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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva och analysera processen kring en skolas beslut 
om att erbjuda arabiska som elevens val för elever med annat modersmål. Undersökningen är 
genomförd på en mindre skola i Sverige. I studien fokuseras intervjupersonernas 
beskrivningar och resonemang kring beslutsprocessen, hur den kritik som riktades mot 
skolans beslut framfördes samt hur informanterna anser att kritiken påverkade dem. 
Informanterna för undersökningen är skolans rektor och den av skolans lärare som undervisar 
i arabiska som elevens val. Studien bygger på kvalitativa intervjuer där informanterna vid 
enskilda intervjuer har tillfrågats angående beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val 
samt efterföljande reaktioner. I resultatet redogörs för hur elevinflytande och integration är två 
centrala begrepp i informanternas beskrivningar av beslutsprocessen samt hur det generellt 
kan sägas finnas flera anledningar till valet att rubricera beslut inom skolvärlden utifrån 
sådana formuleringar. Resultatet visar hur åsikter utifrån har påverkat och haft effekt på den 
specifika skolans verksamhet. Det innebär att skolan, även när den som i detta fall söker agera 
i syfte att främja elevinflytande och integration, kan komma att förändra sitt handlande med 
hänsyn till allmänhetens tyckande. I föreliggande uppsats diskuteras därför den specifika 
skolans beslut och kritiken mot beslutet utifrån ett resonemang kring vem som kan anses ha 
och bör ha rätt att ta beslut om skolans undervisning varför maktteori har fungerat som ett 
lämpligt analysverktyg. 
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1 Inledning  
 
När en skola inför terminsstart skickade ut information till elevernas föräldrar om att det 
denna termin skulle finnas möjlighet att välja arabiska som ett av elevens val blossade en 
inledningsvis lokal - men snart riksomfattande debatt upp på sociala medier. Beslutet att 
erbjuda arabiska som elevens val och debatten kring det blev föremål för uppmärksamhet i 
lokaltidningar, kvällstidningar och radio. Kritiken som i debatten riktades mot skolan 
handlade bland annat om hur man ansåg att skolan i och med sitt beslut visade sitt 
förhållningssätt till nyanlända elever. Skolan anklagades för att anpassa de svensktalande 
eleverna efter de arabisktalande när man istället menade att det borde vara omvänt. I 
diskussionen ifrågasattes även skolans val att bedriva undervisning i arabiska framför andra 
språk och huruvida skolan kunde motivera hur arabiska skulle kunna komma elever med 
svenska som modersmål till gagn. Debatten var både kritisk och positiv och beslutet om att 
erbjuda arabiska som elevens val ömsom häcklades ömsom lovordades. 
   Beslutet byggde på ett önskemål från några av skolans elever om att få ta del av de 
nyanlända elevernas modersmålsundervisning i arabiska för att utöka sina möjligheter till att 
kommunicera med sina nya klasskamrater. Elevernas önskemål utgår ifrån en vilja till möte 
och samtal med nyanlända elever vilket gör att elevönskemålet - även om det inte är en 
medvetet formulerad antisegregerande åtgärd - innebär en ansats till integration. För mig som 
nyligen läst momentet ”Diskriminerande strukturer inom samhället och utbildningsväsendet” 
inom kursen ”Svenska som andraspråk C” var det inte svårt att bli engagerad i diskussionen 
kring beslutet. Under kursen återkom vi ofta till problematik och svårigheter kring 
integrationsarbete i skolan vilket var något samtliga kursdeltagare hade erfarenheter av i sitt 
arbete som lärare.  
   Det beslut skolan tog om att erbjuda arabiska som elevens val och diskussionen som följde 
på beslutet är intressant ur flera aspekter, däribland ur integrationsperspektiv. Det är 
elevinitierat och genom att skolan hörsammat elevernas önskemål och agerat på det kan 
beslutet ses som ett försök till att tillämpa elevinflytande och elevdemokrati. Detta är 
intressant inte minst då användningen av begreppet elevinflytande inte är helt oproblematisk. 
Det är ett begrepp som trots att det används frekvent både i och utanför skolan sällan 
definieras (Forsberg 2000). Även om inflytande är ett centralt begrepp i skolans styrdokument 
visar utredningar och forskning att det ofta råder diskrepans mellan skolans höga intentioner 
då det gäller elevinflytande och dess begränsade praktik av elevinflytande (bl.a. 
Skolinspektionen 2012:9).  
   Dessutom är det fascinerande att ett till synes relativt harmlöst beslut på en liten skola i en 
mindre kommun i Sverige på kort tid kan engagera ett stort antal personer från hela landet och 
bli uppmärksammat av riksomfattande press.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande studie syftar till att försöka beskriva, diskutera och analysera händelser och 
faktorer i relation till en särskild beslutsprocess i en specifik skola. Genom studium av 
beslutprocessen undersöks ett elevinitierat försök till utvecklad kontakt mellan svensktalande 
och arabisktalande elever och hur initiativet resulterade i att skolan i fråga tog beslut om att 
erbjuda arabiska som elevens val.  
   Beslutet om arabiska elevens val visade sig provocera fram en debatt framför allt på sociala 
medier gällande stora politiska frågor som integration och skolväsendets roll i framtiden. För 
att förstå perspektiv på beslutsprocessen och den kritik som följde på beslutet ska detta 
undersökas utifrån ett maktperspektiv. Maktperspektivet kommer att användas för att 
analysera makt i relation till skolans verksamhet, en verksamhet som kan sägas vara en 
angelägenhet för personer både i och utanför skolans värld. 
   Informanterna i studien är rektorn på skolan som är föremål för studien samt den av skolans 
lärare som ansvarar för undervisningen i arabiska som elevens val. Syftet med studien är att 
undersöka informanternas beskrivningar av beslutet och dess effekter utifrån följande frågor:  
 

- Hur beskriver informanterna skolans beslut om att erbjuda arabiska som elevens val 
och hur resonerar de kring beslutsprocessen? 
  

- På vilka sätt framfördes den kritik som riktades mot skolans beslut och hur anser 
informanterna sig vara påverkade av beslutet?  
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3 Bakgrund 
 
I detta avsnitt ges inledningsvis en bakgrund till hur skolans beslut om att erbjuda arabiska 
som elevens val blev en riksnyhet samt en sammanfattning av innehållet i den diskussion 
gällande skolans beslut som ägde rum på sociala medier. 
   Därefter redogörs för hur skolans uppdrag gällande elevinflytande är formulerat i aktuell 
skollag och läroplan. Härigenom visas hur ansvar och inflytande är något som åligger rektor, 
lärare och eleverna själva. En vidare beskrivning av begreppet elevinflytande samt forskning 
kring detta finns under avsnittet Tidigare forskning. 
  Avslutningsvis anges grundskolans bestämmelser kring modersmål och elevens val. Detta 
för att ge en bakgrund till föreliggande studie där elever med annat modersmål än arabiska 
framförde önskemål om att få ta del av vederbörande skolas modersmålsundervisning i 
arabiska. Skolan tog i samband med detta beslut om att istället erbjuda dessa elever samt 
skolans övriga elever i årskurs tre till sex arabiska som elevens val. Reglerna kring 
modersmålsundervisningen tillät inte berörda elever att ingå i modersmålsundervisningen men 
däremot var en nybörjarundervisning i arabiska möjlig att erbjuda inom ramen för elevens val. 

3.1 Reaktioner på arabiska som elevens val 
 
Rektorn som är en av informanterna i denna studie är rektor för två skolor. När beslut tagits 
om vilka elevens val som skulle erbjudas på respektive skola vid terminstart skickades i 
vanlig ordning en lapp till elevernas hem med information om vilka val eleverna hade att välja 
bland. I samband med att föräldrarna mottagit lappen om elevens val började en 
avfotograferad version av lappen från en av skolorna cirkulera på Facebook och bilden 
delades och kommenterades1. I trådarna fördes en debatt som rörde skolan och dess beslut om 
att erbjuda arabiska som elevens val. Diskussionen berörde även associerande ämnen som 
exempelvis språket arabiska, invandring och integration. 
   Några dagar efter att Facebookdiskussionen inletts2 publicerade lokaltidningen i området 
samt en nättidning artiklar med anledning av skolans beslut. Båda artiklarna innehöll intervju 
med skolans rektor och beskrev processen kring skolans beslut om att erbjuda arabiska som 
elevens val men fokuserade framför allt på att beslutet orsakat stor uppståndelse på sociala 
medier. Samma dag sändes ett nyhetsinslag om skolan i lokal radio. Påföljande dag3 
publicerade kvällsposten en artikel och tre dagar senare4 sändes ett nytt nyhetsinlägg i radio 
som gick ut i Ekot. Samtliga artiklar och nyhetsinslag beskrev skolans beslut och den kraftiga 
reaktion beslutet möttes av. 
   Diskussionen kring skolans beslut fördes främst på Facebook och på diskussionsforum som 
Flashback samt diverse forum med tydliga sverigedemokratiska sympatier5.  
På diskussionsforumen initierades i flera fall diskussionerna genom att initiativtagarna 
länkade till artiklar i lokaltidningarna samt radioinslagen som rörde skolans beslut. 

                                                           
1
 Den 26 aug. 2014 

2
 Den 29 aug. 2014 

3
 Den 30 aug. 2014 

4
 Den 2 sept. 2014 

5
 Avpixlat, Exponerat, Nationell.nu 
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Diskussionen i diskussionsforumen var i de flesta fall kritisk och handlade framför allt om två 
saker. Dels om vari skolans uppgifter består i allmänhet och huruvida den specifika skolan 
kunde sägas uppfylla dem. Dels uttrycktes i diskussionen på forumen en rädsla för en 
”arabisering” och ”islamisering” av Sverige där deltagarna i diskussionerna såg skolans beslut 
som ett led i att omintetgöra svensk kultur och det svenska språket. I ett diskussionsforum 
initierades diskussionen genom ett toppinlägg som bland annat anklagade skolan för att med 
sitt beslut syssla med ”omvänd integration” (Avpixlat 2014). I två andra diskussionsforum 
rubricerades diskussionen med ordet ”Islamiseringen” (Exponerat 2014, Flashback 2014). 
Diskussionen i diskussionsforumen hade ofta tydliga drag av islamofobi och 
främlingsfientlighet och raljerande kommentarer användes flitigt.  
   I diskussionen på Facebook, i bloggar och i kommentarsfältet på nättidningens artikel var 
åsikterna överlag mer blandade än i diskussionsforumen och diskussionen kretsade främst 
kring huruvida skolan gjorde rätt eller fel när den erbjöd arabiska som elevens val och vidare 
om en sådan undervisning kunde sägas främja eller missgynna integrationen. De som var 
kritiska till skolans beslut ifrågasatte nyttan i att elever med svenska som modersmål lär sig 
arabiska och menade att skolan borde fokusera på undervisning i svenska samt för eleverna 
mer användbara språk som engelska och möjligtvis kinesiska, språk som i diskussionen 
motiverades utifrån internationell spridning. 
   Några ifrågasatte skolans ekonomiska möjlighet att finansiera undervisning arabiska som 
elevens val utifrån att en sådan undervisning förutsätter tvåspråkig personal, och ansåg att 
pengarna istället borde satsas på stödundervisning för elever med inlärningssvårigheter. Andra 
menade att skolans initiativ innebar att de arabisktalande eleverna skulle bli mindre 
motiverade att lära sig svenska om de svenskspråkiga eleverna lärde sig arabiska. Flera 
undrade om skolans beslut om arabiska som elevens val skulle ersätta undervisning i svenska 
för nykomna elever, något de i så fall var negativa till. De menade att krav behöver ställas på 
att nyanlända lär sig svenska. Resonemanget motiverades bl.a. utifrån integrationsbehov.  
   De som var positiva till skolans beslut argumenterade dels utifrån elevinflytande och 
elevdemokrati och dels utifrån de positiva effekter de såg när det gällde integration. Några 
redogjorde för hur arabiska kan räknas som ett världsspråk och rangordnade språk med hänsyn till 
antal talare av språket och angav då arabiska som femte största språk i världen. 
   Debatten på sociala forum och den fokusering tidningar och radio gjorde på skolan och dess 
beslut var intensiv men kortvarig. Den pågick i knappt en vecka och trots att den initialt 
endast rörde befolkningen i lokalsamhället kring skolan så involverade den nästan omedelbart 
personer från hela Sverige. Detta dels på grund av radios och tidningarnas upptagningsområde 
men framför allt på grund av sociala mediers spridning. 

