan berätta om 
hur det går till och försöka få eleven 
att gå dit för att skapa en kontakt 
och ett förtroende för vårdsystemet. 
Om det finns behov av att få vård 
snabbt kan skolsköterskan skriva en 
remiss till vårdcentralen. 

Kan ni erbjuda de nyanlända 
tillgång till elevhälsans samtliga 
yrkesgrupper?

– Ja, i dagsläget finns det tillgång till 
kuratorer, specialpedagoger, skol-
sköterskor, skolläkare och psykolo-
ger för de nyanlända precis som för 
andra elever på våra skolor.

Vad är viktigast för att elevhälsan 
ska kunna göra ett bra jobb med 
nyanlända?  

– Den enskilt viktigaste faktorn är 
tid – att elevhälsans personal ska ha 
tid att samtala med var och en som 
kommer hit. 

Vad är nästa steg i ditt arbete?

– Jag är ofta med i rekryteringspro-
cessen när det gäller elevhälsans 
personal. Efter en rekrytering arbe-
tar jag med introduktionen. Att ar-
beta som till exempel skolsköterska 
är ofta ett ensamt arbete. Då är det 
viktigt att vi är bra på att introducera 

nya medarbetare så att vi vet att 
de känner till och kan jobba efter 
våra gemensamma rutiner. Det är en 
viktig del av kvalitetssäkringen.
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Nyanlända – stor uppgift för elevhälsan

Den centrala elevhälsan 

Stödjer en utveckling av den 
lokala elevhälsan och stärker 
elevhälsoperspektivet på alla 
nivåer inom gymnasieskolan.

Övergripande mål är att koordi-
nera arbete med utveckling och 
kvalitet i elevhälsan, utgöra stöd 
till lokal elevhälsa, bidra med ett 
elevhälsoperspektiv på led-
ningsnivå samt att arbeta med 
integration inom elevhälsan. I 
uppdraget ingår också att verka 
för en likvärdighet när det gäller 
elevers rätt till stöd, oavsett i 
vilken skola de går.
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Hur många nyanlända kom till 
Göteborg förra året? 

30 november 2015 hade Migra-
tionsverket 6 279 personer med 
adress i Göteborg inskrivna i sitt 
mottagningssystem. Bland dessa 
finns också personer som sökt om 
asyl under 2014 men som ännu ej 
fått sitt ärende prövat. 

Hur många har vi tagit emot på 
våra skolor?
Under 2015 gick cirka 1 600 elever 
på Språkintroduktionsprogrammet 
på våra skolor. 

Hur många förväntar vi oss 
kommer under 2016?
Under 2016 är prognosen 2 500 
elever på Språkintroduktions-
programmet.  Vi räknar med att 
ungefär 2 000 kommer att gå på 
våra skolor. Resten kommer att gå i 
skolan i kommunala skolor i krans-
kommunerna till eller i fristående 
skolor. 

Vilka länder kommer ungdomarna 
ifrån?
Syrien, Afghanistan, Somalia, 

Eritrea. Elevernas skolbakgrund är 
mycket varierande.

Hur många är ensamkommande?
Majoriteten av de nyanlända ung-
domarna är ensamkommande. 

Hur arbetar vi för att kunna ta 
emot alla nyanlända?
Center för Språkintroduktion, som 
tillhör område Lindholmen, sam-
ordnar och tar emot ungdomarna 
som första instans. Efter screening 
och en första hälsokontroll slus-
sas ungdomarna vidare till lämplig 
skola där det finns plats.

Vi har utökat antalet platser på 
Språkintroduktion på Stora Holm. 
Totalt ska skolan ta emot 400 
elever. Förutom elever på Språkin-
troduktionsprogrammet tar vi emot 
ungdomar som väntar på att få en 
skolplats.  De erbjuds aktiviteter 
med fokus på språkutveckling och 
samhällsliv som en introduktion 
för fortsatta studier på Språkintro-
duktion.

Vi arbetar också med förtätning 
och utökning av Språkintroduk-
tionsgrupperna på övriga skolor.

Nyanlända 
i korthet

Vi har kontakt med fristående 
skolor och kranskommuner. Vi skri-
ver avtal med Mölndals kommun 
och tre friskolor i januari 2016, 
ytterligare förhandlingar inför ht 
2016 pågår.

Har vi personal som kan ta hand 
om eleverna?
Vi anställer mycket ny personal – 
rektor, lärare i svenska som andra-
språk, elevhälsa och administration.  
Vi flyttar över personal från våra 
skolor och anställer våra pensionärer.

Vem arbetar med organisationen 
av arbetet på UBF?
Avdelningen för Planering och 
utveckling på utbildningskansliet 
har ansvar för planeringen av nya 
utbildningsplatser. 

En styrgrupp som består av 
utbildningsdirektören Tomas 
Berndtsson, planeringschef Maija 
Söderström, gymnasieområdesche-
ferna, ekonomichef Marie Alkvist 
Carlsson och personalchef Håkan 
Larsson har bildats.

Områdescheferna stöder rekto-
rerna i frågorna kring ekonomiska 
resurser. Personalavdelningen 

stöttar de skolor som önskar vid 
rekrytering av personal. 

Vi har en särskild samverkans-
grupp som hanterar frågorna kring 
språkintroduktion.

Vad kan jag göra som medarbetare 
på UBF?

Ha förståelse för omflyttning 
av personal. Detta är en alldeles 
särskild situation som gör att vi 
behöver göra förändringar av vår 
organisation, ibland med kort fram-
förhållning.   

Vara medveten om läget. Följ 
gärna rapporteringen när det gäller 
nyanlända på goteborg.se.

Vad kan jag göra som 
privatperson?

Om du vill göra en insats för ny-
anlända i staden finns uppdaterad 
information på goteborg.se

TEXT: TINA FERNSTRÖM 
FOTO: MOSTPHOTOS

Hur ser fördelningen av språkintroduktionselever ut 
på våra skolor?

Språkintroduktion 4 november Org 
2015/2016

Rev org 2015/2016

Bräckegymnasiet, IM 16 30 50

Ester Mosessons 77 84 84

Lindholmens tekniska

Center för Språkintro

399 320 415

Stora Holm 111+178 320 400

Angeredsgymnasiet 416 360 500

Hvitfeldtska 89 90 90

Schillerska 115 110 120

Burgården 49 50 90

Katrinelund 14 15 15

Munkebäck 119 120 120

Summa 1 583 1 499 1 884
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Krönika 
Heder, kultur,  
religion och skola 
– att arbeta med nyanlända

Att undervisa nyanlända elever 
är både roligt och svårt men också 
tacksamt. Av alla de elevgrupper jag 
träffar i mitt arbete på Angereds-
gymnasiet som lärare i sos (sex- och 
samlevnad och likabehandling), 
svenska och religion, är det alltid 
extra roligt att möta elever på 
Sprint, Språkintroduktion. 

Varför? Jo, därför att sprint-elever-
na är vetgiriga. De är artiga, nyfik-
na och kunskapstörstande. Många 
av dem har genomlevt ett helvete 
på vägen till Sverige, saker som vi 
inte ens kan föreställa oss. Men nu 
är de här och överst på önskelistan, 
efter en trygg plats att sova på, står 
”att få gå i skolan”. Några av dem 
är analfabeter, andra har fem–sex 
års skolbakgrund. En del är Sprin-
tuselever, elever med färdig gymna-
sieexamen som "bara" ska lära sig 
språket för att kunna gå vidare till 
universitetet. 

På Angeredsgymnasiet har vi i 
skrivande stund 22 klasser med 
nyanlända och varje månad startar 
vi nya. Vi har nu kommit till klass-
beteckning Sprint M, P, Q … och 
bokstäverna räcker snart inte till. 
Mer än hälften av Göteborgs kom-
munala gymnasier har i dagsläget 
Sprint-elever, och fler lär det bli. 
Därför är det så viktigt att vi sam-
arbetar för att eleverna ska få ett så 
bra mottagande som möjligt. 

Vad har våra nya elever med sig i 
bagaget? Hur kan man bemöta och 
stötta dessa elever? Vad behöver 
vi veta om deras bakgrund, deras 
religion och deras kultur? Och hur 
är det med heder, arrangerade äk-
tenskap och könsstympning? Hur 
ska vi inom skolan förhålla oss till 
allt detta? 

Frågorna vi ställer oss är många, 
men mitt i alltihop får man inte 
glömma att de i första hand är ton-
åringar och har liksom tonåringar 
överlag mycket känslor, funderingar 
och gränser som ska testas. Bland 
våra nyanlända elever finns det 
könsstympning, sexuella övergrepp, 
arrangerade äktenskap, trauman, 
flykt, rädsla, sönderslagna familje-
band, döda och försvunna släk-
tingar och en massa andra hemsk-
heter. Hos många, men inte hos alla 
elever. En del vill och behöver ta 
tag i sina eventuella trauman direkt 
och ska få hjälp med det. Här kan 
flyktingbarnteamet, Rädda Barnen 
och skolpsykolog på Humlan vara 
till hjälp. Många vill bara få lugn 
och ro omkring sig, få vara unga 
och fokusera på sin skola. 