3.2 Elevinflytande: Skollag och läroplan  
 
Skolans verksamhet och ramarna för den anges i skolans styrdokument såsom skollagen, 
skolförordningar, läroplaner och skolinspektionens föreskrifter.  Aktuell skollag (2010:800) 
och läroplan för grundskolan, föreskoleklassen och fritidshem (Lgr11) trädde i kraft 1 augusti 
2010 respektive 1 juli 2011. Inflytande och ansvar är två centrala begrepp som återkommer 
flertalet gånger i både skollagen och läroplanen. I dessa styrdokument används dock ordet 
”elevinflytande” endast en gång. I skollagen och i Lgr11 anges att skolan är ålagd att ge barn 
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och elever inflytande i utbildningen och att formerna för detta ska ske med anpassning till 
elevernas ålder och mognad.  Skollagen föreskriver att skolan ska ge eleverna möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över undervisningen 
samt att elevernas arbete med inflytandefrågor ska stödjas och underlättas (Skollagen 
2010:800 kap 4 9 §). I Lgr11 beskrivs hur skolans övergripande uppdrag är att erbjuda en 
undervisning som inte bara förmedlar utan även bedrivs i demokratiska arbetsformer. Rektorn 
ansvar är att verka för att ”skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande 
gynnas” (Lgr11 s18). Läraren ansvarar för att alla elever ska ges möjlighet till inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt för lika möjligheter till inflytande 
oberoende av kön.  
  Då det gäller ansvar och ansvarstagande föreskriver Lgr11 att skolan ska ge eleven möjlighet 
att ta initiativ och personligt ansvar och främja elevernas förmåga att ta ansvar över studier, 
arbetsmiljö och språkbruk. Ett av undervisningens huvudsyften är enligt Lgr11 att utveckla 
elevernas förmåga att ta ansvar genom delaktighet i planering, utvärdering samt val av kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter. Läraren ska utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt 
ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Att främja elevernas förmåga och vilja till 
ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön är ett ansvar som 
åligger alla som arbetar i skolan. 
   I styrdokumenten beskrivs utövandet av elevinflytande i skolan ytterst som en fråga om 
demokrati och om skolans uppdrag att tillsammans med hemmet utveckla elevernas förmåga 
att ta aktiv del i samhället. I detta sammanhang förstås därför elevens rätt till inflytande över 
undervisningen och ansvar för arbetet i skolan som en del av skolans uppgift att rusta eleverna 
för framtiden. Förberedelser som ges inför framtida inflytande i samhället har dock ofta visat 
sig vara något som skiljer sig åt mellan olika elevgrupper i skolan. I jämförelser mellan 
exempelvis studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram uppträder skillnader 
både då det gäller möjlighet till inflytande men också vari inflytandet består. I de 
yrkesförberedande programmen ges generellt ett större elevinflytande men då är ett inflytande 
som i mindre uträckning verkar för framtida inflytande i samhället än det elevinflytande som 
förekommer på studieförberedande program (Skolverket 2013).    

3.3 Modersmålsundervisning  
 
Modermålsundervisningen regleras i grundskoleförordningen och skollagen. Undervisning i 
modersmålet erbjuds alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma och som har en 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning är inte 
nybörjarundervisning utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Rektor 
avgör tillsammans med modersmålslärare huruvida eleven har grundläggande kunskaper och 
därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för modersmålsundervisning. 
Undervisningen i modersmålet är frivillig men om det inte finns lämplig lärare eller om det är 
mindre än fem elever som önskar modersmålsundervisning i ett visst språk är kommunen inte 
skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i det språket. Detta gäller dock inte elever med 
nationella minoritetsspråk utan för de eleverna är kommunen skyldig att erbjuda 
modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever (Skolverket 2002). 
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Den 4 juni 2014 röstade riksdagen även igenom regeringens förslag om att andra undantag 
gäller för modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. För elever i grundskola, 
grundsärskola, sameskola eller specialskola och som tillhör en nationell minoritet togs kravet 
på att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket samt att en vårdnadshavare ska ha 
språket som modersmål bort (Riksdagen 2014). 

3.4 Elevens val 
 
Undervisningen i grundskolan är styrd av en timplan för grundskolan. Timplanen är nationell 
och anger hur många timmars undervisning eleven har rätt till i varje ämne under sin totala tid 
i grundskolan. Varje kommun bestämmer sedan hur antalet timmar ska fördelas på olika 
årskurser. Elevens val omfattar 382 timmar av den totala timplanen för grundskolan. I 
skollagen finns bestämmelser om elevens val beskrivna. I skollagens 10 kapitel § 4 (Skollag 
2010:800) anges att undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens 
kunskaper i ett eller flera ämnen. I skolförordningen § 11 (Skolförordning.2011:185) beskrivs 
hur undervisningen i ett ämne inom elevens val eller skolans val till sitt innehåll och sin 
inriktning ska vara förenlig med kursplanen och med kunskapskraven. I 8 § 10 kapitlet 4 § i 
skollagen redogörs för huvudmannens uppgift om att erbjuda eleverna ett allsidigt urval av 
ämnen som elevens val. Ett språk som eleven tidigare inte har fått undervisning i får erbjudas 
som elevens val men huvudmannen är inte skyldig att anordna en sådan undervisning om 
färre än fem elever väljer språket. 
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4 Teori 
 

4.1 Makt 
 
Makt är ett väl beforskat begrepp som har intresserat personer i och utanför forskningsvärlden 
under lång tid. Vad som ligger i begreppets innebörd, vem som kan sägas ha makt och hur den 
utövas är centrala frågor i studier om makt. Maktbegreppet är mångfacetterat och kan ses 
utifrån flera olika teoretiska perspektiv. Komplexiteten då det gäller definitioner av och 
förhållningssätt till maktbegreppet består bland annat i att ordet makt ofta associeras till 
negativa maktuttryck såsom kontroll, despoti och övergrepp (Christensen m.fl. 2011). I 
följande redogörelse över maktbegreppet hänvisas genomgående till Christensen m.fl. (2011) 
och är en sammanfattning av deras beskrivningar och definitioner av makt. Författarnas 
perspektiv kan ses som ett av många exempel på teoribildning kring maktbegreppet och 
fungerar som teoretisk utgångspunkt i förliggande uppsats. 

4.1.1. Substantiell, relationell och institutionell makt 
Christensen m.fl. (2011) diskuterar maktbegreppet utifrån vad de beskriver som en neutral 
definition: ”Finns det människor finns det makt.” (ibid. s106) och framhåller en syn på makt 
som något nödvändigt och oundvikligt i alla sociala sammanhang. Deras teorier kring makt är 
inspirerade av både klassisk- och modern maktteori, exempelvis fransmännen Pierre Bourdieu 
och Michel Foucaults analyser av makt som social konstruktion. 
   Christensen m.fl. diskuterar fenomenet makt genom att dela upp definitionen i tre 
kategorier: substantiell makt, relationell makt och institutionell makt. Med substantiell makt 
åsyftas att några aktörer inom en organisation utövar makt över andra genom olika på förhand 
givna fysiska eller mentala resurser (substanser) såsom kunskap, status och intressen. I 
begreppet organisation inbegrips alla sociala system i form av allt från privat och kommunal 
verksamhet till familjer. Resurserna ses som medel som påverkar och används i olika 
maktkamper på specifika beslutsarenor. Substantiell makt innebär att A har makt över B 
genom direkt eller i indirekt makt eller genom att styra över den andres intressen och 
uppfattningar.  
   Relationell makt uppstår till skillnad från substantiell makt ur intressen och uppfattningar 
som inte är givna på förhand. Den uppkommer i kommunikationsprocesser mellan två 
individer i ett socialt sammanhang och innebär en ömsesidig anpassning genom påverkan av 
varandras verklighetsuppfattning. Individernas dvs. aktörernas självuppfattning är en faktor 
som påverkar utfallet av maktpraktiken. Dock är relationell makt alltid kopplad till 
substantiell makt eftersom de personer som befinner sig i kommunikationsprocesser innehar 
olika resurser som påverkar maktfördelningen.  
   Institutionell makt sker utifrån det författarna beskriver som institutionella ramar dvs. 
föreställningar om hur världen är konstruerad och fungerar. Institutionell makt är därför 
kopplad till allmänt accepterade och förgivettagna konventioner som anger vad som anses 
möjligt och inte. Vad som anses möjligt och omöjligt bestäms därför mer av de institutionella 
ramarna än aktörera inom olika organisationer. Eftersom dessa sociala regler och normer är 
allmänt accepterade och tas för givna som en kollektiv verklighetsuppfattning reagerar vi inte 
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på dess makt. Ramarna utesluter att vissa frågor ställs. Institutionell makt reglerar aktörers 
beteende genom att begränsa uppfattningar om vad som är möjlig och inte. Samtidigt är det 
aktörer som omedvetet och medvetet upprätthåller men också skapar och förändrar de 
institutionella ramarna vilket innebär att institutionell makt kan sägas både reglera och 
regleras av aktörer. 

4.1.2 Makt i skolan 
Bartholdsson (2008) använder sig av benämningen ”vänlig maktutövning” i beskrivningar av 
hur skolan utövar och förhåller sig till makt. Begreppet syftar till att ange hur personalen i 
skolan försöker utöva en mjuk form av dominans med vänliga och omsorgsfulla förtecken. 
Maktförhållandena i skolan präglas enligt Bartholdsson av skolans dubbla uppdrag vilka 
komplicerar relationen mellan skola och elever och skolans maktutövning. Skolgången i 
grundskolan är p.g.a. skolplikten inte frivillig och kring skolans verksamhet finns olika 
bestämmelser och lagar som begränsar elevens utrymme för påverkan. Samtidigt ligger det i 
skolans uppdrag att verka för ett demokratiskt samhälle med respekt för individens förmåga 
till självbestämmande. Eleverna ska uppmuntras och ges möjlighet till inflytande och till att ta 
egna initiativ men också styras mot icke förhandlingsbara styrdokument. 
   Komplexiteten då det gäller skolans maktutövande ligger också i frågan om vem som har 
rätt till och mognad nog att besluta om lämpligt innehåll i grundskolan. Detta diskuteras i en 
rapport från 2004 av den tidigare existerande Integrationspolitiska maktutredningen (SOU 
2004:33).  I rapporten beskrivs bland annat maktförhållandet mellan stat och medborgare med 
koppling till skolan. I rapporten redogörs för hur de egna barnens fostran och utbildning är en 
av vuxenvärldens viktigaste och mest privata angelägenheter och hur därför ett barns föräldrar 
kan sägas inneha den naturliga rätten att ta beslut om det som gäller deras barn. Det medför 
dock att det finns en risk att föräldrarnas intresse kan hamna i konflikt med skolans beslut om 
undervisningens innehåll. Detta om föräldrarna upplever att skolan inte respekterar 
föräldrarnas önskemål gällande undervisningen för deras barn. Skolan kan dock ha skäl att 
bortse från föräldrarnas önskemål utifrån vad skolan bedömer som nödvändigt då det gäller 
undervisningens innehåll.  
   Grundskolan beskrivs i rapproten som ”projektionsyta” för utbildningens effekter på dess 
elever och i förlängningen på samhället. Med begreppet projektionsyta åsyftas i detta 
sammanhang grundskolans egenskap av att vara en plattform där samhällsmedborgliga 
värderingar ska synliggöras, implementeras och tillämpas, dels genom att barnen i skolan 
formas och fostras av innehållet i utbildningen och dels genom att strukturer och värderingar 
bearbetas och omformas i skolan. Makt i utbildningssammanhang handlar härigenom inte 
bara om makt här och nu utan också om att öva sig i makt inför framtiden.  
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5 Tidigare forskning 
 