Men eleverna kan få en ”ny” oro 
att bära på. En oro för boende-
situationen, kring ekonomi och 
avsaknad av god man, om man 
får gå kvar i skolan, om alla dessa 
möten man behöver gå på och som 
gör att man då missar skolan. Att 
själv veta var i asylprocessen man 
befinner sig och vem som gör vad 
är viktigt för att skapa lugn hos 
eleven. Runt dessa ungdomar finns 
många vuxna inblandade, men 
ibland glömmer man att informera 
och verkligen försäkra sig om att 
eleven, som faktiskt är huvudperso-
nen, själv förstår vad som händer.

För att kunna känna sig välkom-
men till det svenska samhället, mås-
te man som nyanländ få möta det. 
Därför måste vi i skolan fortsätta 
diskutera hur Sprint och övriga 
skolan kan arbeta tätare tillsam-
mans, hur ämnes- och skolgemen-
samma aktiviteter och studiebesök 
kan ordnas så att våra nyanlända 
elever får möta och umgås med 
svensktalande elever. 

Tillsammans måste vi skapa – och 
ibland kräva – förutsättningar för att 
kunna ge våra nyanlända elever vad 
de har rätt till: en trygg uppväxt, en 
utbildning och ett varmt mottagande 
i det land de sökt skydd i.

TEXT: CHARLOTTE PERSSON 
FOTO: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON

Charlotte Persson: Utbildningsledare  
på UBF i sos-frågor, och lärare på  
Angeredsgymnasiet.

PS. I aktiviteten SOS-UBF på 
Hjärntorget kan du läsa mer och hitta 
bra artiklar, filmklipp och färdiga 
lektionsförslag. Önskas kostnadsfri 
fortbildning för personalen på din 
skola, så kontakta gärna mig på: 
charlotte.persson@educ.goteborg.se

Reinhold Svensson har sträckt ut 
benen i en bekväm soffa på Skåne-
gatan för att berätta om den gångna 
höstens aktiviteter på IKT-området. 
Reinhold är verksamhetsstrateg på 
gymnasieområde Skånegatan. Och 
han börjar med en brasklapp:

– Det finns nån slags tendens 
att när det kommer nåt nytt så ska 
alla hoppa på det och bara hålla på 
med just den saken. Men så har jag 
aldrig känt att skolan ska utvecklas. 
Det finns alltid många bra saker 
som genom årens lopp har levt kvar 
i skolans värld just för att de är bra, 
och dem ska vi inte sopa undan och 
ta bort.

Händelserik höst på Skånegatan
Med detta sagt går Reinhold vidare 
till att berätta om allt som hänt på 
Burgården, Bernadotte, Munkebäck 
och Katrinelund under hösten. 

– Stadens målsättning är att ung-
domar ska gå ut skolan med en god 
digital kompetens. Det är nödvän-
digt för deras framtida liv. 

Reinhold Svensson var en av de 
första i UBF att införa 1–1, alltså en 
dator till varje elev, under sin tid på 

I kvalitetsprogrammets anda  
– full fart på Skånegatans IKT

Munkebäcksgymnasiet.
– När jag sedan började arbeta 

med hela området så hade jag med 
mig erfarenheten av den digitalise-
ringen vi hade gjort på Munkebäck. 
Vi, områdeschef Stefan Öhman, rek-
torerna och jag, hade redan vid star-
ten av den nya organisationen 2011 
helt i samförstånd känt oss överty-
gade om att vi ville genomföra 1–1 
på Go Skånegatan. Vi tolkade att 
detta låg helt i linje med det upp-
drag om en digitaliserad undervis-
ning som stadens målbeskrivningar 
ger oss. Men visst svindlade tanken, 
på 1–1 för alla våra dryga 3 000 
elever inom en treårsperiod, lite.

– Samtidigt har vi ju faktiskt inte 
än idag kommit så långt som man 
skulle kunna gjort på det här områ-
det. Det är främst läromedelsmark-
naden och metodikutbildningen på 
lärarhögskolorna som inte är med 
på det sättet som man skulle önska. 
Många lärare, bedömer jag, känner 
med all rätt en viss frustration över 
det. För vi ska inte tro att om vi bara 
köper ett gäng datorer och stoppar 
i händerna på eleverna och så är 

problemet löst, menar Reinhold. 
– Det ger bara förutsättningarna, 

men sedan handlar det ju om kom-
petensutbildning och att hjälpa och 
lära av varandra.

Skånegatan skapade tidigt ett 
centralt pedagogiskt IKT-råd, med 
bland annat en IKT-rektor och en 
IKT-resurs från varje skola samt en 
representant från IT och kvalitet 
som stöd. Det finns också lokala 
pedagogiska IKT-råd på skolorna 
med representanter från de olika 
programmen. De lokala råden tar 
med sig frågor och förslag till det 
centrala rådet. 

– Det finns alltså en tydlig orga-
nisation kring IKT-utvecklingen i 
området. Det var inte alldeles enkelt 
att få det att fungera i början, men 
efterhand som vi har tuggat på så 
har allt blivit tydligare och tydli-
gare, säger Reinhold.

En central organisation för 
IKT-arbetet ger stordriftsfördelar. 
Skolorna får bättre villkor när de 
beställer ett större antal datorer, och 
IT-service kan stötta effektivare om 
alla skolorna gör samma sak.

Peter Mägi, IKT-pedagog på Burgården, Reinhold 
Svensson, verksamhetsstrateg och Mikael Tellefsen, 
utvecklingsledare, är eldsjälar i Skånegatans IKT-arbete.

Vi vet aldrig vad vi utbildar våra 
ungdomar till och vad de behöver 
kunna i framtiden, men vi vet i alla 
fall att de behöver kunna använda 
datorer och digitala verktyg. 

”

”
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Utveckling mot fler Chromebooks

Ett antal elever i område Skånega-
tans skolor har PC, några har iPad 
och några Mac. Men utvecklingen 
nu går mot att det kommer att bli 
Chromebooks genomgående, för-
utom för elever på några program 
som behöver lite starkare datorer 
på grund av de kurser de läser.

Chromebook är en förenklad 
dator som inte har något egentligt 
internminne och som jobbar genom 
Google apps. Google Chrome är 
datorns processor och allt som sparas 
på datorn sparas egentligen ute i 
molnet, i Google docs. Lagringsut-
rymmet är obegränsat och varje elev 
kan spara ner hur mycket den vill. En 
Chromebook kostar betydligt mindre 
än Mac eller PC, är liten, smidig och 
lätt för eleverna att ta med sig. 

– Och om Chromebooken blir 
stulen så kan IT-service stänga av 
den så att den blir helt oanvändbar 
för den som har stulit den – vilket 
minskar rånrisken för eleverna. För 
det är ett faktum att ett antal elever 
blivit rånade eller bestulna på sina 
datorer, men vi arbetar på flera 
olika plan för att motverka detta.

Digitala läromedel ger mer  
flexibilitet

– Tittar man på den läromedels-
försörjning som varit hittills med 
tryckta läromedel så har det funkat 
så att lärarna önskar och skolan 

beställer böckerna nån gång i maj. 
Beställningen ska sedan gå genom 
GR och så kommer det stora pallar 
med böcker i början på augusti. 
Det är en stor och logistiskt tung 
process. De digitala läromedlen är 
något helt annat. Inga pallar och 
lastbilar är involverade, och det 
räcker att du beställer läromedel en 
eller två dagar innan kursen börjar. 
Då kan lärarna lära känna sin 
klass, se vad de har behov av och 
därefter bestämma vilket läromedel 
de behöver och vill ha.

Men det finns nackdelar. En är 
att hittills har de stora förlagen som 
gjort digitala läromedel mest scan-
nat in de gamla tryckta läroböck-
erna, menar Reinhold. 

– De som kommit längst har 
även lagt till möjligheter som att 
få texten uppläst på svenska eller 
engelska, klicka på en bild så star-
tar en liten film, eleven kan stryka 
under saker och så vidare. Det finns 
ibland också möjligheter att inte-
grera dem i GAFE, Google Apps 
for Education, så att ett gäng elever 
kan diskutera frågor med varandra 
digitalt via delade dokument. Men 
fortfarande är det ett läromedel 
som utgår ifrån den tryckta boken. 
Det vi vill ha är läromedel gjorda 
för de digitala möjligheter som 
finns. Och det börjar komma nu. 
Det är otroligt spännande. 

Effektivisera beställningarna  
Men det har varit många 
inkörsproblem. Det finns nämligen 
ännu inte ett smart och effektivt 
sätt att administrera inköpen, 
eftersom förlagen har olika rutiner i 
sina administrativa system.

– Det håller liksom inte att våra 
skolexpeditioner ska sitta och hålla 
reda på allt kring det. Det kan inte 
vara fem olika system om vi bestäl-
ler från fem olika förlag. Vi måste 
på något vis effektivisera hela lo-
gistiken kring beställning, leverans 
och betalning. 

Stödprocess för digitala läromedel 

De som beställer och delar ut lä-
romedel på skolorna måste kunna 
göra det på ett enkelt och effektivt 
sätt. Därför drog Skånegatan i 
samverkan med enheten för IT och 
kvalitet samt Intraservice igång 
projektet Stödprocess för digitala 
läromedel. 

– Tanken är att med hjälp 
av Skolfederation sätta upp en 
logistik för Göteborgs Stad att 
beställa digitala läromedel på. I 
första skedet för gymnasierna men 
i förlängningen tror vi att det kan 
bli ett system för hela staden, från 
förskolan upp till gymnasiet.