5.1 Elevinflytande 

 
5.1.1 Forskning kring elevinflytande 
Inflytande i förhållande till skolan och dess elever har framför allt studerats sedan 1970-talet 
och framåt. Under 70- och 80-talet studerades elevinflytande främst utifrån kollektivt 
inflytande medan forskning under 90-talet och början av 2000-talet fokuserade mer på 
individuellt elevinflytande (Forsberg 2000). Under 90-talet undersöktes begreppet 
elevinflytande genom flera statliga utredningar och nationella utvärderingar. Flertalet forskare 
genomförde undersökningar vilka bl.a. bestod av intervjuer och observationer i skolan. 
Skolverket gjorde också satsningar på att stimulera elevinflytande i skolan i form av 
stipendier och bidrag till fortbildning för studier angående elevinflytande (ibid. 2000). 
Undersökningarna visade ofta på samma sak: elevernas inflytande är för litet och 
diskrepansen mellan statliga intentioner och skolpraktiken är stor. I en rapport från 
Skolinspektionen från 2012 konstateras samma sak. Här konstateras också att de skolor som 
granskats ofta tenderar att likställa elevinflytande och skolans demokratiska uppdrag när 
elevinflytande istället bör ses som en del av det demokratiska uppdraget (Skolinspektionens 
rapport 2012:9). 
   Gustavsson (1994) diskuterar förhållandet mellan kravet på skoldemokrati och resultat från 
relevant forskning vilken just visade på elevernas bristfälliga möjligheter till inflytande i 
skolan. Gustavsson skiljer på formellt och informellt inflytande och menar att skolans 
tolkning av elevinflytande tenderar att begränsas till endast den formella definitionen av 
inflytande. Med formellt inflytande åsyftas aktiviteter som klassråd, elevråd och skolråd. 
Detta är aktiviter som är en planerad form av elevinflytande där eleverna på olika sätt 
fungerar som representanter och aktiviteterna syftar till att träna eleverna i demokratiska 
strukturer. Informellt elevinflytande karaktäriseras enligt Gustavsson av den enskilda elevens 
direkta inflytande i vardagliga situationer i skolan. 
   Danell m.fl. (1999) beskriver också hur innebörden av begreppet elevinflytande refererar till 
både formella och informella aktiviteter. Danell m.fl. följde under två år arbetet med 
elevinflytande på 41 skolor genom ELIAS-projektet (Elevers Inflytande och Arbetet i 
Skolan). De konstaterar utifrån resultaten av undersökningarna att den formella formen av 
representativ demokrati har minskat i grundskolan och att ”direktdemokratiska” former blir 
allt vanligare (Danell m.fl. 1999 s40). På gymnasieskolorna bestod arbetet med elevdemokrati 
däremot mestadels av att utveckla formella mötesplatser inom de olika gymnasieprogrammen 
i hopp om att engagera eleverna i vardagsnära frågor. Denna formalisering av elevinflytande 
tycktes enligt författarna leda till ett ökat inflytande. Danell m.fl. ser en koppling mellan 
behovet av utvecklade former av elevinflytande och skolans växande behov av förändring 
(Danell, Klerfelt, Runevad & Trodden 1999).  
   Lindgren (1994) redogör för hur elevinflytandet i skolan beror på ålder där de yngsta 
eleverna har ett större inflytande än de äldre i högstadiet och gymnasiet. Att elevinflytandet 
minskar med stigande ålder är dock något Danell m.fl. ställer sig tveksamma till eftersom de 



10 

 

pekar på att det elevinflytande som förekommer på låg- och mellanstadieskolorna är grunt till 
sin karaktär. I dagens läroplan är krav formulerade om hur elevernas inflytande över 
undervisningen ska öka med stigande ålder (Lgr11).  
   Lindgren diskuterar begreppet elevinflytande som en fråga om makt över undervisningen 
och ifrågasätter huruvida den vuxna skolvärlden är beredd att dela med sig av denna makt. 
Här menar hon att synen på eleven spelar in samt lärarens syn på sig själv i sin yrkesroll. 
Enligt skolans styrdokument är dock stimulans av elevernas vilja till att dela makten med 
lärare och rektor inte bara ett önskemål utan ett krav som åligger skolan menar Selberg 
(2001). Selberg har gjort omfattande undersökningar i både grundskolan och gymnasieskolan. 
Hon framhåller att hennes forskning visar på hur inflytande och delaktighet ger eleverna 
möjlighet att tillägna sig lärarande och att lärandet blir djupare desto mer erfarenhet eleven 
har av inflytande. I en artikel ur Pedagogiska magasinet från 2005 vänder Selberg sig mot den 
vanligt förekommande tanken om att elevinflytande utgör ett hot mot lärarens kunskaper och 
menar att elevinflytandet tvärtom är en förutsättning för att läraren ska kunna förmedla 
kunskap (Selberg 2005).  

5.1.2 Innebörden av begreppet elevinflytande 
Forsberg genomförde under 1990-talet åtta olika undersökningar i syfte att studera 
elevinflytande i skolan. I undersökningarna har hon sökt kartlägga begreppet och undersökt 
uppfattningar om inflytande i skolan (Forsberg 2000). Forsberg konstaterar att det i den 
forskning som genomfördes angående elevinflytande under 1990-talet inte är entydigt hur 
begreppet bör definieras och att det har gjorts omfattande studier på elevinflytande trots att 
begreppet är både vagt och mångtydigt.  
   Forsberg diskuterar relationen mellan statlig styrning och elevinflytande samt på vilka sätt 
elevernas inflytande kan tänkas påverka skolans verksamhet. Hon menar liksom Lindgren att 
begreppet makt med definitionen ”möjlighet att påverka” är ett sätt att se på elevinflytande 
och menar att inflytande i skolan när det gäller relationen mellan elever och lärare kan förstås 
både som dominans och som gemenskap. Lundström (1999) invänder mot denna definition 
och menar att elevernas inflytande i skolan inte behöver bygga på makt.  Han diskuterar 
maktbegreppet och menar att både kollektivt och individuellt elevinflytande innefattar 
inflytande som inte bygger på maktrelation utan bara på möjligheten att påverka andras 
beslut. Däremot kan ”medborgarkollektivets” makt över skolan komma att begränsas och 
reduceras när ett reellt elevinflytande praktiseras (Lundström SOU 1999:93 s71). Även 
Forsberg diskuterar denna så kallade medborgarkollektivets makt över skolan och menar att 
klassrummet med nödvändighet blir ”en del av det omgivande samhället och omvänt.” 
(Forsberg 2000 s145). Hon beskriver härigenom hur elevinflytande är en angelägenhet även 
för aktörer utanför skolan och menar att det aldrig kan ses som enbart en skolintern fråga. 
Viljan och önskan hos elever, föräldrar, lärare och medborgare i allmänhet att påverka och ha 
inflytande på undervisningen är något som även diskuteras av Borevi & Strömbland (SOU 
2004:33). De beskriver dock hur utrymmet för elevernas makt är begränsat av den anledning 
att ansvaret för beslut måste anpassas till barnets ålder och därigenom mognad. 
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5.2 Valfrihet i skolan 
 
Elevinflytande består till en del av elevens möjligheter till valfrihet. Begreppet valfrihet är 
liksom elevinflytande ett inte helt oproblematiskt begrepp varken då det gäller förutsättningar 
för den reella praktiken av valfrihet eller synen på ramfaktorer kring valfrihet. Dovemark 
(2007) diskuterar demokrati i skolan utifrån begreppet valfrihet. Hon har analyserat offentliga 
texter om skolan och gjort intervjuer och observationer för att undersöka hur elever, lärare och 
skolledare i en skola förstår och praktiserar det i läroplanen vanligen förekommande ordet 
ansvar. Läroplanen (Lgr11) föreskriver att eleven ska ta ansvar för sitt lärande, för sitt arbete 
och för skolmiljön men vad som ligger i innebörden av ansvaret och hur det ska praktiseras 
råder det delade meningar om. Dovemark talar om ”valfrihetens dilemma” och syftar på den 
diskrepans som kan förekomma mellan skolans förväntningar och krav på eleverna då det 
gäller ansvar och elevernas tolkningar av innebörden av ansvarstagande (Dovemark 2007 
s37). Eleven förväntas i flera situationer göra val som är ”rätt” för dem, rätt bemärkelsen att 
göra val som gagnar dem själva t.ex. välja det de behöver träna på extra mycket på alternativt 
inte hunnit med att göra. Dovemark tar upp följande faktorer som komplicerade valen för 
eleverna i hennes studie: 1) Valet stod ibland mellan skolarbete eller umgänge med kompisar. 
2) Valet stod ibland mellan det som är kul och det som är nyttigt.  Risken fanns då att elevens 
val skedde utifrån ”minsta motståndets lag” (Dovemark 2007 s74) eller vad eleven såg som 
möjligt eller inte. 3) Valet förutsatte kunskap om alternativen och dess konsekvenser för 
framtiden. Även om eleven var intresserad av ett alternativ i valsituationen kunde detta val 
väljas bort motiverat utifrån vad eleven ansåg sig ha nytta av i framtiden. 4) Otydliga eller 
inga krav på arbetsgång och redovisning. Detta medförde att vissa alternativ valdes bort och 
resulterade i svagt eller ibland uteblivet skolarbete 5) Brist på stöd och hjälp från läraren. 
Detta gjorde att en del elever valde ett enklare innehåll i sina arbeten som inte krävde hjälp 
från läraren. 6) Brist på kontroll. Om valet innebar att elevaktiviteterna inte kontrollerades av 
en i klassrummet närvarande lärare ägnade eleverna sig åt annat än skolarbete 7) Valfrihet då 
det gäller plats. Detta är en faktor som i kombination med brist på kontroll kunde innebära att 
graden av självdisciplin påverkade elevernas val.  
   Risken är att elevers ovilja till arbete i skolan härigenom kan ses som elevernas egna val 
utan hänsyn till ramfaktorer. Istället kan vara så att det är otydlighet kring vad som åsyftas 
med valet eller ramarna för valen som påverkar eleverna till att göra val de själva egentligen 
inte önskar (Dovemark 2007).  
 

5.3 Integration i skolan 
 
Valfrihet är ett av de teman som bl.a. Kallstenius undersökt i studier om integration och 
segregation i skolan, då i relation till det fria skolvalet (Kallstenius & Bunar 2007, Kallstenius 
2010, Kallstenius m.fl. 2013). I Kallstenius (2007) resonemang kring integration i skolan 
diskuterar hon komplexiteten som ligger i mätning av integration. Mätningar av alla slag 
tenderar att gälla kvantiteter medan Kallstenius menar att en passande mätning av reell 
integration kräver kvalitativa metoder som fokuserar upplevelser istället för antal och mängd.  
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Studierna visar på hur de studerade skolorna har svårigheter då det gäller att skapa möten 
mellan olika elevgrupper. Förekomsten av grupperingar bland eleverna där uppdelningen 
mellan ”etniskt svenska” elever och elever med invandrarbakgrund är vanlig men också andra 
grupperingar som sker utifrån sociala och kulturella preferenser så som innerstad och förort, 
geografisk bakgrund eller religion. Grupptillhörigheten skapas både utifrån hur eleverna ser 
på sig själva och hur de uppfattas av andra. Därför ställer Kallstenius frågor om vilken slags 
integration som åsyftas och erbjuds i skolan idag och huruvida den tänkta integrationen blir av 
i praktiken.  
   En vanlig uppdelning av begreppet integration är dikotomin social integration och 
systemtegration (Bunar 2003). Med social integration åsyftas integration som har med 
relationer att göra medan systemintegration avser integration utifrån samhälleliga stukturer 
och institutioner. Integration är ett problematiskt begrepp eftersom integrationstänkandet 
paradoxalt nog tenderar att förstärka en uppdelning mellan ett överlägset ”vi” och ett 
underordnat ”dem” där ”vi” är de som ska integrera och ”de” ska integreras. Diskursen kring 
integration kan i själva verket sägas förutsätta och skapa en polariserad verklighetsuppfattning 
där samhället anses bestå av dessa två grupper, ”vi” och ”dem” (de los Reyes och Kamali 
SOU 2005:41).  
   I Kallstenius undersökningar ger personalen på skolorna uttryck för en sådan uppdelning där 
elever som kommer utifrån, som väljer att flytta från förortsområden in till 
innerstadsområden, är de elever som beskrivs föra problem till skolorna. ”De” dvs. eleverna 
som kommer utifrån problematiserar skolvardagen för ”oss” dvs. personal och elever skolan 
som existerade innan de utifrånkommande eleverna anlände.  Samtidigt säger sig personalen 
vara positiv till inströmningen av elever från förortsområden ur integrationssynpunkt. Ökad 
integration är det syfte föräldrarna till de skolbytande eleverna nämner angående deras byte av 
skola. Att de härigenom vill agera utifrån samhällets och en egen önskan om att bidra till en 
ökad integration. 
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6 Metod 
 
För att undersöka den process som är föremål för studien utformades undersökningen som en 
kvalitativ studie där empirin består av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till valet av 
forskningsmetod är med hjälp av intervjuer ta del av några personers beskrivningar och 
upplevelser av en process de varit en central del av och som sedan fått stor medial 
uppmärksamhet. Avsikten med studien är att beskriva processen kring ett särskilt beslut på en 
specifik skola varför skolans personal (samt elever) är den primära källan att hämta 
information ifrån. 

6.1 Urval 
 
Undersökningen som ligger till grund för arbetet har genomförts på en liten kommunal skola i 
en mindre tätort i Sverige. Skolan i fråga bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 
sex och har sammanlagt 107 elever. Informanterna i studien är två till antalet: rektor på skolan 
samt skolans lärare i arabiska som elevens val. Rektorn är rektor för skolan på vilken 
undersökningen gjordes och på en annan grundskola i samma rektorsområde. (Båda skolorna i 
rektorsområdet erbjöd arabiska som elevens val ht2014 men föreliggande undersökning är 
genomförd på en av skolorna dvs. den med 107 elever.)  
   Läraren arbetar också på de båda skolorna och är på dem anställd som lärare i svenska som 
andraspråk. Lärarens arbetsuppgifter består utöver undervisningen i svenska som andraspråk 
också i att fungera som resursperson och tolk mellan arabiska och svenska då det gäller 
kontakt mellan skola och förälder, skola och elever samt kontakten mellan elever och elever. 
Läraren i studien har arabiska som modersmål men är inte modersmålslärare i arabiska.  

6.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Undersökningen utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. I den kvalitativa 
forskningsintervjun hämtas kunskapen som forskningen baseras på från strukturerade samtal 
mellan två personer med ett tydligt syfte samt tolkningar av det som framkommer i och kring 
samtalet (Kvale & Torhell 1997). Den kvalitativa forskningsintervjun kännetecknas av samtal 
där ambitionen är att få så uttömmande svar som möjligt (Johnsson & Svedner 2010). 
Avsikten med intervjuerna i föreliggande studie är att studera och analysera informanternas 
beskrivningar av en process och hur de upplever och förhåller sig till den varför den 
kvalitativa forskningsintervjun fungerar som ett lämpligt verktyg. Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket innebär att de utgick från en frågeguide (se Bilaga 1) med 
frågeområden istället för en lista med på förhand formulerade frågor. De var individuella 
vilket var fördelaktigt eftersom informanterna på så sätt kunde berätta om processen kring 
arabiska som elevens val utan att under intervjun påverkas av vad den andre hade att säga. 
Intervjuerna spelades in och det inspelade materialet kommer att raderas när arbetet med 
uppsatsen är avslutat. 
   Frågeguiden formulerades utifrån fyra teman. Det första temat handlade om initiativet till 
undervisning i arabiska för elever med annat modersmål. Vem som tog initiativet och hur 
initiativet blev behandlat. Det andra temat berörde beslutsprocessen. Hur den såg ut och på 
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vilket sätt beslutet kring arabiska som elevens val formulerades. Det tredje temat gällde 
kritiken som följde på skolans beslut och hur skolan ser på kritiken. Och det fjärde temat 
behandlade hur undervisningen fungerar idag samt hur skolan tänker kring framtida 
undervisning i arabiska för elever med annat modersmål än arabiska. Valet att använda en 
frågeguide med frågeområden gjordes framför användningen av ett fastare frågeschema. Detta 
utifrån en strävan att intervjuerna i undersökningen skulle ha kvalitativ karaktär där 
intervjuerna så långt det var möjligt skulle styras av informanterna (Trost 1997). 

6.3 Procedur 
 
Kontakten med skolan togs och fördes initialt via mail. I mailkorrespondens med rektorn 
beslutades att intervjuer kunde ske med rektorn och läraren i arabiska som elevens val. 
 Vid besöket på skolan genomfördes först en individuell intervju med rektorn. När intervjun 
var avslutad följde rektorn mig till klassrummet där undervisningen i arabiska som elevens val 
äger rum eftersom jag, enligt tidigare överenskommelse, skulle vara med på veckans lektion. 
Innan lektionen började presenterade jag mig själv och berättade om varför jag var där. Efter 
lektionen genomfördes en individuell intervju med läraren.  
   Innan intervjuerna påbörjades blev informanterna underrättade om att intervjuerna skulle 
spelas in och att det inspelade materialet skulle raderas när arbetet med uppsatsen var klart. 
Jag redogjorde även för att deltagandet i intervjuerna var frivilligt och medverkan kunde 
avbrytas om och när helst informanten så önskade. Innan inspelningen av intervjuerna sattes 
igång frågade jag huruvida informanterna hade några frågor innan intervjuerna började.  
   Intervjuerna inleddes med att jag tackade för möjligheten att komma och göra intervjuer och 
att presentera mig själv något mer ingående än vad jag gjort i den inledande 
mailkorrespondensen, berätta hur jag kände till skolans beslut om arabiska som tillval samt 
beskriva ramarna för uppsatsen (dvs. att den skrevs inom lärarutbildningen och ämnet svenska 
som andra språk samt att den är en kandidatuppsats vilket innebär att den motsvarar 15 hp). 
Jag informerade även om strukturen för intervjun, att förhoppningen var att de som 
informanter skulle känna sig fria att prata fritt och att jag som intervjuare ansvarade för att 
ställa följfrågor och eventuellt hoppa tillbaka till något som tidigare sagts under intervjun för 
att få svar på de teman som utformats i frågetuiden. Intervjuerna avrundades med att jag 
frågade om informanten ville tillägga eller fråga om något innan intervjuerna avslutades.  

6.4 Databearbetning och analysmetod  
 
Vid bearbetning av intervjumaterialet gjordes en något enklare form av transkribering. Det 
som var direkt relaterat till studiens syfte och frågeguiden skrevs ned ordagrant och av övrigt 
material från intervjuerna gjordes sammanfattningar. Tillvägagångssättet bygger på ett av de 
förslag som nämns i Kvalitativa intervjuer (Trost 1997) då det gäller bearbetning av material 
från intervjuer. Efter transkribering av materialet färgkodades materialet utifrån frågeguidens 
teman. När färgkodningen var gjord organiserades det transkriberade materialet genom en 
kategorisering utifrån färg. Detta för att senare skapa en struktur som underlättade analysen av 
intervjumaterialet. 
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   Efter transkribering och färgkodning av intervjumaterialet analyserades materialet genom 
upprepade genomläsningar som följdes av en kombination av s.k. narrativ strukturering och 
meningstolkning (Kvale & Torhell 1997). Vid narrativ strukturering, även kallad 
meningsstrukturering, söker forskaren finna berättelser som ryms inom intervjun samt 
sammanfoga informantens olika berättelser till historier. I en sådan analysmetod är kontexten 
viktig. Vid meningstolkning analyseras intervjumaterialet genom att forskaren undersöker 
mening och relationer till det som inte framträder omedelbart i intervjun (ibid. 1997). I 
analysen kategoriserades sedan det färgkodade materialet först utifrån forskningsfrågorna och 
sedan utifrån dem efter återkommande teman i informanternas beskrivningar. 
   I resultatet förekommer flera citat från intervjuerna. Innehållet i citaten har bearbetats på så 
sätt att ordet ”ju” samt ljud som ”eh” och ”um” har tagits bort. Talspråkliga formuleringar har 
i vissa fall justerats till ett mer skriftanpassat språk. Även denna bearbetning bygger på de 
åsikter Trost (1997) uttrycker. Hans personliga uppfattning är att det är ”oetiskt” att i stor 
utsträckning använda sig av ordagranna citat vid redovisningen av resultatet. Detta eftersom 
personen som citeras troligen uttrycker sig på ett annat sätt i skrift än i tal.  

6.5 Forskningsetiska principer 
 
Eftersom den process som är föremål för studien troligtvis är unik i sitt slag har 
konfidentialiteten i arbetet varit problematisk då det gäller redovisning av resultat och att 
redogöra för källhänvisningar till det webpublicerade materialet. Det här har funnits i åtanke 
och har diskuterats löpande med handledare för uppsaten under arbetet med uppsaten. 
Exklusiviteten i skolans beslut samt omfånget på reaktionen gör det inte särskilt svårt att hitta 
information om beslutet och diskussioner kring det på nätet. Även om skolans beslut om att 
erbjuda arabiska som elevens val är en offentlig handling som skolan dessutom tillåtit att låta 
göra känd i massmedia undviks i uppsatsen redovisning av referenser till tidningsartiklar och 
radio. Detta för att syftet med bakgrunden till uppsatsen är att beskrivs att beslutet 
behandlades i massmedia snarare än i vilka tidningar det behandlades och vad som skrevs. 
Undvikandet av referenser till tidningar och radio gjordes också utifrån antagandet att 
läsningen av uppsatsen varken kräver eller gynnas av att geografisk plats och specifik skola 
tillkännages för läsaren. I uppsatsen förekommer emellertid referenser till diskussionsforum i 
vilka skolans beslut har diskuterats. Däremot anges inte referenser till diskussionen på 
Facebook. Motiveringen till de uteblivna Facebookreferenserna är att det på Facebook 
används reella namn till skillnad från de fiktiva i diskussionsforumen varför icke redovisade 
referenser bör ses som ett försök till anonymisering. Facebook är dessutom en problematisk 
källa eftersom det krävs diverse access i form av medlemskap, vänner och tillträde till 
diskussionstrådar för att kunna följa källan. 
  I redovisningen av resultatet används begreppen rektorn, läraren, eleven och X (betecknande 
en annan lärare) istället för personliga pronomen för att undvika användningen av hon eller 
han. Detta görs utifrån en strävan att anonymisera de personer som förekommer i studien och 
på så sätt i möjligaste mån försöka undvika att bryta mot forskningsetiska principer. Det 
innebär som tidigare nämnts att varken personerna eller skolan och dess beslut är anonyma i 
massmedia. 
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7 Resultat 
 
I följande avsnitt redovisas undersökningsmaterialet i föreliggande studie. Redovisningen 
består av citat från och sammanfattningar av intervjuerna. Genom analys av intervjumaterialet 
har resultatet kategoriserats och strukturerats utifrån underrubriker som dels gäller 
beslutsprocessen kring arabiska som elevens val och dels kritiken mot beslutet.  

7.1 Beslutsprocessen 
 
I intervjuernas beskrivning av beslutsprocessen framträder olika faktorer som bidragit till att 
beslut togs om att skolan skulle erbjuda undervisning i arabiska för elever med annat 
modersmål vid aktuell tidpunkt och som påverkat beslutet: 

7.1.1 Föräldrars önskemål 
Rektorn beskriver hur första initiativet till undervisning i arabiska för elever med annat 
modersmål kom från föräldrar till två av skolans elever: 

Den första kontakt som jag fick det var faktiskt elever som hade dari och pashtu som modersmål 
där föräldrarna kom och frågade och undrade om inte de kunde få vara med på arabiska 
modersmålsundervisningen. (…) … de ville att deras barn skulle lära sig många språk. De kunde 
själv väldigt många språk.  
 

Rektorn menar att skolan då var positiv till initiativet men att det vid den aktuella tidpunkten 
inte togs några beslut om att erbjuda eleverna någon sådan undervisning även om tankarna på 
vad man skulle kunna göra för att bemöta föräldrarnas önskemål sattes igång. 
   De anledningar rektorn nämner till att skolan inte tog beslut om att erbjuda arabiska för 
dessa elever vid denna tidpunkt är dels att skolan inte hade kommit fram till någon lämplig 
struktur för en sådan undervisning och dels att familjerna som efterfrågat undervisningen 
flyttade kort därefter.  

7.1.2 Elevers önskemål 
Rektorn och läraren uttrycker hur flertalet av eleverna på skolan på olika sätt visar intresse för 
det arabiska språket både under rasterna och i klassrummen: 

Och de frågar ju under vanliga lektioner och så och de lär sig på skolgården också. Vad heter det? 
Så de tar ju de här initiativen. (…) … och en elev som går här har ett arabiskt påbrå men kan inte 
själv prata arabiska så eleven tyckte att det är ju jättebra då kanske jag kan prata med släktingarna 
när vi besöker dem.(Rektor) 
 
Så de frågar efter hur man kan presentera sig på arabiska? Hur kan man hälsa på arabiska? Hur vet 
jag att någon pratar arabiska? (…) De är hela tiden med nyanlända elever som pratar arabiska med 
varandra. Ibland i klassrummet och på rasterna och så undrar de ah, vad säger de? (…) Så kommer 
de hela tiden med sådana ord som de skriver på svenska. ”- Vad är det för något? ’Sadirq’, det är 
min kompis. Aha, så han sa till mig att du är min kompis då? Ja.” (…) Ibland kommer de till mig 
med en lista, vi behöver det och det ordet. Vad är det för något? (…) På rasterna försöker hela tiden 
säga ord som ”marhabba”- på arabiska betyder det hej. De vill visa att de försöker. (Lärare)  
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Ett allmänt intresse för arabiska hos skolans elever är något både läraren och rektorn nämner 
flertalet gånger under intervjun.  
   Av rektorns och lärarens yttranden framgår att en av skolans nuvarande elever läsåret 13/14 
började visa ett särskilt intresse för undervisning i arabiska. Eleven, som har svenska som 
modersmål, frågade modersmålsläraren i arabiska om det fanns möjligt att få vara med på 
modersmålsundervisningen.  