– Det handlar om att vi ska 
kunna beställa ett läromedel i 
slutet av augusti, läromedlet ska 
distribueras ut till eleverna på ett 
enkelt och effektivt sätt, eleven ska 
kunna klicka på en länk i Hjärn-
torget och så har den sitt lärome-
del. Vi behöver skapa en logistik 
som gör att läraren inte behöver 
administrera läromedlet i varje 
kurs, det ska ske per automatik. 

En stor fråga kring de digitala 
läromedlen är priset:

– Förlagen tar idag 100–130 
kronor per licens och år. Det blir 
dyrare, jämfört med en tryckt bok 
som kostar cirka 300 kronor och 
håller i 3–5 år. Vi vill effektivisera 
både kostnader och administra-
tion, så att vi kan få ut mer av de 
totala pengarna vi investerar  
i läromedel. 

Nya krav på klassrummen

Ett 20-tal klassrum har utrustats 
med nya möbler där den digitala 
tekniken och möbleringen sam-
verkar och skapar en modern 
ergonomiskt riktig lärmiljö av hög 
kvalitet. I första hand är eleverna 
målgruppen för detta men natur-
ligtvis även lärarna. 

 » Elevbänkarna är extra höga 
för att de ska fungera både att 
sitta och att stå att arbeta vid/
på. Bordshöjderna sparar även 
lärarnas ryggar.

 » Bordsytorna har minskats i djup 
för att spara utrymme i salarna 
till annat exempelvis för grupp-
arbeten.  

 » Elevstolarna, som är anpassade 
till de extra höga elevborden, är 
sittriktiga pallar med framåtlu-
tande sittdynor och utan rygg-
stöd för att elevernas arbetsställ-
ning inte ska ge ryggbesvär då de 
arbetar mycket med datorerna. 

 » Alla klassrum har projektorer 
som styrs via en manöverpanel 
och de har både trådad och tråd-
lös anslutningsmöjlighet. 

 » Klassrummen har även två extra 
höga runda bord som är enkelt 
delbara i fyra halvcirkelformade 
för olika grupparbetskonstella-
tioner.

 » På en av klassrummens väggar, 
oftast den bakre, finns en extra 
stor monitor uppsatt. Tanken är 
att både elever och lärare ska an-
vända den avskilt, utan att visa/
störa hela övriga klassen. 

 » Varje klassrum har fått tre styck-
en ljuddämpande skärmar både 
för att kunna skapa avskildhet 
och få en ljuddämpande effekt.

 » Två studiehallar har specialutrus-
tats med skärmavskilda arbets-
platser, en avskild soffgrupp och 
två delbara runda bord för olika 
grupparbeten. 

Outtröttlig magister

Skånegatan har två pilotprojekt på 
gång: Lärarsidan.se och matematik-
video.se.

– Lärarsidan är ett digitalt läro-
medel som inte finns i tryckt form 
över huvud taget. På Matematikvi-
deo kan eleven se genomgångar av 
alla moment i gymnasiekurserna 
hur många gånger som helst. Den 
digitala magistern tröttnar aldrig. Vi 
tittar också på ett norskt matema-
tikläromedel som heter Kikora som 
vi eventuellt kommer att använda. 

Lärarutbildningarnas viktiga  
uppgift

En annan aspekt av det digitala 
lärandet är lärarnas egna kunskaper. 
Ett område där lärarutbildningarna 
spelar en viktig roll, men där de 
hittills inte gått i bräschen, menar 
Reinhold. 

– Hur ska jag som lärare an-
vända den digitala tekniken på det 
för eleverna smartaste sättet? Det är 
en metodik som de inte fått lära sig 
på lärarhögskolorna hittills. VFU-

studenterna kommer till oss i vår 
1–1-miljö där vi har helt andra krav 
och förutsättningar, och de har inte 
en susning om digitalt lärande med 
sig från Pedagogen. Nu hörs dock 
signaler om att lärarutbildningarna 
bestämt sig för att börja ta tag i det.

Reinhold återknyter till det han 
inledde med:

– Lärarna har ju med sig i 
bagaget mängder av pedagogisk 
erfarenhet och klok metodik som 
fortsättningsvis också ska användas. 
Det är mångfalden som berikar, det 
är inte bara EN sak som funkar. Det 
är viktigt att man inte låser sig och 
bara är kvar i det gamla, men det 
är också viktigt att man inte rusar 
iväg och slänger allt det gamla på 
soptippen bara för att det kommit 
något nytt. 

TEXT: LOUISE ALFREDSON 
FOTO: INGELA WIRDENÄS

Pallarna är inte bara sittriktiga de sparar 
även städpersonalens ryggar. Eleverna hjäl-
per till att hänga upp den efter varje lektion.
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– Det finns mycket tyckande i de här frågorna, 
säger Henrik Petersson som undervisar på Hvit-
feldtskas spetsutbildning i matematik. Att tala 
om särskilt begåvade elever är inte okontrover-
siellt. Men de finns, och de ska ha samma rätt 
att utveckla sin fulla potential som alla andra 
elever i skolan. ”Alla ska med”, heter det ju. 

Tredelad heldag med fokus på Hjärntorget

Del 1: Lärarna fick arbeta kollegialt i en skapad akti-
vitet, "Hjärntorget För Alla", som gav alla lärare stöd 
i Hjärntorgets olika funktioner. 

Del 2: Alla lärare på Skånegatan fick möjlighet att ar-
beta igenom den aktivitet som alla elever på området 
skulle arbeta med i samband med IKT-dagen.

Del 3: Valbara workshops i hur man arbetar med 
Google Classroom, Hjärntorgets bedömningsmatriser 
och annat matnyttigt.

IKT-dagen 2015
Gemensam dag på område Skånegatan där alla drygt 
3 000 elever samtidigt, oavsett årskurs, med lärarstöd 
i klassrummen, arbetade i en Hjärntorgsaktivitet. Den 
var uppbyggd på samma sätt som läraraktiviteten 
“Hjärntorget För Alla”, men med fokus på den an-
vändning som behövs för att eleverna ska ha en bra 
grund inför läsårets studier.

Matematikvideo – matematikvideo.se
Alla matematiklärare på gymnasieområde Skånega-
tan inbjuds till en förberedande föreläsning om det 
digitala läromedlet som kan erbjudas alla matematik-
lärare på området i pilotform. Lärarna tillfrågas om 
de vill ha en frivillig möjlighet att använda läromed-
let läsåret 15/16 för utvärdering. Eftersom de enhäl-
ligt svarar ja startas piloten omgående.

Matematikvideo kompetensutbildning
Nästan alla områdets matematiklärare deltar i en 
workshop om hur man arbetar med det digitala 
läromedlet.

Lärarsidan – www.lararsidan.se 
Lärarsidan erbjuds som en pilot, med frivilligt använ-
dande för alla lärare under läsåret 15/16. Fem lärare 
per skola inbjöds till en workshop i de digitala läro-
medel som finns i ämnena svenska, samhällskunskap, 
religion, historia och engelska.

Föreläsning av Carl Heath
Föreläsning och efterföljande diskussion med Carl 
Heath, forskare och utvecklare som arbetar med till-
lämpad IT. 

Upprustade klassrum och studiehallar 
Ergonomiskt riktigt möblemang har tillsammans med 
digital teknik skapat ett 20-tal moderna lärosalar 
för lärare och elever på Munkebäck, Bernadotte och 
Katrinelund.

Delar av IKT-arbetet på 
Skånegatan hösten 2015: Särskilt 

begåvade 
elever

Att en elev är särskilt begåvad kan ta sig flera uttryck. 
Eleven kan vara högpresterande, klara av alla uppgifter 
galant och vilja ha ännu mer. Men hen kan också upple-
vas ointresserad, uttråkad, stökig och ifrågasättande. 

– Det finns elever som underpresterar medvetet för 
att inte sticka ut. Andra krånglar till det och verkar 
inte förstå koderna i skolan, förklarar Henrik. De kan 
också vara särskilt begåvade, men upplevs som job-
biga istället. 

Syftet med Skolverkets material är att väcka med-
vetenhet om särskilt begåvade elever. Eftersom dessa 
elever finns överallt behöver man som lärare kunna 
upptäcka, undervisa och motivera dem, oavsett vilken 
lärarroll man har. 

– Att man inte behöver göra så mycket för dessa 
elever eftersom de sköter sig själva och lär sig ändå, är 
en vanlig missuppfattning. Det kan tvärtom vara mer 
jobb med dessa elever, och det krävs andra kompeten-
ser och andra former för att undervisa dem. 

När man har en särskilt begåvad elev bör man 
tänka ett steg längre. 

– Det bästa är om man kan bredda eleven på den 
nivå hen befinner sig, och inte rusa fram kurs efter 
kurs. Högsta betyg är inte ett kvitto på att man som 
lärare fullt lyckats i arbetet med en särskilt begåvad 
elev. Det är ju elevens fulla potential vi ska utveckla, 
samt stimulera lust till fortsatt lärande, inte bara få 
hen att gå igenom skol- och kurssystemet med bra 
betyg eller så fort som möjligt. Ett tips är att erbjuda 
alla elever lite extra i undervisningen, så att de som vill 
kan utmana sig. 

Att väcka intresse, stimulera, utmana och ställa frågor 
som ”hur blir det om inte detta gäller”? är viktigt för 
en lärare till särskilt begåvade elever. 

– Det är viktigt att börja tidigt, så att eleven inte 
tappar lusten för skolan och för att lära sig. Man bör 
inte möta eleverna med förväntad prestation; ”det 
här borde du intressera dig för du som är så duktig”, 
för då bjuds inte eleven in i processen och det kan ta 
död på intresset. 

Spetsutbildningar är ett sätt att utveckla dessa 
elevers potential. Men alla särskilt begåvade elever går 

inte på spetsutbildningar och alla elever på spetsut-
bildningar är inte särskilt begåvade. På Hvitfeldtska 
har man formellt haft sin spetsutbildning i matematik 
sedan 2010, men liknande verksamhet har man haft 
sedan 1990-talet.

– Antalet sökanden varierar från år till år; jag vet 
inte vad det är som styr söktalen. Vi antar efter betyg 
tillsammans med ett inträdesprov i matematik, där vi 
testar basfärdigheter och problemlösningsförmåga. För 
att lyckas och trivas på utbildningen så krävs främst 
viljan att utvecklas i matematik – det är viktigare än 
betygen.  

Till skillnad från exempelvis elitidrottsgymnasier är 
teoretiska spetsutbildningar kontroversiellt. Ordet är 
laddat och leder tankarna till genier och elitskolor. 

– Skit i vad det heter, säger Henrik. Här får eleverna 
en möjlighet att fördjupa sig och komma längre. Det 
är en erfarenhet i sig att få fördjupa sig i ett ämne och 
inte bara tänka ”kommer det här på provet?”. Elev-
erna finner en gemenskap och de utvecklar varandra. 

Men om man inte har någon spetsutbildning att 
sätta sina särskilt begåvade elever i då?

– På en liten skola eller i en liten kommun kan man 
gå samman och erbjuda särskild undervisning för de här 
eleverna några pass i veckan. Ta hjälp utifrån, t.ex. från 
högskolan, för att få tillgång till hög ämneskompetens. 

Henrik är docent i matematik, och på frågan om han 
själv är särskilt begåvad så svarar han: 

– Det var först när en lärare på universitetet mötte 
mig med ett ”tack” då jag påpekade en lucka i fram-
ställningen på tavlan, som jag på riktigt insåg min fal-
lenhet för matematik, att mitt öga för detaljer var nå-
got positivt. Med en djupare ämneskompetens i ryggen 
så kan jag ta diskussioner i klassrummet på uppstuds, 
och som lärare kan jag vara en förebild och inspirera 
eleverna att fördjupa sig och komma längre. Men 
mötet med eleverna ger ju också mig väldigt mycket. 
De lär mig saker och jag ser det som ett gemensamt 
projekt att utvecklas tillsammans med eleverna; jag får 
anstränga mig och blir inte färdig.  

TEXT OCH FOTO: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON

I våras kom Skolverket ut med ett stödmaterial för 
undervisning av särskilt begåvade elever i olika äm-
nen, där Henrik var en av medförfattarna för mate-
matikämnet.

– Det var ett intensivt arbete med flera olika ex-
pertiser inblandade och det blev många diskussioner. 
Jag blev nog tillfrågad att vara med eftersom jag är 
intresserad av frågorna, engagerad och kan bidra med 
lärarperspektivet. Jag träffar ju de här eleverna varje dag. 

”En individ som har en förmåga som är avsevärt 
mycket starkare än vad som är typiskt, kan kallas sär-
skilt begåvad inom det området”, skriver Skolverket i 
sin definition av begreppet. Särskilt begåvade elever i 
matematik har en förmåga att snappa upp, se mönster 
och koppla ihop saker. De kan resonera nyanserat, 
tänka abstrakt och förstå komplexa idéer. De lär sig 
oftast fort, har ett gott minne och drar lärdom av erfa-
renheter bortom det uppenbara.

En individ som har en förmåga som 
är avsevärt mycket starkare än vad 
som är typiskt, kan kallas särskilt 
begåvad inom det området.

”
”

Skolverket
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Anders MacGregor-Thunell, Hvitfeldtska, blev 
utsedd till Årets historielärare 2015. Tillsam-
mans med sina kollegor på Hvitfeldtska driver 
han historieprojektet Hvistoria, för att utveckla 
undervisningen. 

 En del som vi försöker lyfta fram är genusperspek-
tivet. Kerstin är mycket kunnig inom detta område 
och har inspirerat och väglett oss för att implementera 
genusperspektiv på ett naturligt sätt i historieundervis-
ningen. Tyvärr så får vi inte speciellt mycket hjälp från 
våra läroböcker i detta sammanhang utan det material 
vi använder skapas av Kerstin. 

Ett av historieämnets huvudsyfte är ett kritiskt 
förhållningssätt till olika former av källor. Därför har 
vi lagt mycket tid på att skapa material där eleverna 
mer aktivt bedömer olika former av källor, inte minst 
internetbaserade. De första källkritiska övningarna 
kommer tidigt i kursen så att de också genomsyrar de 
andra delarna av undervisningen, framförallt skrivan-
det av utredande uppsatser, så kallade essäer.

Minst lika viktigt är de utvärderingar vi gör varje 
läsår tillsammans med våra elever. Där får de reflekte-
ra över vad det är de lär sig och hur detta gått till. De 
utvärderar dels den faktakunskap som levereras samt 
de metoder och den pedagogik som används.   

Juryn säger att du är en "skicklig pedagog och en 
inspirerande lärare att lyssna till i klassrummet". 
Vad har du för knep? Har du något tips till andra 
historielärare?

Det är det ömsesidiga förhållandet i klassrummet, 
tilliten, som är avgörande. Inom ”Hvistoria” så har vi 
byggt upp en tillit genom vårt samarbete. Våra klasser 
vet att vi sam-bedömer och försöker skapa så rättvisa 
förhållanden som möjligt vid den slutliga bedömning-
en av elevernas prestationer – betyget. Vägen dit går 
genom en variation av olika arbetssätt från katederfö-
reläsningar till meningsfulla grupparbeten med presen-
tationer i olika former. Lärarens personlighet påverkar 
naturligtvis undervisningen, men vårt genomtänkta 
samarbete är det som har störst betydelse för arbetet 
vi utför i klassrummet.

Om du hade fått bestämma – hur skulle 
historieämnet på gymnasieskolan se ut då?

Ta bort delkurserna och skapa ett ämnesbetyg samt 
utöka antalet timmar. På 80–85 timmar blir kompro-
misserna för många och inte alltid helt lyckade. His-
torisk medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt är 
en förutsättning för oss som samhällsmedborgare för 
att kunna skapa en bättre framtid. Snuttifieringen av 
historieämnet samt färre timmar för de olika historie-
kurserna på olika nivåer har skapat fler historie-
illitterata medborgare. 

Lärarens huvudsakliga uppgift borde få vara 
undervisning och uppföljning av undervisningen. 
Projekt som syftar till att förbättra ämnet, oavsett 
ämne, borde också tilldelas tid i den enskilde lärarens 
undervisningsuppdrag. 

Nyfikenhet, ambition  
och samarbetsvillighet  

skapar  
Hvistoria

I Skolverkets granskning av grundskolornas 
historieundervisning visade det sig att eleverna får 
mycket begränsade möjligheter att utveckla och 
reflektera kring sin egen och andras användning av 
historia. Den visade också att många lärare är osäkra 
på hur en sådan undervisning kan se ut. Vad tänker 
du om detta? 

Då det gäller förmågan att se samband mellan olika 
tidsperioder så är det viktigt att slå fast att historien 
aldrig upprepar sig. Varje tidsepok är unik. En deter-
ministisk historieskrivning (och undervisning) är rent 
av skadlig. Det finns dock en hel del lärdomar att dra 
från de historiska tolkningarna av vårt samhälle. På 
det sättet så kan man ha en förkunskap som kanske 
kan mynna ut i färre framtida misstag. Därför an-
vänder vi oss av förklaringsmodeller som förenklar 
den historiska förståelsen samtidigt som vi betonar 
att dessa modeller är baserade på olika historikers 
tolkningar av händelser och tidsperioder. Med andra 
ord så är ingenting inom historieämnet sant ... men 
vissa tolkningar är mer sannolika. Detta är en viktig 
reflektion att förmedla till eleverna i våra historieklas-
ser. Förklaringsmodellerna är ändå motiverade då vi 
följer utvecklingen över olika tidsperioder. Här hjälper 
de oss att se vad historiker betonar i den historiska 
utvecklingen samtidigt som varje tidsperiod är unik. 

Hur kommer det sig att du valde att bli lärare i just 
historia?

Jag hade från början tänkt utbilda mig till konstnär 
och/eller lärare inom den konstnärliga sektorn och 
mina första vikariat var just i ”teckning”. Min andra 
passion vid sidan av konsten var historia. Flera duk-
tiga historielärare under min skolgång på 1960-talet 
grundlade mitt intresse för historieämnet. Mitt poli-
tiska intresse fördjupade denna passion, eftersom jag 
sökte förklaringar till varför vårt samhälle utvecklats 
på ett visst sätt. Just vikten av att veta varifrån vi kom-
mer och varför dagens samhälle ser ut som det gör är 
viktigt för mig. 

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON 
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Hvistoria

Ett samarbetsprojekt som drivs av historielärare 
på Hvitfeldtska sedan 2012. Projektet syftar till att 
utveckla historieundervisningen. Under nästa läsår så 
kommer projektet att söka samarbetspartners utan-
för skolan. Är du intresserad, gå in på: 
www.hvistoria.se och läs mer. 

Du fick en väldigt fin motivering av juryn där det 
bland annat sägs att du har "arbetat för att stärka 
historieämnet på skolan och för att inspirera dina 
kollegor". Kan du berätta vad du har gjort rent 
konkret för att få till det?