7.1.3 Påstridighet hos elev 
När eleven som bett om att få vara med på modersmålsundervisningen inte kunde få något 
konkret besked om huruvida tillåtelse gavs till att vara med på lektionerna i arabiska eller ej 
frågade eleven vidare. Eleven pratade med den arabisktalande läraren i svenska som 
andraspråk (dvs. den ena informanten i föreliggande studie), gick vidare och frågade andra 
lärare på skolan och blev slutligen ombedd att gå med frågan till rektorn (dvs. den andra 
informanten i föreliggande studie). Både rektorn och läraren redogör för hur elevens 
envetenhet, i kombination med att frågan hade introducerats tidigare, bidrog till att de 
upplevde det angeläget att aktualisera frågan på nytt: 
 

Sen kom det en elev då som har svenska som sitt modersmål och frågade modersmålsläraren direkt 
och frågade om att få vara med. (…) Så det fanns en önskan hos denne elev att verkligen få lov och 
kunna kommunicera. (…) Eleven har varit runt och frågat alla på skolan och till slut så blev eleven 
skickad till mig. Så eleven kom till mig en dag så sa såhär: ”- Jag skulle så gärna vilja vara med på 
arabiskan och lära mig arabiska för jag har så många kompisar och jag vill kunna prata med dem på 
deras språk.” (…) … och alla visste ju att den här eleven hade varit och frågat alla så att alla hade 
varit med om detta och visste att det fanns ett önskemål från ett av barnen att få lov att lära sig mer.  
(Rektorn) 
 
Eleven började söka efter mig och fråga: kan jag vara med på arabiskalektionerna? Nej. Det kunde 
eleven inte vara. Sen när det blev elevens val sa eleven: jag vill vara med. Men eleven har inte 
elevens val. Eleven fortsatte och pratade med sina föräldrar och de ringde hit och sa: ”- Snälla, 
eleven vill så gärna vara med. (Läraren)  
 

Elevens ihärdiget då det gäller att få sitt önskemål tillgodosett är också något läraren och 
rektorn återkommer till under intervjun.  
 
7.1.4 Skolans värderingar samt struktur och ramar för undervisningen 
Rektorn och läraren beskriver hur skolans elevgrupp har förändrats på kort tid då antalet 
arabisktalande elever på skolan ökat markant under 2013 när de tog emot en större grupp 
nyanlända elever. Skolan hade tidigare år endast haft någon eller några få elever med arabiska 
som modersmål jämfört med dagsläget då cirka 30 procent av skolans elever är nyanlända 
varav majoriteten är arabisktalande. Rektorn och läraren menar att det därför fanns behov av 
integrations- och kommunikationsfrämjande insatser: 
 

Orsaken är att de har flera nya nyanlända kompisar som de inte kan kontakta med. Det är så svårt. 
Nyanlända elever lär sig svenska snabbt. Så de [dvs. de svensktalande eleverna] säger att ja, vi ska 
ta halva vägen. Vi ska lära oss lite arabiska tills att vi kan hälsa och förstå dem när de vill 
presentera sig själv till exempel. (Läraren) 
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Det är så pass mycket så att vi är uppe i ungefär 30 procent nyanlända elever som inte har varit i 
Sverige mer än två år på denna skolan. Alltså, det har varit väldigt många vilket har gjort att 
eleverna inte har kunnat prata med varandra och en del tar väldigt lång tid på sig att lära sig 
svenska. (Rektorn) 
 

Informanterna uttrycker att de ansåg att elevens önskemål på så sätt överensstämde med 
skolans normer kring bemötandet av nyanlända elever. Rektorn säger att ”Men när en 
nyanländ kommer så tyvärr så kan de inte svenska. Och hur trevligt är det inte att bli bemött 
av någon som säger hej, vill du vara med oss och leka?” Rektorn ansåg också att ett 
hörsammande av initiativet kunde betraktas som ett försök till elevinflytande. Huruvida 
elevinflytande är något vanligt förekommande på skolan och hur skolans förhållningssätt till 
elevinflytande ser ut i andra fall framkommer inte i intervjun.  
   I intervjun framgår att rektorn tog beslut om att undervisning i arabiska skulle erbjudas för 
elever med annat modersmål och att detta skulle ske inom ramen för elevens val. Några andra 
möjligheter för en sådan undervisning fanns inte enligt rektorn som motiverar beslutet utifrån 
timplanens begränsningar. Genom att förlägga undervisningen till elevens val var skolan fri 
att bestämma hur undervisningen skulle organiseras och vilket innehåll den skulle ha, något 
både rektorn och läraren beskriver som positivt: 
 

Vi har en timplan att förhålla oss till så att vi har inte något annat… en annan möjlighet. (…) I 
elevens val ska det finnas en koppling till läroplanerna och det är till för att det ska förstärka olika 
ämnen och i detta fallet och när man tittar på våra mål så har vi ju… där finns mål som handlar om 
att kunna kommunicera. Så det är i förhållande till det målet som vi lägger upp det. (Rektor) 

Elevens val. Inga betyg eller någonting. Bara att de gör något roligt. Inte som lektion riktigt eller 
utbildning eller ämne. Nej, inte så heller. Men få kännedom kanske. Stimulera intresse. Exakt 
samma som att de bakar, spelar musik, sjunger, leker, spelar fotboll. (Lärare) 

Som ytterligare anledning till att arabiska erbjöds som elevens val nämner rektorn också att 
ämnet därigenom gjordes tillgängligt till majoriteten av eleverna vilket rektorn såg som 
motiverat utifrån det allmänt utbredda intresset för arabiska språket hos skolans elever. 
 
7.1.5 Skolan hade tjänlig personal 
Rektorn beskriver hur skolan i samband med att skolans arabisktalande elevantal ökade 
anställde en arabisktalande lärare i svenska som andraspråk (dvs. den lärare som är informant 
i föreliggande studie): 
 

”Och så måste man ha någon som kan hålla i det. (…) … men jag tyckte samtidigt att resursen har 
vi ju i vilket fall som helst det är inget som kostar något extra. (…) Och sen så kan jag också säga 
att under föregående läsår när det kom så pass många nya elever och ja, 90 % i alla fall är 
arabisktalande, så anställde jag också en personal som talar arabiska och det är ju då den läraren 
som har det här undervisningen.”  
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Att skolan hade arabisktalande personal anställd när eleven förde fram önskemålet om 
undervisning i arabiska var därför enligt rektorn en bidragande orsak till att beslut om att 
erbjuda undervisning i arabiska kunde tas.  

7.1.6 Positivt bemötande från personalgruppen 
Rektorn beskriver hur beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val fick positiv respons av 
personalen på båda skolorna: ”De tyckte att det var en jättebra idé och att det kan vara ett 
roligt elevens val att erbjuda.” Detta är något rektorn tror berodde på att många i 
personalgruppen kände till den specifika elevens önskemål samt hade erfarenhet av övriga 
elevers intresse för arabiska språket. Dessutom menar både läraren och rektorn att flera i 
personalen både i samband med att beslutet meddelades men också vid andra tillfällen 
uttryckt önskemål om att själva få gå kurs i arabiska. 

7.1.7 Elev utan elevens val 
Den elev som framfört önskemålet om undervisningen i arabiska var inte behörig för elevens 
val. Då elevens val ges i årskurs tre till sex och eleven i fråga gick i årskurs två och därför 
hade elevens val först i nästkommande årskurs exkluderades först eleven. Läraren berättar hur 
elevens föräldrar på förkommen anledning ringde till skolan och bad om tillåtelse för eleven 
att få ta del av arabiska som elevens val, detta utifrån vad de beskrev som barnets starka 
önskan om att få lära sig arabiska fortast möjligt. Läraren och rektorn redogör för hur detta 
möjliggjordes genom att undervisningen i elevens val förlades utanför skoltid för årskurs två. 

7.1.8 Elevgruppens storlek 
På grund av den mediala uppståndelse som sedan följde på skolans beslut om att erbjuda 
arabiska som elevens val tog rektorn beslut om att endast de elever som valde arabiska som 
förstahandsval skulle bli tilldelade det som elevens val. Rektorn säger att ”… men jag sa att vi 
tar inte det, det är helt onödigt att ta den striden för barnens skull. Det ska vara att de 
verkligen vill.” Beslutet var ett undantag från den ordinarie strukturen kring elevens val där 
eleverna i vanliga fall mycket väl kan få sitt andra – eller tredjehandsval. 
   Utifrån att många av skolans elever uppvisade intresse för arabiska språket och vilja till 
kontakt med de nyanlända eleverna uttrycker rektorn förvåning över att endast två elever 
valde arabiska som elevens val som förstahandsval (samt eleven från årskurs två som yrkade 
på att få vara med i undervisningen inom elevens val, respektive ingen elev från den andra 
skolan i rektorsområdet).  
   Rektorn beskriver fyra anledningar som utifrån rektorns tolkningar kan ha bidragit till det 
relativt lilla elevantalet. 1) Otydlighet i lappar till föräldrarna. Rektorn berättar om hur båda 
skolorna i rektorsområdet skickade ut lappar om elevens val till elevernas föräldrar, vilket är 
en procedur som genomförs inför varje terminsstart. Rektorn beskriver hur utseendet på 
lapparna såg olika ut på de olika skolorna i rektorsområdet. På lappen från den skola som är 
föremål för föreliggande undersökning beskrevs varje elevens val med en kort text om ämnet 
och på den andra skolan i rektorsområdet innehöll lappen endast de olika elevens val utan 
beskrivningar. Hur det kommer sig att beskrivningarna av elevens val uteslöts på denna skola 
vet inte rektorn: ”… det räcker ju bara med 2-3 meningar. Det har vi gjort alla andra år så jag 
förutsatte att de skulle göra det i år också men jag vet inte riktigt varför det inte blev så i år. 
Så då blev det lite otydligare.” Rektorn menar att uteslutandet av informationen kan ha 
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bidragit till att både föräldrar och elever missförstått vad arabiska som elevens val innebär. 2) 
Rektorns beslut om förstahandsval. Att rektorn tog beslut om att endast de elever som valt 
arabiska i första hand skulle erbjudas detta val bidrog enligt rektorn till ett mindre elevantal 
eftersom de andra alternativen till elevens val tilldelades även de som valt alternativet i andra 
eller tredje hand. 3) Innehållet i de övriga elevens val. Rektorn säger att ”… det finns säkert 
de som om det inte hade varit något sånt roligt som att baka hade de kanske valt något annat. 
(…) Hade vi t.ex. haft motpolen med skrivarverkstad och matteverkstad och arabiska så hade 
kanske många valt arabiska, det vet man ju inte.” 4) Medias uppmärksammande av beslutet. 
Denna anledning är något rektorn endast antyder under intervjun genom att säga följande: 
”Sen kan man ju i och med att det blev så mycket skriverier…” Rektorn återkommer inte till 
att utveckla detta resonemang under intervjun. Hur läraren ser på storleken av elevgruppen 
och dess förhållande till det intresse övriga elever uppvisar framkommer inte i intervjun. 
   Rektorn beskriver hur det lilla antalet elever som valde arabiska gjorde rektorn tveksam 
inför om skolan alls skulle erbjuda arabiska som elevens val men hur rektorn sedan kom fram 
till att de borde göra ett försök dels eftersom skolan redan hade en lämplig lärare men framför 
allt för att viljan att läsa arabiska var tydlig hos de elever som valt arabiska som 
förstahandsval. Därför tog skolan beslut om att verkställa undervisningen.  

7.2 Kritiken 
 

7.2.1 Diskussioner på sociala medier 
Under intervjun framkommer det att rektorn själv inte är medlem på Facebook men har tagit 
del av diskussioner där samt på diskussionsforum i efterhand, när diskussionerna hade lagt 
sig. Rektorn säger sig ha läst men inte bemött kritiken som framfördes där, varken positiv 
eller negativ kritik. I efterhand har rektorn även tagit del av några av diskussionerna som 
pågick i diverse nätbaserade diskussionsforum och rektorn beskriver tonen där som hård och 
innehållet grovt. Diskussionerna på forumen bygger enligt rektorns tolkning framför allt på 
okunskap, fördomar och rädsla:  

 
… för mig tyder det bara på rädsla. Rädsla för det okända. Plus att det naturligtvis förekommer så 
otroligt mycket kring IS på radio och tv så att man mycket väl kan förstå att det finns människor 
som är rädda för detta också. Det tycker jag inte att man ska förringa. 