Även om det är jag personligen som fått denna utmär-
kelse så bygger motiveringen på ett gemensamt arbete 
som lagts ned av flera lärare – Kerstin Högberg, Peter 
Malmberg, Andreas Bytoft, Karl-Heinz Schneider 
och undertecknad. Vi driver ett projekt som vi kallar 
Hvistoria, där vi arbetar aktivt med innehållet i våra 
historiekurser, vi diskuterar och vi inspirerar, vi sam-
bedömer och utvärderar tillsammans. Och vi skapar 
mycket material som vi delar med oss av via vår webb.  
Rektor Amela Filipovic är den skolledare som betytt 
allra mest vid projektets sjösättning och dess vidare 
utveckling. Utan hennes stöd hade inte detta projekt 
kunnat genomföras.
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1. Karin Berg och Annika  
Buregård Eklund, Schillerska

– Vi kom hem från ett speglingsbe-
sök Kina igår och ska berätta om 
vad vi lärt oss, och vad de lärt sig av 
oss. En av de kinesiska delegaterna 
hade gjort en sammanfattning i sex 
punkter av hur svensk skola fung-
erar utifrån kinesiskt perspektiv. 
En intressant insikt han hade gjort 
är att i Kina står elevens lärande i 
centrum, medan elevens hälsa står i 
centrum i Sverige. 

 
2. Jakob Bådagård, IHGR 

– Jag har lyssnat på Nottingham 
som var en underhållande och 
slipad föreläsare. Det där med hur 
mina elever pratar om sitt lärande, 
det behöver jag få mer koll på. 
Gymnasieelever verkar mera prata 
om resultat än om framsteg. 

Och så har jag lyssnat på En peda-
gogisk liten pärla. Det var verkligen 
konkret med tips på metoder och 
övningar där elever lär av varandra. 
Det vill jag försöka få in i min egen 
undervisning. Senare ska jag lyssna 
på Kvinnlig könsstympning och 
Historiska källstudier på webben. 
En bra dag, men lite långa pauser.  
 

3. Serge Ngouali och Jan 
Tångelin, IT-service  
Skånegatan

– Hittills har allt gått bra. Det har 
varit lite krångel med inloggningen 
till det trådlösa nätverket, med någon 
projektor och med någon skrivare. 

 
4. Tommi Kontio och Pernilla 
Hansson, Center för  
Språkintroduktion 

– Vi har lyssnat på Språket i alla 
ämnen, om hur man kan jobba med 
språk och språkutveckling i alla 
gymnasiekurser. Det var intressant 
att höra hur de jobbade men inte 
helt lätt att applicera på vårt jobb 
på språkintroduktion. Men vi skulle 
nog kunna jobba så med fler ämnen, 
till exempel idrott och bild. 

 
5. Malin Ternestedt,  
Katrinelund 

– Jag har lyssnat på Språket i alla äm-
nen, om hur en handels- och svensk-
lärare gjorde ett projekt tillsammans. 
Det var intressant eftersom jag själv 
är ekonomilärare och är intresserad 
av samarbete över ämnesgränserna. 
Föreläsningen gav inspiration.

6. Magdalena Walter  
Angerbjörn och Pia Yngwe, 
Hvitfeldtska

– Vi hade lite otur eftersom vår 
första föreläsning blev inställd. 
Sedan lyssnade vi till den charmige 
Nottinghams “Building a culture of 
trust and respect”. Han förmedlade 
många bra idéer och det gav oss 
inspiration. Som sång- och piano-
pedagoger på estetlinjen vid Hvi-
feldtska gymnasiet arbetar vi redan 
mycket på detta sätt – att fokusera 
på elevernas väg till målet, istället 
för betyget. 

 
7. Lena Dellborg, Katrinelund 

– Jag har varit på Gruppdynamisk 
process, en ensembleträning ur 
teaterpedagogiskt perspektiv.  
Jätteintressant och jag fick en idé 
om hur jag kan böja franska verb 
med hjälp av en studsboll. 

Sedan lyssnade jag på Nottinghams 
“Building a culture of trust and 
respect”. Jag har många elever i 
min franskagrupp som inte hade 
franska som sitt förstahandsval, 
och de har verkligen inte något 
”open mindset”. 

I vimlet på 
Pedagogisk 
marknad

8. David Wågland, Schillerska, 
Lukas Janemalm, IHGR,  
Birgitta Westmark och  
Bengt Magnusson Björksten,  
Schillerska 

– Vi ska lyssna på Aktivitetsledar-
skap/Göteborgs Open, om samver-
kan mellan Burgården och Göteborgs 
handikappidrottsförbund.  

 
9. Victoria Claesson,  
Utbildningskansliet  

– Usch, min dator hängde sig precis 
när jags kulle börja mitt seminarium. 
Jag fick hjälp men blev fem minuter 
försenad och kände mig stressad. 

pm
PEDAGOGISK MARKNAD

Den 26 oktober var det dags för UBF:s Pedagogiska 
marknad. Fullt med folk och många givande möten. 
Så här tyckte några av deltagarna.
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Stefan Karlstam, Victoria Claesson och Katarina Högfeldt satt beredda att svara på frågor och lotsa rätt.
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Han har själv arbetat som lärare i tio år och skrivit fyra 
böcker om bland annat lärarutbildning och ledarskap 
i klassrummet. En idé vid hans köksbord fick snabbt 
spridning och idag är han chef för researchEd, en orga-
nisation som vill göra lärare mer kunniga om vad som 
verkligen ger resultat i klassrummet.

Sedan 2014 har researchEd hållit utbildningskonfe-
renser i New York, Sydney och på olika platser i Storbri-
tannien. Man sprider också information och skapar dis-
kussion online via sin hemsida researchED.com och Tom 
Bennetts flitiga twittrande. ResearchED är konferenser 
med mycket liten budget. De som medverkar delar med 
sig av sin kunskap och sina erfarenheter utan ersättning. 
Tanken är att goda idéer med säkerställd forskningsevi-
dens ska spridas till dem som arbetar med utbildning. 
Forskningen ska också visa vilka metoder som faktiskt 
inte fungerar men som kanske används av tradition. 

Vad fick dig att se behovet av en organisation som 
researchED?

När jag undervisade insåg jag att mycket av det som 
jag hade fått lära mig var väl beforskad pedagogik, 
helt enkelt inte verkade fungera i klassrummet. Som 
till exempel lärstilar, multipla intelligenser, individu-
aliserad inlärning, hjärngymnastik och mycket annat 
hade ingått i min lärarutbildning. När jag undersökte 
forskningen bakom dessa idéer insåg jag hur tunn den 
var, och hur mycket av lärares praktik som basera-
des på ideologi och inte på forskningsresultat. Så jag 
skrev en bok om några av de värsta myterna inom 
utbildning (Teacher Proof) och upptäckte att det fanns 
många lärare som var intresserade av det här. Jag be-
stämde mig för att skapa en konferens där lärare och 
forskare kunde träffas och lyssna på varandras prat 
om vad som fungerar och inte i klassrummet. 

Du är väldigt aktiv i sociala medier, hur viktiga tror 
du att de är för ditt arbetes framgång?

Enormt. Jag skulle inte ha kunna startat researchED 
utan den plattform som sociala medier ger mig, sär-
skilt Twitter, men också bloggandet. Det är enormt 
frigörande för lärare, som många gånger saknat röst 
i utbildningspolitiken. Plötsligt kan vi prata med 
varandra runt hela världen och alla kan vända sig till 
beslutsfattare och akademiker. Det är en bra brygga. 

ResearchEd är en icke-vinstdrivande, crowdsour-
ced, lärarledd rörelse som arbetar utan kapital. Jag 
har blivit överväldigad av välviljan hos utbildare och 
andra som hjälper till i alla delar av processen, från 
att erbjuda mötesplatser och t-shirtar till talare och 
personal som hjälper till på själva konferensdagen. Det 
hade inte gått utan sociala medier.  

Nästa researchED-konferens är här i Göteborg,  
19 mars 2016, vad kan du berätta om talarna? Har ni 
något speciellt tema?

De medverkande är den bästa delen! Vi siktar på en 
blandning av akademiker, forskare, beslutsfattare och 
lärare – alla spelar en viktig roll i samtalet. För lärare är 
det ofta första gången de blir tagna på allvar i ett sådant 
sammanhang. Eftersom det är första gången vi är i Sve-
rige, kommer temat att vara ”bringing voices together”, 
att sammanföra olika röster. David Didau och Lucy 
Crehan som har varit regelbundna talare på våra kon-
ferenser i Storbritannien är med, liksom Pasi Sahlberg, 
Anna Ekström, Tine Sophie Proitz och Svein Sjöberg. Det 
handlar först och främst om skandinaviska idéer men 
med en krydda av Storbritannien för smakens skull. 

Varför är det viktigt för lärare att med kritiska 
förmågor utmana och förstå kvaliteten på 
forskningen de möter?

Framför allt för att nivån på forskningen som når 
klassrummet ofta är skrämmande låg. Dåliga idéer får 
ofta genomslag för att de är nya, snabbare än bra idéer 
som kanske verkar lite mer modesta. Om vi ska kunna 
bli vaccinerade mot dessa dåliga idéer måste vi bli mer 
kunniga om forskning, åtminstone så pass att vi kan 
förstå när en idé är väl bevisad och när den inte är det.  