 
Att sprida rädsla är också något rektorn upplever vara det huvudsakliga syftet med flera av de 
diskussionsforum i vilka skolans beslut diskuterats. Rektorn beskriver en av de 
nätforumsdiskussioner och säger att den initierades genom att toppinläggsförfattaren kopierat 
in en nyhetsartikel om skolans beslut och lagt till ingressen ”islamiseringen” och en bild av 
koranen. Rektorn säger att ”De hade ju pekat, då hade de ju skapat rädsla utan att egentligen 
göra någonting mer än att lägga till ett ord plus (…) en bild”. 
Rektorn uttrycker stor förvåning över att skolans beslut om att erbjuda arabiska som elevens 
val innebar att skolan, dess beslut och lokalsamhället blev föremål för nätdiskussioner som 
engagerade personer från hela Sverige och dessutom hamnade i riksomfattande press: ”Jag 
hade aldrig i min vildaste fantasi föreställt mig vilket rabalder det skulle bli, om jag säger så.” 
Samtidigt säger rektorn sig vara icke överraskad över de reaktioner mot beslutet som 
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uttrycktes i diskussioner på sociala medier utifrån kännedom om hur samtal mellan byns 
invånare brukar låta:  
 

Där finns både föräldrar som har haft barn här tidigare och även andra som inte alls har någon 
koppling hit men som är boende i byn. Jag tyckte att de fanns både de som försökte föra fram en 
lite mer nyanserad bild i det hela och jag hade nog inte själv reagerat så mycket för jag vet hur 
resonemanget kan gå i vissa kretsar. Jag hade liksom aldrig gjort någon anmälan på det eller tagit 
upp det eller något sådant. Det var en som uttryckte sig lite dumt och sa att: ’hade mina barn gått 
där så skulle jag min själ gått dit och bränt ner skolan.’ Ibland är det så när man uttrycker sig på ett 
sådant sätt, att det inte låter så farligt när man säger det men när det kommer i skrift så blir det lite 
värre. 

Enligt rektorn har uppståndelsen i media främst haft den effekt på rektorn personligen att den 
har ”slagit upp ögonen” för att det finns personer med relation till skolan som inte delar 
skolans syn på integration. Detta bland annat utifrån att det var en person med anknytning till 
skolan som kontaktade tidningen.  
   Läraren har också valt att ta del av men inte kommentera diskussioner på sociala medier. 
Lärararen upplever diskussionerna i forumen stundtals som råa och tror att en av 
anledningarna till det är att deltagarna kan vara anonyma: ”När man sitter framför datorn och 
ingen känner mig så kan man skriva väldigt starka ord.” Läraren beskriver diskussion på 
Facebook och i diskussionsforum som polariserad eftersom de enligt läraren utgår ifrån ett ”vi 
och dom”-tänkande ”Jaha, ska vi snart prata arabiska i våra skolor?! Våra. Era. Den 
diskussionen.”  
   Läraren bor inte i det samhälle skolan ligger men personer från den by läraren är bosatt i 
som läst om skolans beslut har enligt läraren endast framfört uppmuntran. Läraren säger sig 
inte vara påverkad av den negativa kritiken annat än genom det läraren läst på nätet. Inte 
heller från föräldrar till elever på skolan, vilka läraren träffar dagligen, har läraren fått ta emot 
någon kritik utan endast positiva kommentarer.  

7.2.2 Mail 
Genom sociala medier och massmedia blev skolans beslut om att erbjuda arabiska som 
elevens val känt och med anledning av detta berättar rektorn att skolan mottog mail från hela 
Sverige. Enligt rektorn var 23 av de totalt 25 mail som skolan mottog positiva. Rektorn säger 
dock att även de två mail som var negativa var skrivna i trevlig ton:  
 

Däremot har jag fått något mail där man inte tycker samma sak men väldigt artigt och trevligt och 
vad de tycker att vi ska ändra. Och så någon som hade skojat till det lite grand som skrev ’Åh, tack 
för att du upplyste mig. Jag trodde att de var de som kom som till Sverige som skulle lära sig 
svenska och inte tvärtom.’ Alltså så, lite så ironiskt men det kan jag köpa. Men det var liksom inte 
någonting som var otrevligt. 

Av de 25 mail som skolan mottog besvarade rektorn samtliga. Till de som skrev och inte var 
positiva skrev rektorn och tackade för att personen i fråga delade med sig av sina åsikter. Till 
de som var positiva tackade rektorn för att de tagit sig tid att skriva mailen och tackade även 
för uppmuntran. Rektorn säger att:  
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Jag har liksom inte gått in i några sådana diskussioner utan låtit var och en ha sin åsikt. (…) 
För mig var det jättekonstigt att man… någonting där elever själv kan välja… det är väl inte farligt 
att lära sig någonting annat? När man själv har önskat det dessutom. (…) Det som jag har tagit upp 
hela vägen det är att detta är ett förslag sprunget från eleverna, en form av elevinflytande. 

 
Rektorn säger också att ”Alla de mail som bara ramlade in till mig var helt fantastiska! Från hela 
Sverige. Och jag blev jätteförvånad över att man tar sig den tiden, sätter sig ner och skriver så pass 

positiva mail tillbaka. Jag trodde att jag skulle få massa hatmail. Jag fick inte ett enda ett.” Att 
flera personer på detta sätt och i diskussioner i sociala medier var angelägna om att visa 
engagemang i frågan och även anstränga sig för att ge direkt feedback till skolan var något 
som rektorn säger sig vara förundrad över. 

7.2.3 Telefonsamtal från antirasistisk tidning 
Rektorn berättar hur en person från en antirasistisk nättidning ringde men samtalet blev kort 
eftersom rektorn var osäker på personens syfte. Den som ringde ville veta huruvida rektorn 
kände till om det fanns personer i Facebookgruppen som planterade information där utifrån en 
rasistisk agenda. Rektorn hade vid detta tillfälle ännu inte läst något av det som stod på 
Facebook och menade sig därför inte ha några svar att ge personen som ringde.    

7.2.4 Föräldrars reaktioner 
Rektorn beskriver tre tillfällen då föräldrar framförde kritik direkt till skolan och hur rektorn 
bemötte kritiken. 1) En förälder skickade en lapp och frågade varför man gjorde som man 
gjorde. Den föräldern ringde rektorn upp och förklarade hur skolan kommit fram till beslutet 
om att erbjuda arabiska som elevens val. 2) En annan förälder vägrade underteckna lappen 
med elevens val eftersom arabiska var med. Rektorns respons på detta beskriver rektorn på 
följande sätt: ”Då sa jag: sudda ut det då, skriv inget val där. Det är helt okej. Man behöver 
inte göra det konstigare än så av saker och ting.” 3) Ytterligare en annan förälder skickade ett 
mail till skolan där personen undrade om skolan hade frågat de arabisktalande föräldrarna om 
vad de ansåg om skolans beslut med enligt rektorn motveringen ’För att då kanske inte de kan 
stå i ett hörn och prata för sig själva så att inte svenska barnen kan förstå’. Rektorn beskriver 
att rektorn med andledning av detta uttalande under ett föräldramöte arrangerat av andra 
anledningar bestämde sig för att fråga till de arabisktalande föräldrarna om deras åsikt om 
skolans beslut. Föräldrarna reagerade enligt rektorn först med förvåning över frågan och 
framförde sedan åsikter om att de var positiva till skolans beslut men att undervisningen inte 
fick försämra de arabisktalade elevernas motivation till att lära sig svenska.  
   Rektorn redogör även för ett tillfälle då en förälders missnöje mot beslutet förmedlades 
indirekt. Med anledning av massmedias uppmärksammande av skolans beslut tog rektorn 
beslut om att gå runt i klassrummen för att prata med eleverna om det som hade förmedlats 
via tidningar, radio och sociala medier. Rektorn beskriver hur en av eleverna då berättade att 
dennes mamma ogillade att de skulle ha arabiska på skolan. Denne elev var noga med att 
understryka att eleven själv inte tyckte som mamman. Som respons på detta säger rektorn att 
”Så sa jag, det får hon ju lov att tycka. Det är helt ok. ’Men jag tycker inte så’. Nej, du får 
tycka som du vill och din mamma får tycka som hon vill. Det är liksom inget fel i det.” Enligt 
rektorn hade inte särskilt många av eleverna läst eller hört om vad som stod i tidningarna. 
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8 Analys 
 

Analysen är strukturerad utifrån uppsatsens två forskningsfrågor. Varje fråga inleds med en 
kort sammanfattning av resultatet vilken redogör för centrala resonemang i informanternas 
beskrivningar och resonemang. Därefter följer en diskussion om hur det som framkommer i 
resultatet förhåller sig till tidigare forskning. 