Du vill göra lärarnas frågor till forskarnas frågor  
– varför?

Därför att forskare ibland har egna idéer om vilka frå-
gor de vill ställa – och det har de sin fulla rätt att göra. 
Men lärare har en unik insikt i underlaget som forsk-
ningen utgår ifrån (klassrumssituationen, inlärningen, 
eleverna), och de vet också vilken typ av forskning 
som är användbar. Det är då relationen mellan fors-
kare och lärare blir meningsfull. 

Vad är de vanligaste hindren för lärare att förstå 
forskning om inlärning och utbildning?

Det vanligaste hindret är att de tror att vad de har 
tränats i är det enda sättet som barnen lär sig på; att 
just deras lärarutbildning är hela sanningen. Enligt 
min uppfattning är det frånvaron av perspektiv som 
är mest skadligt. Om en lärare inte ens vet – som jag 
inte visste – att lärstilar har liten grund i forskning, hur 
ska man då kunna ifrågasätta den teorin? Det andra 
stora hindret är utan tvekan lärarens egen påverkan, 
vilket är del av att vara människa. Vi tror alla att vad 
vi själva tycker fungerar, är det som verkligen fungerar. 
Men så är inte alltid fallet. 

Vilket forskningsområde inom utbildning tycker du 
är mest spännande just nu?

Kognitiv psykologi verkar innehålla mycket klok-
het för lärare: hur vi lär oss, vilka förhållanden som 
optimerar lärande och vilka förhållanden som minskar 
förutsättningar för lärande. Även forskning om politis-

ResearchED  
– från vision till mission

ka initiativs inverkan är intressant. När forskningen 
visade att lärarinspektioner där lektioner betygsätts 
utifrån kvalitet, ofta har väldigt stor grad av variation 
och därför blir opålitliga, lades systemet med lärar-
inspektioner ned i Storbritannien. Det var en riktig 
triumf för bra forskning! 

Med allt arbete med researchED, har du fortfarande 
tid att undervisa?

Jag undervisar en dag i veckan på en statlig skola i 
östra London eftersom jag älskar att undervisa. Att 
vara i ett rum fullt av elever och lärande är det bästa 
sättet att påminna sig om vad som är viktigt. 

Vad är dina förhoppningar för researchED i 
framtiden?

Jag hoppas kunna återbesöka Australien och Amerika 
under 2016. Sedan Amsterdam, och vi pratar om 
Sydafrika och kanske Tyskland. Vi har våra vanliga 
konferenser i Storbritannien och ett online-nätverk 
med researchED-deltagarna, som vi gärna vill se växa 
för att hålla konversationer igång. Det vore väldigt 
spännande att bygga upp en franchisemodell så att 
människor överallt kan hålla egna researchED under 
ledning och tillsyn av oss. Och kanske kan vi någon-
stans längre fram anställa personal som kan hjälpa 
till med allt! 

TEXT: TINA FERNSTRÖM 
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Tom Bennett är mannen som tidigare drivit natt-
klubbar i Soho men nu ägnar det mesta av sin 
tid åt att få lärare och forskare inom utbildnings-
området att närma sig varandra. 

Talarlistan för 
 
  

 

hittar du på  
workingoutwhatworks.com
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Bar och dryck  
- ny utbildning på Studium

– Då öppnar vi barerna! Hämta 
is, ta fram juicerna, ni vet var 
frukten finns. Försök jobba 
effektivt och tillsammans. Skär 
inte upp citronklyftor bara till 
din disk utan skär upp till alla. 

Det är barkunskap på Studiums nya 
utbildning Bar & dryck. Idag ska de 
lära sig att göra en caipirinha. 

– Det var en av Hemingways fa-
voritdrinkar, förklarar instruktören 
Fredrik Selling. Vet ni vem Heming-
way var? Kan ni titeln på någon 
bok han skrev?

Att vara bartender innebär inte 
bara att blanda drinkar, man måste 
kunna mer än så och kunna möta 
gästerna vid baren.

– Man måste kunna föra sig, inte 
svära och inte komma för sent. Jag 
försöker inpränta detta i mina stu-
derande redan nu så att de är för-
beredda, säger Fredrik. Liksom att 
skriva in sig i boken när de kommer 
till mina lektioner. Jobbar man i res-
taurangbranschen måste man skriva 
in sig när man kommer till arbets-
platsen. Om det blir en inspektion 
och man inte är inskriven kostar det 
både restaurangen och den anställde 
10 000 kronor var i böter. 

Bar och dryck är en ny utbildning 
på Studium som leder till titeln 
Diplomerad Europeisk bartender 
men diplom från Sveriges Barten-
ders Gille. Tidigare ingick bar- och 
dryckkunskapen i serveringsutbild-
ningen, men i samarbete med bran-
schen gjorde man om utbildningen 

till en 15 veckor lång och mycket 
intensiv utbildning som leder rätt ut 
i arbetslivet som bartender. 

– Förutom bra praktikplatser till 
våra studeranden, så har vi ett myck-
et gott samarbete med branschen. 
När det gäller upplägget av kursen, 
och vilka drinkar de vill att våra 
studenter – deras framtida anställda 
– ska kunna göra. Det är ju ingen idé 
att lära dem göra gamla drinkar som 
inte efterfrågas. De ska kunna det 
som branschen vill ha, helt enkelt. 

– Det är mycket plugg. Barteknik, 
drinkkunskap, dryckeskunskap, 
vinkunskap, spritkunskap – vi har 
en lektion för varje spritsort. Men 
också Ansvarsfull alkoholhante-
ring där vi går igenom etiska och 
moraliska aspekter av alkoholserve-
ring, vilka regler som finns, hur man 
söker tillstånd, varför vår alko-
holkultur ser ut som den gör. Som 
bartender är du ansvarig för den du 
serverar. I värsta fall kan du få böter 
eller fängelse. 

– Och så pratar vi om kollektiv-
avtal. Jag ställer fram en dator så 

att man kan skriva in sig i facket, 
och de flesta går med redan under 
utbildningen. Det är en stressig och 
hetsig bransch – och världens roli-
gaste – där man jobbar kvällar och 
helger. Arbetspass på 12–16 timmar 
är inte ovanliga. Man måste vara 
medveten om detta. 

 
Någon som är helt ny i branschen 
är Sebastian Landin. 

– Jag ville få en ny aspekt på al-
kohol. Det är kanske inte mitt drö-
myrke, men en milstolpe och man 
kan jobba varsomhelst i världen. 
Det här är mer än bara en barten-
derutbildning, den är djupare än så. 
Man får lite historia också. 

Apropå på historia, så tillbaka 
till Hemingway och drinken. 

– När ni muddlar (stöter citron-
klyftor i en mortel; reds anm), håll 
armbågen uppåt. Krossa inte, tryck 
och vrid istället annars får ni citron-
saft över hela handen, visar Fredrik. 

TEXT OCH FOTO: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON
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Den 24 september fick Yrgo besök av ett tjugotal repre-
sentanter från Utbildningsdepartementet. Syftet med be-
söket var att se och lära sig mer om verksamheten samt 
att diskutera den utredning om yrkehögskoleutbildning 
”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap”, som 
just då var ute på remiss från Utbildningsdepartementet.  

Vad tyckte Utbildningsdepartementet om besöket?
Carina Cronsioe, kansliråd på Gymnasie- och vuxenut-
bildningsenheten på Utbildningsdepartementet, berättar:

– Vi är mycket nöjda med studiebesöket hos Yrgo. 
Det var bra för hela enheten att få lyssna på detta även 
om flera av oss handläggare arbetar med andra saker än 
yrkesutbildning. Vi märkte att ni lagt mycket tid på att 
arrangera besöket, och det var också mycket bra. Det 
som gjorde särskilt intryck var ert nära samarbete 
med arbetslivet.

Eftersom Utbildningsdepartementet särskilt ville 
veta mer om bygg- och vårdutbildningar inom YH 
presenterade Yrgo utbildningarna byggingenjör och 

Den lille mannen med den mörka rösten och det stora 
hjärtat – vår lokalansvarige Peter Sätterberg – går i 
pension vid årsskiftet, efter drygt 30 år inom UBF. 

– Jag är mest nöjd med att jag har haft så många 
goda kollegor på så många olika ställen i vår organisa-
tion. Folk har ibland tyckt att jag varit en stor idiot, 
men ändå har jag haft glada positiva människor runt 
mig, som gjort det roligt att arbeta. 

– Den 1 mars 1985 började jag på Skolförvalt-
ningen i Göteborg, på ”Avdelningen för de frivilliga 
skolformerna”. Till en början jobbade jag med intag-
ningen som då låg under en egen nämnd. Några år 
senare blev jag erbjuden att flytta över till UBF och 
jobba med en omorganisation till blockorganisation – 
ungefär som dagens gymnasieområden. Därefter har 
jag aktivt deltagit i fler omorganisationer. 

– Senare var vi några som inte gillade den dåvaran-
de förvaltningschefens arbetssätt och ville göra på vårt 
eget sätt. Då fick vi en skriftlig varning och hamnade 
i onåd ett tag. Så är det; ibland är man i uppåthissen, 
ibland i nedåthissen" som en gammal kollega sa. 

Sedan 2000 har jag jobbat med fastighetsfrågor. Då 
behövde dåvarande tekniska chefen Bertil Lindblad 
hjälp, och när han sedan pensionerades tog jag över. 

 – Mitt arbete har inneburit ombyggnationer, att 
anpassa lokalerna till verksamheternas behov så långt 
det bara är möjligt. Och vi har byggt om för många, 
många miljoner kronor. När friskolorna kom och 
eleverna blev färre, kunde vi inte längre fylla Lundby 

Utbildningsdepartementet  
besökte Yrgo

vårdadministratör, tillsammans med representanter 
för respektive bransch. 

Utredningen ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för 
kunskap” finns att läsa på riksdagens webbplats. Syftet 
med förslagen i utredningen är att ”yrkeshögskolan ska 
få bättre förutsättningar att kunna tillgodose samhällets 
och arbetslivets behov av kompetens i såväl det medel-
långa som mer långsiktiga perspektivet”.   

Ni hade ett ganska tajt schema – vilken fråga hann 
ni inte ställa? 

– Schemat var visserligen tajt men vi tog god tid på 
oss och det var bra för vi kunde ställa de frågor vi ville 
ha svar på. Vi kände också att de personer på Yrgo 
som hade i uppgift att presentera verksamheten kunde 
göra det på ett utförligt sätt.

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON 
FOTO: JOHAN CARLBERG

Peter lämnar lokalerna 
gymnasium, Kortedalagymnasiet, Frölundagymnasiet, 
Annedal och Munkebäck. Vi lade ner 50 000 kva-
dratmeter skola på bara några år. Vi fick flytta elever 
och utbildningar kors och tvärs. Varje kvadratmeter 
innebar 1000 sparade kronor, vilket totalt blir 50 mil-
joner kronor i insparad hyra. Det är mycket, mycket 
bättre att lägga de pengarna på elevernas utbildning, 
på lärare och läromedel. Vi är ju till för eleverna och 
då kan inte lokalhyror gå före undervisning. 

 – Det har varit många bland vår personal som bli-
vit både arga och ledsna när skolor har lagts ner. Det 
har lärt mig att lyssna och vara tydlig i ett samtal. Det 
är jätteviktigt att visa att man lyssnar. Därför har Leif-
Göran Klittermark och jag tillsammans utvecklat ett 
system för referensgrupper inför alla större ombygg-
nader samt en facklig referensgrupp där vi avhandlar 
alla byggfrågor. Det är spännande för att dessa möten 
följer ett mönster. Första mötet är många besvikna och 
ledsna. Vi besvarar alla frågor vi kan, ber att få åter-
komma med andra och skriver minnesanteckningar som 
vi skickar ut. Vid andra mötet går det lugnare till och 
vid tredje mötet har det vanligtvis vänt och vi får kon-
struktiva synpunkter som är till hjälp i ombyggnationen. 

 – En gång var det någon som sa: ”Det här var ju 
jättebra. Det är första gången någon lyssnar på vad 
jag vill". Då kände jag att vi hade lyckats. 

 – Det har varit utmärkt att vara utbildad sociolog när 
man är lokalansvarig. Sociologi är läran om gruppers 
förhållande till varandra. Som lokalansvarig ska man 
se verksamheternas behov och kunna beskriva dem för 
byggare som inte talar samma språk som vår personal. 
Också kunskapen att kunna tänka i kausaliteter samt 
att se strukturerna och kunna påverka dem, det har 
jag haft stor nytta av. 

 – Någon kan nog tycka att jag har varit lite 
besvärlig. Men jag har svårt att tåla dumheter 
och har inga problem med att gå på tvärs. 
Den dagen vi inte lyssnar på protester 
omger vi oss med ja-sägare och det är 
illa. 

 – Vad jag ska göra nu? Jag har 
några krokar ute, och vi får se om 
det blir något av det. Annars har 
jag min modelljärnväg och så ska 
jag tillverka fladdermusholkar och 
igelkottsbon för försäljning. Kan-
ske åker jag till en liten bergsby i 
Provence och dricker rödvin och 
äter gott. 

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON 
FOTO: PRIVAT ÄGO
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”Hon lever 
som hon 
lär, vilket 
påverkar 
alla runt 
omkring”

Den 5 november tog Malin Sandgren, rektor på 
Bräckegymnasiets introduktionsprogram emot 
priset Årets ledare i Göteborgs Stad. Hon delade 
priset med Stina Wiklund Björstedt, enhetschef 
inom IFO Norra Hisingen. Till Årets chef blir man 
nominerad av sina medarbetare.   

 – Hon står alltid för ett hopp och ett entusiasmerande 
sätt, berättar Lena Zettergren som är en av Malins 
medarbetare. Vi känner oss sedda av henne och smit-
tas av hennes optimistiska förhållningssätt. Hon har 
ett tydligt ledarskap och en omtänksam personlighet. 

Men vad är det då Malin gör, rent konkret, som får 
henne att bli en sådan bra ledare? 

– Malin tog över som rektor efter flera turbulenta 
år med flyttningar och en skolledning som upplevts 
som frånvarande. Hon har föredömligt lyssnat in 
personalens behov av tydlighet. Hon har initierat ett 
kvalitetsarbete för att förankra undervisningen i ve-
tenskaplig riktning, skapat struktur i ledningsgruppens 

arbete, skapat nya arbetsformer för elevhälsoteamet, 
upprättat en IT-grupp och en IT-plan, arbetat fram en 
plan för elevrådet, initierat och presenterat en lika-
behandlingsplan samt implementerat ledord som ska 
genomsyra verksamheten, räknar Lena upp. 

– Samarbete bygger på förtroende och ni känner 
nog att ni har mitt, sa Malin till sina medarbetare i sitt 
tacktal. Nu har jag fått det bästa beviset på att jag har 
ert förtroende. 

– Malin visar oss sin tilltro vilket motiverar och 
utvecklar oss. Hon är närvarande och har lärt känna 
var och en. Nu är vi en väl samverkande enhet som 
drar åt samma håll. 

Kommunikativt ledarskap kännetecknas av förmå-
gan att skapa ett öppet klimat.

– Genom sitt sätt att kommunicera skapar Malin ett 
forum för goda samtal, och hennes positiva grundton 
blir normbildande för samtalsklimatet på skolan. Hon 
kommer nära, oavsett om det handlar om tuffa bud-
getåtstramningar eller gratulationstal. Genomgående 
för Malin är värmen, glädjen och tydligheten.  

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON 
FOTO: JOHAN TWEDBERG,  

GUNILLA OHLSSON OTTOSSON
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En dag i november samlades ett antal studie- och 
yrkesvägledare ombord på Stena Germanica för att 
få veta mer om hur arbetet till sjöss går till och vilka 
möjligheter som finns för den som vill jobba där. 
Det var Sjöfartens arbetsgivareförbund som bjudit 
in tillsammans med Stena och Lindholmens tekniska 
gymnasium. Representanter från Lindholmen och 

Boel Welin
Studie- och yrkesvägledare, Vägledningscentrum

1. Jag tyckte mycket bra om dagen. Den var bra upp-
lagd. Både arbetsgivare, gymnasium och högskola 
medverkade, och så var det rundvandring. Bra ock-
så att vi fick lyssna till unga som jobbade på båten. 
Ingen grävde ner sig i detaljer utan samarbetade 
fint om att göra dagen informativ och upplysande. 
Jag känner att mina kunskaper på det här området 
blivit uppfräschade.

2. Ja, sådana här dagar är givande. Vi vägledare 
behöver se många arbetsplatser. Att någon kommer 
till oss och berättar är inte alls samma sak. Tyvärr 
är vår tid alltid begränsad och man måste välja: 
ska jag besöka den här arbetsplatsen eller den här 
skolan eller ska jag syssla med mitt jobb på skolan. 
Svårt val. Men jag vill gärna se fler arbetsplatser 
och funderar över hur det ska ordnas.

Hanan Chennagui
Studie- och yrkesvägledare, Vägledningscentrum

1. Jag tycker att det var en dag med mycket information 
kring den här branschen, jag fick med mig mycket 
ny kunskap som jag inte hade tidigare. Vi fick en för-
ståelse för hur utbildningsvägen är och hur det är att 
arbeta till havs. Och så var dagen väl organiserad. 

2. Absolut, att vara i den miljön och träffa olika or-
ganisationer som arbetar inom branschen ger mig 
ytterligare kunskap som jag kommer att använda 
mig av i min yrkesroll när jag träffar mina elever.
Det hade varit ännu bättre om ännu flera studie-
vägledare hade närvarat.

Tarja Dawidson
Studie- och yrkesvägledare, Vägledningscentrum

1. Bra att samla olika aktörer från samma bransch. Det 
är intressant att få ta del av människors berättelser 
som jobbar inom området, och bra att få fakta om 
utbildningen, vad man ska tänka på och sådant.

2. Det ger mycket mera att få ta del så här "live" och att 
få se arbetsplatser. Då minns jag allting mycket bättre.

TEXT OCH FOTO: LOUISE ALFREDSON

1. Vad tyckte du om dagen?
 
2. Ger det något för dig som studie- och 
yrkesvägledare att det ordnas sådana 
här evenemang? 

Chalmers berättade om utbildningsmöjligheter och 
representanter från några olika rederier berättade om 
vilka karriärer som finns inom sjöfarten. Deltagarna 
fick också en rundvandring på båten och se både mäss, 
maskin, och kommandobrygga. Dagen avslutades med 
att några unga ombordanställda och Chalmersstuden-
ter berättade om sina erfarenheter.

            gå o m bord
      

 SYV:arna �ck gå ombord

Andrestyrman Peter Andreasson berättade om hur 
arbetet på kommandobryggan går till. 