8.1 Informanternas beskrivningar av och resonemang kring 
beslutsprocessen 
 
Informanterna beskriver skolans beslut om att erbjuda arabiska som elevens val som en följd 
av olika påverkade faktorer. I deras beskrivningar framgår att dessa faktorer för informanterna 
fungerar som en kronologisk referensram för hur beslutsprocessen gick till. Det är framför allt 
två övergripande teman som återkommer i informanternas beskrivningar. Det ena är 
elevinflytande. Hur informanterna definierar elevinflytande och ifall det är något som i övrigt 
praktiseras på skolan i stor eller liten omfattning framgår inte av intervjuerna. 
   Det andra temat i informanternas beskrivningar av beslutsprocessen är integration. 
Informanterna motiverar beslutet som en integrationsåtgärd. Dock skiljer sig deras 
utgångspunkter åt då det gäller orsaken till detta behov. Läraren menar att nyanlända lär sig 
svenska snabbt och att de svensktalande eleverna därför vill möta de eleverna på halva vägen 
genom att lära sig lite arabiska. Rektorn menar däremot att en del av de nyanlända lär sig 
svenska långsamt varför de svensktalande eleverna vill lära sig lite arabiska för att på så sätt 
möjliggöra kommunikation.  
  Utifrån informanternas beskrivningar av beslutsprocessen är det därför intressant att försöka 
utröna huruvida beslutet kan ses som en form av elevinflytande samt i så fall i vilken 
omfattning. Eftersom elevinflytande är ett begrepp som det på forskningsfältet råder oklarhet 
kring då det gäller dess definition är användningen av begreppet inte helt oproblematisk 
(Forsberg 2000). Initiativet om att få ta del av modersmålsundervisningen kom dels från 
föräldrar till elever på skolan och dels från en elev som själv framförde önskemålet. 
Önskemålet motiverades dock på olika sätt. Föräldrarna ville att deras barn likt dem själva 
skulle lära sig flera språk. Eleven ville ingå i modersmålsundervisningen för att lära sig 
arabiska för att på så sätt kunna prata med nyanlända kompisar. Önskemålen från både 
föräldrar och elev kan ses som initiativ till individuell påverkan på undervisningen och 
därigenom ett initiativ till det Danell m.fl. (1999) benämner som direktdemokratiskt 
inflytande i skolan. Att skolan valde att hörsamma detta önskemål vid den tidpunkt då eleven 
framförde det kan bl.a. förklaras utifrån det behov av olika typer av elevinflytande som 
uppkommer när skolan står inför behov av snabba förändringar (ibid. 1999). Detta utifrån att 
skolan i allmänhet kan sägas vara i behov av snabba förändringar för att svara mot 
förväntningar från ett samhälle som förändras i snabb takt men också utifrån den specifika 
skolans nyligen förändrade elevgrupp där arabisktalande elever numera utgör runt 30 procent 
av det totala elevantalet.  
   Önskemålet från föräldrarna och eleven kan också ses som en ansats till att påverka andras 
(dvs. skolans) beslut vilket enligt Lundström (1999) är innebörden av begreppet inflytande. 
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Däremot innebar inte önskemålet en ansats om beslut gällande övriga elever eftersom 
önskemålet endast gällde inflytande över individuella studier. Skolan bestämde baserat på 
skollagens befintliga regler och bestämmelser kring modersmål och elevens val att arabiska 
skulle erbjudas som elevens val istället för att låta elever med annat modersmål än arabiska 
ingå i modersmålsundervisningen. Därigenom erbjöds samtliga av skolans elever i årskurs tre 
till sex att läsa arabiska som elevens val. Informanterna motiverar detta beslut också utifrån 
att skolan härigenom försökte agera utifrån något de uppfattade som flera elevers önskemål.  
   I den situation då önskemålet om undervisning i arabiska framförs av föräldrarna och senare 
eleven kan makt ses utifrån så kallad relationell makt (Christensen m.fl 2011). Önskemålet 
som beskrivs är inte tidigare presenterat för rektor och föranleder därigenom rektorns 
bearbetning av ett för rektorn tidigare okänt förslag. Rektorn tar sedan beslut om att 
önskemålet ska tillgodoses men medelst en annan form av undervisning än den föreslagna. 
Det kan därför påstås att aktörerna påverkar varandras verklighetsuppfattningar. Samtidigt 
förutsätter samtliga aktörer i situationen att rektorn utifrån rektorspositionen innehar både 
substantiell och institutionell makt över arenan skolan. Substantiell makt genom resurser i 
form av ålder, kunskap och status. I rollfördelningen är det därför givet att rektor A ska ha 
makt över elev B. Men också institutionell makt utifrån att normen säger att rektorn är den 
som bestämmer i skolan. Lindgren (1994) menar att elevinflytande förutsätter att lärare och 
rektorer är beredda att dela med sig av sin makt över undervisningen. I detta fall har makten 
delats så till vida att en elevs (och några föräldrars) initiativ har förändrat 
undervisningsutbudet. Samtidigt har skolan bestämt struktur och ramar för undervisnigen. 
Varken eleven eller föräldrarna har bestämt omfattningen av undervisningen och inte heller 
dess innehåll. Makten över vari undervisningsinnehållet ska bestå eller hur strukturen för 
undervisningen ska vara utformad tycks utifrån vad som framgår av intervjuerna ligga hos 
rektor och lärare samt i skolans styrdokument. Det är därför möjligt att den undervisning i 
arabiska som efterfrågades av initiativtagarna, dvs. eleven och föräldrarna, inte motsvarar den 
undervisning som skolan kom att erbjuda. Då det gäller möjlighet att påverka har däremot den 
initiativtagande eleven haft inflytande på strukturerna för undervisningen så till vida att 
undervisningstiden anpassades till en schemaposition som möjliggjorde elevens deltagande.  
   Integration är som tidigare nämnts svårmätbart (Kallstenius 2007) vilket är en anledning till 
att det är svårt att avgöra huruvida beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val kan anses 
vara det informanterna beskriver det som. Om beslutet leder till ökad integration kan 
dessutom avgöras först efter en tid, när beslutet och dess effekter kan utvärderas. Däremot kan 
informanternas beskrivning av beslutet som en form av integrationsarbete sägas indikera en 
vilja hos informanterna till arbete med integration. Det föreligger dock ingen automatik i 
relationen mellan avsikter och praktik då det gäller integration vilket Kallstenius forskning 
exemplifierar (Kallstenius 2007). Detta gäller även då insatser är utformade som mycket 
medvetna och genomtänkta integrationsfrämjande åtgärder vilket bl.a. kan sägas bero på att 
det mänskliga tänkandet på många sätt begränsar verkligheten genom uppdelningar som 
förutsätter kategorier och kontrastering. Härigenom riskerar allt integrationsarbete att 
förstärka ett sorterande av människor istället för att motverka det (de los Reyes och Kamali 
SOU 2005:41). Huruvida förekomsten av arabiska som elevens val i praktiken leder till ökad 
integration på skolan i fråga kommer därför först utvisas i framtiden.  
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Båda informanterna tar upp kommunikationsbehovet i mötet mellan nyanlända och de övriga 
eleverna som en faktor som påverkar skolan och som bidrog till att beslut om arabiska som 
elevens val togs. Deras utgångspunkter och motivering till detta är dock i princip varandras 
motsats varför det kan ifrågasättas om detta alls kan anses vara en påverkande faktor i 
beslutsprocessen. Att det finns ett kommunikationsbehov som behöver främjas kan anses vara 
en faktor som påverkat beslutet medan tempot i de nyanlända elevernas inhämtning av 
svenska kanske inte kan sägas vara det. Informanterna är överens om att skolan är i behov av 
integrationsarbete men är kanske oense om anledningen till behovet och hur det tillgodoses.  

8.2 Hur kritiken framfördes samt hur informanterna anser sig ha 
påverkats av kritiken 
 
I intervjun framgår att informanterna tycks vara måna om att betona den positiva kritiken mot 
skolans beslut och understryka att endast en liten del av den negativa kritik som riktades mot 
beslutet framfördes direkt till skolan. Utifrån den negativa kritik som dock framfördes till 
skolan beskriver rektorn ett antal konkreta situationer då rektorn valde att bemöta, 
kommentera och handla utifrån kritiken.  Rektorn framhåller och återkommer till att det under 
processens gång varit viktigt att poängtera allas rätt till egen åsikt i frågan, ett förhållningssätt 
som skulle kunna antas ha präglat rektorns handlande.  
   Båda informanterna beskriver hur de upplever tonen i diskussionsforumen som hård även 
om de har olika utgångspunkt i sina resonemang kring anledningen. Rektorn förklarar den 
hårda tonen utifrån rädsla för det okända och IS medan läraren förklarar den utifrån internets 
möjlighet att uttrycka sig anonymt. 
   Beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val rör vid frågan om vem som har rätt till och 
mognad nog att avgöra vari undervisningen ska bestå där föräldrar å ena sidan kan antas vara 
de som bäst känner sina barns intressen men hur dessa intressen kan stå i kontrast till det som 
uppfattas som rättigheter i undervisningen (SOU 1999:93). Undervisningen ska vara utformad 
för att rusta eleverna för en framtid på ett sätt som föräldrarna inte alltid samtycker till varför 
det föreligger en potentiell konflikt mellan föräldrar och skola. Rektorn kan sägas befinna sig 
mitt i denna konflikt och därför vara påverkad och möjligtvis begränsad av kritiken både då 
det gäller handlingsutrymme och uttryck av ståndpunkt. Rektorn säger sig vara accepterande 
av olika åsikter och kan på så sätt anses tillåta och på sätt och vis välkomna konflikten. 
Samtidigt agerar rektorn för att på olika sätt dämpa konflikten genom att svara kort på mail, 
avdramatisera föräldrarnas motvilja till att acceptera skolans elevens val, undvika vidare 
diskussion med personen som ringde från antirasisttidningen, tona ner uttalandet om viljan att 
bränna ner skolan och förklara den negativa kritiken som tecken på rädsla.  
   Vid tre tillfällen framförde föräldrar till elever på skolan direkt kritik mot skolans beslut. Ett 
av dem ledde till att rektorn på ett föräldramöte för de arabisktalande eleveranas föräldrar tog 
upp beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val för diskussion. Föräldrarna var enligt 
rektorn positiva till beslutet med underströk vikten av att deras barn ska lära sig svenska. 
Detta är intressant inte minst utifrån att diskussionen på sociala medier delvis handlade om att 
krav bör ställas på att de arabisktalande eleverna ska lära sig svenska. 
   Att skolans beslut om att erbjuda arabiska som elevens val engagerade personer från hela 
Sverige är ett exempel som tydliggör hur skolans verksamhet är en angelägenhet inte bara för 
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elever och personal i skolan utan för hela ”medborgarkollektivet” (Lundström 1999). 
Forsberg (2000) diskuterar detta förhållande mellan skola och samhälle och menar att 
elevinflytande är något som alltid berör och engagerar långt utanför klassrummet. Inför att 
detta bekräftas genom reaktioner både i form av publicitet i massmedia samt diskussioner på 
sociala medier och brev från personer utan koppling till skolan uttrycker rektorn förvåning. 
Förvåningen tycks för rektorns del inte ligga i att föräldrar och andra misstycker till att 
arabiska erbjuds som elevens val, detta utifrån hur rektorn refererar till sin kännedom om 
resonemang och attityd hos personer i lokalsamhället. Rektorns förvåning riktas snarare mot 
kritik som framförs till beslut som bygger på förslag som kommer från eleverna. Man kan 
dock förutsätta att flera av de som framförde negativ kritik till skolans beslut inte hade 
kännedom om att beslutet byggde på önskemål från föräldrar och en elev.  
   När det gäller hur informanterna anser sig vara påverkade av kritiken mot skolans beslut 
beskriver de sig inte vara särskilt påverkade. Läraren motiverar sin upplevelse av att inte vara 
påverkad av den negativa kritiken utifrån att bara positiv kritik är det som förmedlats direkt 
till läraren. Både läraren och rektorn är noga med att återkomma till att den positiva kritiken. 
Rektorn menar att den negativa kritiken ledde till att rektorn tog beslut om att ändra reglerna 
för elevens val samt att kritiken har ”slagit upp ögonen” för att personer med anknytning till 
skolan är kritiska till delar av skolans verksamhet. I övrigt anger inte rektorn hur kritiken 
påverkat. Kanske är det dock möjligt att tolka andra delar av informanternas beskrivningar 
som att kritiken mot skolans beslut påverkade informanterna på andra plan. Med anledning av 
kritiken i sociala medier gick rektorn runt och pratade med eleverna på skolan. Kritiken från 
en förälder föranledde rektorn att ta upp ämnet för diskussion under föräldramötet för 
föräldrarna med arabisktalande barn. Kanske kan kritiken också sägas ha påverkat 
informanterna och då framför allt rektorn till att hantera situationen med försiktighet. En 
sådan försiktighet då det gäller hanteringen av kritiken och rektorns förhållningssätt till 
kritiken kan också förklara att rektorn tycks känna ett större behov av att förklara och förstå 
kritiken än vad läraren ger uttryck för. En annan anledning till olikheterna i informanternas 
hållning kan också tänkas vara deras roller där rektorn i flera avseenden har en mer offentlig 
roll vilken ställer andra krav på förhållningssätt till tidningar och radio men också inför 
samhället kring skolan och invånarnas uppfattning om skolan.  
   Kritiken mot skolans beslut kan sägas ha påverkat rektorn och beslutsprocessen konkret så 
till vida att rektorn tog nya beslut om reglerna för elevens val.   Flera av de faktorer som 
Dovemark (2007) menar komplicerar elevers valfrihet är faktorer som återfinns i den 
valsituation eleverna i föreliggande studie ställdes inför. När eleverna både på skolan som är 
föremål för föreliggande studie och på den andra skolan i rektorsområdet skulle ta ställning 
till skolornas olika elevens val kan otydlighet genom kort respektive ingen informationstext 
på lapparna ha påverkat deras val på så sätt att innebörden av valet då det gäller förväntningar 
och innehåll samt redovisning inte var tydlig.  
   Innehållet i de övriga av skolans elevens val kan vara en faktor som påverkade elevernas val 
på flera sätt. När en elev ställs inför att valsituationer är valet mellan det eleven upplever som 
kul och det eleven ser som nyttigt en faktor som komplicerar valfriheten (Dovemark 2007). 
Valet står också mellan det eleven är intresserad av nu och det eleven ser sig gagnad av inför 
framtiden, dvs. huruvida eleven kommer kunna använda sina kunskaper i exempelvis ett 
framtida yrke eller ej.    
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9 Diskussion 
 