Bland de unga Stena-medarbetare som berättade 
om sitt jobb ombord, hittade Lindholmens egna SYV 
Katrin Karlsson sin gamla elev Oliver Davidsson, som 
nu är andre fartygsingenjör på Stena Germanica. 
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Träningstipset
Plocka stjärnor med en app

– Under hösten har vi på Lindholmens tekniska 
gymnasium använt oss av en app som heter Runbit på 
idrottslektionerna. Det är en slags orienteringsapp där 
man letar kontroller i form av stjärnor men som sam-
tidigt mäter ens distans och aktivitet. Det går utmärkt 
att gå, springa eller cykla. Den är väldigt enkel att 
använda och har varit mycket uppskattad hos elev-
erna. Den finns som gratisversion och är tillgänglig till 
Iphone, android och windowstelefoner. Inga konton 
måste registreras, utan det är bara att starta upp ap-
pen och välja svårighetsgrad. Det som gör appen så 
bra är att det går att ställa in hur långt det kommer 
vara mellan stjärnorna. Appen gör sedan en spelplan 
som bygger på en karta över närområdet, där appen 
slumpvis har lagt ut stjärnor som man ska ta sig till. 
Det gäller att ta så många stjärnor man orkar och hin-
ner. I och med att stjärnorna placeras slumpvis varje 
gång så får du en ny spelplan vid varje träningstillfäl-
le. Appen registrerar hur länge man varit aktiv, vilken 
distans man har sprungit och hur många stjärnor man 
lyckats ta. Förutom rolig motion är detta ett utmärkt 
sätt att orientera sig i närområdet och lära känna 
grannskapet. Alla kan vara med oavsett vilken fysisk 
form man är i.

 

När Google tältade  
på skolgården

Under två dagar i slutet av oktober tältade Google 
på Burgårdens skolgård. Det var ett stopp på deras 
European roadshow for Google Apps for Education, 
GAFE. Syftet var att sprida kunskap och intresse för 
hur GAFE kan användas i undervisningen. 

Flera av UBF:s lärare bidrog med sina erfarenheter. 
En av dem var Ann-Christine Ryberg från Lindhol-
mens tekniska gymnasium som talade om hur hon 
arbetade med GAFE. 

– Det var väldigt roligt att få vara med i Google-
tältet. Så många intresserade åhörare och ett gyllene 
tillfälle att få dela med sig och lära sig nytt. 

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON 
FOTO: FREDRIK PERSSON

Mikael Männer är idrottslärare på 
Lindholmens tekniska gymnasium 
och ger träningstips i Educ alla.

FOTO: LO BIRGERSSON
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NOTISER 

Hvitfeldtska i SVT:s Luciamorgon

”Modet är en ytterst påtaglig del av historien, som speglar både tidsanda, 
ekonomi, status, ideal, skönhet och vad som är praktiskt eller inte. Dessa fak-
torer har ju varierat över tid och kommit och gått. Både samhället och indivi-
den ändrar åsikter om vad som är rätt och fel, snyggt och fult, bra och dåligt. 
Alla har en relation till mode, därför är det så intressant att diskutera”.

Med den utgångspunkten deltog Burgårdens elever med smink och styling i 
Kulturfestival i Centrum, på Världskulturmuseet den 16 november. 

TEXT OCH FOTO: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON

Tidigt på morgon den 13 december var Hvitfeldtskas kammarkör 
en del av SVT:s klassiska program Luciamorgon. Ett par veckor 
innan Lucia fick Educ alla en pratstund med Martin Bagge, körledare. 

Hur kommer det sig att ni ska vara 
med i år?

– Vi har varit gäster vid luciakonser-
ten i Örgryte nya kyrka i snart 20 år 
nu. När SVT i år valde att göra pro-
grammet på ett lite annorlunda sätt, 
så kontaktade de oss, genom kyrkans 
körer, som också medverkar.

Kommer det att bli några nyheter 
nu när det är ny kör? 

– Ja, SVT har tänkt sig att det ska bli 
lite enklare, renare och rakt på. Tidi-
gare produktioner har gått mer och 
mer åt "mello-hållet", nu vill man ha 
en mer avskalad version. Vi gör pro-
grammet tillsammans med Örgrytes 
ungdomskörer, kammarorkestern på 
Hvitfeldtska och instrumentalister, 
samt sångaren Rickard Söderberg 
och folkmusikern Emilia Amper.

Vad kommer ni att bjuda på för 
sånger? De gamla vanliga eller 
några nya? 

– Det blir en hel del nytt, många 
vackra stämningsfulla saker, som till 
exempel ett körcollage där Det är 
en ros utsprungen ligger inbäddad 
i en mjuk klang. Tonsättaren Jan 
Sandström har också bidragit med 
annan musik. Och så en gripande 
sång som tonsättaren Sven-Eric 
Johanson skrev till mig 1992, precis 
när kriget på Balkan hade brutit ut. 
Flera solister från Hvitfeldtska Mu-
sikgymnasiet kommer att vara med, 
på saxofon, kontrabas, cello och 
violin. Men det blir förstås vanliga 
och kända saker också.

Vad tycker eleverna om detta? 

– De är rejält taggade. Har 100 % 

närvaro på våra rep. Vi sjunger allt 
utantill!

Kommer du att vara med i 
Luciatåget? 

– Jag ska stå utanför bild, och för-
söka få ungdomarna att sjunga tajt, 
så att tåget håller ihop

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON

Fashion, styling och glamour  

– mode för alla!

Lärarutbyte i Bergen

”Lite nytänkande 
kan man kosta  
på sig”

Söndagen den 8 november mötte 10 lärare, från 
förskola till gymnasium, upp på Landvetter flygplats. 
Göteborgs-lärarna Martin Ahlstedt och Stefan Caplan 
representerade UBF. Sedan många år tillbaka pågår 
ett årligt förekommande nordiskt lärarutbyte. Dessa 
träffar sker i andrastäderna i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. Därtill deltar Flensburg i den dansktalande 
delen av Nordslesvig i Tyskland. I år var det Bergens 
tur att stå för värdskapet. 

Lärarutbytet är en del av det nordiska vänortssamar-
betet. Syftet med detta är att lärarna från de nordiska 
länderna ska få se hur kollegorna arbetar och utbyta 
erfarenheter. Detta genom studiebesök på skolor, 
seminarier och sociala aktiviteter. Ett tema finns för 
varje utbyte och i år var det kvalitetsutveckling som 
uppmärksammades. En annan viktig del för det nord-
iska lärarutbytet är att främja de nordiska språken och 
skapa samarbetsprojekt mellan orterna.

– Min sammanfattning av dessa tre dagar i Bergen är 
enbart positiv. Det är utvecklande att ta del av en skol-
verksamhet inom samma ämnesområde som man själv 
undervisar i. Det blev många HUR- och VARFÖR- frå-
gor som ställdes och öppnade för en diskussion. Våra 
värdar ute på skolorna var väldigt gästfria och mötet 
med eleverna gav det lilla extra. När man sedan åter är 
på hemmaplan så går det inte att kopiera det sätt som 
mina norska kollegor bedriver undervisningen på då 
förutsättningarna varierar. Men lite nytänkande kan 
man kosta på sig.

TEXT: STEFAN CAPLAN

Det är viktigt att ta hand om nyanställda och ge dem 
en god introduktion till den nya arbetsplatsen. På UBF 
anordnas varje år en förvaltningsövergripande intro-
duktionsdag för att presentera ett urval av våra olika 
verksamheter och stabsfunktioner. 

Eftersom det i år har anställts fler än vanligt blev 
det tre olika tillfällen för introduktion för nyanställda 
med ungefär samma program. De två första tillfällena 
hölls på Ester Mosessons gymnasium och det tredje på 
Hotell Kusten. Efter en hel förmiddag med information 
från olika delar av förvaltningen blev det lunch och 
därefter en guidad bussrundtur så att man kunde se var 
våra skolor och verksamheter finns i staden. 

– Att få träffa andra nyanställda och åka runt och få 
en bild av sin nya arbetsplats är både viktigt och upp-

Att få en bild av sin nya arbetsplats
skattat. Dessutom har vi väldigt trevligt på våra gui-
dade bussturer med prat och skratt, berättar Carolin 
Lo Tran, HR-specialist som samordnar förvaltningens 
introduktionsdag för nyanställda. 

Varje år görs också en utvärdering av introduktions-
dagen, och just nu görs en sammanställning av årets 
utvärdering. 

– Vi försöker få ihop ett så varierat program som 
möjligt och med så många delar av vår verksamhet det 
bara går, förklarar Carolin och passar på att rikta ett 
stort tack till alla som gör det möjligt att genomföra 
introduktionen och alla nyanställda som bidrar med 
synpunkter och tankar kring kommande tillfällen.

 – Ni bidrar till vårt systematiska kvalitetsarbete, 
avslutar hon.

TEXT: GUNILLA OHLSSON OTTOSSON



Grattis Ann-Charlotte Lundblad,  
Polhemsgymnasiet 
 
som vann tävlingen i förra numret av Educ alla. Ett presentkort i en 
sportaffär kommer med posten.
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BAvs: 
Göteborgs Stad 
Utbildningskansliet 
Box 5428, 402 29 Göteborg

Kontakta gärna redaktionen och bidra med idéer, 
tips, synpunkter och tankar på sådant du vill läsa  
om i Educ alla.  