9.1 Resultatdiskussion 
 
Elevinflytande och integration är begrepp som återkommer i informanternas beskrivningar av 
beslutsprocessen. Det är inte svårt att se hur syftet med beslutet om undervisning i arabiska 
som elevens val kan beskrivas utifrån sådana formuleringar. Det kan dock finnas fler 
anledningar till att informanterna väljer att använda sig av sådana begrepp i sina beskrivningar 
av beslutsprocessen, utöver att de kan anses adekvata i sammanhanget. Att rubricera ett beslut 
inom skolvärlden med de här orden ger ofta positiva associationer. Verksamhet som 
betecknas som elevinflytande och integrationsfrämjande kan överlags sägas uppfattas som 
något som andas framåtskridande och utveckling. Risken finns då att kritiska frågor om dess 
effekter och för vems skull det görs uteblir.  
   Informanternas begreppsanvändning kan också ses som ett sätt att avdramatisera och tona 
ner delaktighet och ansvar för beslutet och istället framhäva nödvändigheten av det. Beslutet 
kan härigenom uppfattas som något skolan - utifrån angelägenheten hos föräldrar och eleven 
och utifrån vad situationen krävde - godkände snarare än aktivt valde. Informanterna är 
positiva till och uttrycker en vilja att främja arabiska som elevens val och menar att initiativet 
är i linje med skolans värderingar men de kan samtidigt anses inta en något passiv roll. Denna 
passivitet kan tillsammans med en försiktighet i förhållningssättet till reaktionerna ses som en 
anledning till att framför allt rektorn ger uttryck för ett behov av att förklara och förstå 
kritiken mot skolans beslut. Rektorn förklarar kritiken utifrån ett resonemang om fördomar 
och föreställningar som bygger på rädsla. Rektorn säger sig välkomna olika åsikter men 
agerar samtidigt för att diskussionen kring beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val 
ska dämpas. Det är därför möjligt att ställa frågan om rektorn i sitt förhållningssätt till 
beslutsprocessen också kan tänkas vara präglad av rädsla. Rädsla för kritik och kanske för att 
ta officiell ställning.  Samtidigt kan skolans beslut i sig ses som just ett offentligt 
ställningstagande.  
   Det är också intressant att diskutera vad informanternas olika uppfattning både då det gäller 
integrationsbehov och resonemang kring kritiken kan bero på. Här kan informanternas 
bakgrund möjligvis tänkas påverka deras inställning och perspektiv. Läraren är arabisktalande 
och rektorn är inte det. Läraren har själv lärt sig svenska som andraspråk medan rektorn har 
det som sitt modersmål. Läraren ser snabb progression hos de nyanlända arabisktalande 
eleverna medan rektorn anser den vara långsam. Informanternas förväntningar på de 
nyanländas förmåga till inhämtning av det svenska språket kan därför tänkas påverkas av 
informanternas möjligheter och förutsättningar för identifikation med de nyanlända 
arabisktalande eleverna. Både läraren och rektorn uttrycker hur de upplever en del av 
diskussionerna på sociala medier som hårda och råa men de resonerar kring orsaker till den 
hårda tonen på forumen på olika sätt. Rektorn förklarar kritiken bl.a. utifrån rädsla för det 
okända och IS och läraren utifrån internets möjlighet att uttrycka sig anonymt. Rektorn drar 
på så sätt paralleller mellan kritiken mot skolans beslut att erbjuda arabiska som elevens val 
och en rädsla för islam och islamistisk extremism medan läraren inte gör några sådana 
kopplingar utan ser förekomsten av den hårda tonen på forumen utifrån ett resonemang som 
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kan gälla all typ av debatt via internet. Kanske kan detta förklaras utifrån att det för läraren 
inte föreligger någon automatiskt koppling mellan språket arabiska och islamistisk extremism 
medan rektorn är mer benägen att göra denna koppling utifrån vetskapen om sådana tankars 
utbredning i samhället.  
   Den främsta orsaken till att skolans beslut att erbjuda arabiska som elevens val provocerade 
fram en relativt omfattande debatt kan sägas vara underliggande innehåll i elevens önskemål. 
Elevens önskemål ifrågasätter sociala konventioner i Sverige som anger hur vi ska förhålla 
oss till språk och i förlängningen till personer i Sverige som talar annat språk än svenska.  
   Normen kring språkundervisning i svenska skolan är att den ges i majoritetsspråket svenska 
samt i vissa internationellt gångbara språk. Genom att lära sig engelska, tyska och franska och 
numera även kinesiska ges elever möjlighet att sträcka sig mot världen och därmed mot ett 
större sammanhang utanför Sveriges gränser. Önskemålet hos eleven i undersökningen har 
motsatt ändamål. Eleven efterfrågar en språkundervisning i vad som kan räknas som ett 
minoritetsspråk i Sverige vilket innebär konfrontation med både undervisningstradition och 
gängse förhållningssätt mot minoriteter.  En undervisning i arabiska som elevens val kan 
därför ses aktualisera diskussioner kring attityd och synsätt till minoriter och minoritetsspråk i 
allmänhet. När traditionen påbjuder att minoritet anpassar sig till majoritet väcker ett 
önskemål om det omvända anstöt. 
   Men provokationen ligger inte enbart i att eleven finner undervisning i ett minoritetsspråk 
önskvärd utan också i vilket språk som efterfrågas och vem som avgör hur 
språkundervisningen ska se ut. Språket som efterfrågas är arabiska. I Sverige ses inte arabiska 
som ett av de internationellt gångbara språken vilket å ena sidan kan ha att göra med en 
underskattning av arabiskans storlek globalt sett. Å andra sidan kanske omfånget av språket 
spelar mindre roll än språkets anseende. Vi tycks överlag ha svårt för att förhålla oss neutralt 
till språket utan är istället mycket benägna till att förknippa det med extremistiska uttryck av 
islam, halalslakt och niqabtvång. Det är intressant att arabiska dock tycks vara ett neutralt 
språk för eleven som framför önskemålet. Eleven beskriver sitt önskemål utifrån en vilja till 
att kommunicera med sina nya vänner. Huruvida dessa vänner talar arabiska, kinesiska eller 
något annat språk kan tänkas vara oväsentligt för eleven. När det gäller anledningar till 
provokation blir dock elevens inställning sekundär eftersom en stor grupp av både föräldrar 
och samhällsmedborgare i sociala medier tycks övertygade om att en undervisning i arabiska 
för elever med annat modersmål är oanvändbar, till och med olämplig. Olämplig utifrån 
uppfattningar om hur anpassning hör till invandrares uppgift inte mottagarländernas samt 
utifrån ett resonemang om hur en sådan undervisning skulle kunna komma att hämma de 
nyanlända elevernas motivation till att lära sig svenska.  
   Det beslut som är undersökt i föreliggande studie kan därför sägas karaktäriseras av ett 
aktualiserande av frågan om vem som innehar och bör inneha makt över skolans verksamhet. 
När Christensen m.fl. (2011) diskuterar maktbegreppet använder de begreppen aktör och 
arena. I föreliggande studie ställs frågor om vilka som är aktörer och på vilken arena 
beslutsfattandet ska ske och även vilka som har och bör ha tillgång till beslutsarenan. Skolan 
kan sägas ha direkt och indirekt makt över organisationens verksamhet och även över 
människorna på skolans uppfattningar och intressen. Men skolan har inte samma makt över 
elevernas föräldrars uppfattningar och intressen varför föräldrarna också kan ifrågasätta 
skolans makt över deras barns uppfattningar och intressen. Eleven som redogör för moderns 
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åsikter är ett exempel på hur detta kan leda till en lojalitetskonflikt för barnen. Internet 
fungerar som en arena där beslutet diskuteras och på denna påverkar rektorns substantiella 
makt föga. Diskussionen på internet kan kanske ses som en form av relationell makt där 
deltagarna i forumen påverkar varandras uppfattningar utifrån att diskussion kring beslutet 
och att för - och motargument framläggs, detta även om personerna inte möts i tid och rum.     
   Sammanfattningsvis visar informanternas beskrivningar av den specifika beslutsprocess 
som är fokuserad i uppsatsen att elevinflytande och integration är begrepp som av skolan kan 
anses eftersträvansvärda utifrån flera aspekter, också då det råder delade uppfattningar om 
varför och på vilka sätt. De visar också hur ett sådant arbete kan komma att påverkas om det 
ifrågasätts och kritiseras. Föreliggande uppsats kan ses som ett exempel på hur makt och 
maktanspråk framträder när skolans verksamhet avviker från normen. Då blir frågor om hur 
makt bör praktiseras och fördelas, vem som kan anses ha rätt till att fatta beslut och på vilka 
grunder aktualiserade. I den specifika skolans fall visade det sig att endast en liten grupp 
elever antog erbjudandet om att läsa arabiska som elevens val. Detta trots att det enligt 
informanterna fanns ett utbrett intresse för språket arabiska och för kommunikation med de 
nyanlända arabisktalande eleverna. Huruvida det lilla elevantalet beror på en missbedömning 
från informanternas sida eller om kritiken mot beslutet påverkade eleverna är svårt att 
fastställa. Däremot är kan kritiken anses vara något som orsakade förändring av skolans 
strukturer kring elevens val. Härigenom påvisas att skolans verksamhet även då beslut har 
tagits utifrån övertygelse om positiva effekter och vilja till att agera på elevers initiativ ändå 
styrs av icke närvarande aktörer – föräldrar inte minst men också samhällsmedborgare helt 
utan koppling till skolan med kritik framförd anonymt på distans i cyberspace.  
   Föreliggande undersökning syftar till att beskriva och diskutera informanternas syn på 
beslutet om att erbjuda arabiska som elevens val samt kritiken som följde på beslutet. Syftet 
kan säga tillgodoses utifrån att det som framkom under intervjuerna av informanternas 
beskrivningar och resonemang kring beslutsprocessen och kritiken mot beslutet har redovisats 
och analyserats. I resultatet är rektorns svar mer framträdande än lärarens. Detta förklaras 
utifrån att rektorn har haft en mer framträdande roll i beslutsprocessen bl.a. utifrån att 
ansvaret för skolans beslut främst ligger på rektorn.  Anledningen till att lärarens reflektioner 
är mindre framträdande kan också sägas bero på att intervjun med läraren var kortare och 
mindre ingående.  

9.2 Metoddiskussion 
 

Datainsamlingsmetoden för denna studie är intervju. Fördelen men samtidigt också nackdelen 
med intervjuer är att de är färgade av den som intervjuas men även den som intervjuar. 
Komplexiteten i förhållandet mellan informant och intervjuare består framför allt i att 
relationen aldrig kan frikopplas från förutfattade meningar gentemot varandra och mot ämnet 
för intervjun. Intervjuerna i studien är sannolikt påverkade av mig i och med att jag genom att 
komma till skolan för att genomföra intervjuer visar intresse för processen och informanternas 
berättelse. På sätt och vis har jag därigenom varit en del i att förstärka det intresse för skolan 
och dess beslut som fokuserats i tidningar och sociala medier, ett intresse som påverkat och 
kanske fortsätter att påverka både vuxna och barn på och kring skolan.  
   Med endast två informanter, rektorn för skolan samt läraren i arabiska som elevens val, kan 
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urvalet sägas vara litet. Inom kvalitativ forskning är ett litet urval inte ovanligt. Fördelen med 
att nyttja få informanter är att tid och utrymme ges för möjlighet till längre och mer 
djupgående intervjuer. Nackelen är att resultatet är svårare att generalisera. Med ett litet 
informanturval görs avkall på representativitet och genomsnittlighet till förmån för och 
djupare förståelser av fenomen. Anledningen till att rektorn och läraren valdes ut som 
informanter byggde på ett antagande om att de är två personer som påverkat och påverkats av 
beslutsprocessen i stor utsträckning.   
   Ett viktigt och intressant perspektiv på skolans beslutsprocess kring arabiska som elevens 
val är givetvis elevernas, inte minst då det gäller den elev som kom med initiativet. Det är 
dock med tanke på diskussionen ovan angående att inte förstärka det extraordinära i beslutet 
svårt att veta hur det är lämpligt att ta del av elevens och övriga elevers perspektiv – både de 
elever som valde arabiska som elevens val och de som inte valde det. Hur elevintervjuer kan 
genomföras utan att förstärka bilden av elevernas beslut om att välja arabiska som elevens val 
som något annorlunda och därför något de behöver motivera. Jag ser dock att det finns 
möjligheter att vid eventuell vidare forskning undersöka elevernas perspektiv av processen 
samt inställning till reaktionerna som förekom på sociala medier och i massmedia. Men en 
sådan forskning skulle kräva en stor försiktighet för att undvika att bidra till exotifiering av 
förekomsten av arabiska som elevens val och elevernas val av ämnet.  

9.3 Fortsatt forskning 
 
För att få en bredare och i vissa fall även mer korrekt beskrivning av beslutsprocessen kring 
att erbjuda arabiska som elevens val samt effekterna av responsen på beslutet vore elevernas 
upplevelse både intressant och lämpligt att studera. Vid en sådan forskning är det kanske att 
föredra att inkludera samtliga av skolans elever exempelvis genom enkätundersökning. Detta 
för att få en större inblick i resonemanget hos dels den elev som tog initiativ till beslutet och 
de övriga elever som valde arabiska som elevens val som förstahandsval men också de elever 
som inte valde det, som kanske valde arabiska som andra- eller tredjehandsval eller som inte 
valde det alls. 
   Ett annat sätt att fortsätta arbetet vore att genomföra jämförande studier mellan lärare som 
arbetar med nyanlända och rektorer för att undersöka attityd och föreställningar angående de 
nyanländas språkutveckling och hur denna anses påverka integrationen. 
   Det vore också värdefullt att genomföra forskning utförd som en fallstudie där 
intervjustudium med elever, föräldrar och personal skulle innebära en del av undersökningen 
men där även reaktionerna som följde på beslutet skulle studeras och analyseras samt de 
artiklar som publicerades kring skolans beslut och uppståndelsen i sociala medier i samband 
med det. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Temaområde 1: initiativ 

Frågor om vem som tog initiativ till tanken om arabiska för elever med svenska som 
modersmål, när och på vilket sätt det togs och hur det kommer sig att det togs initiativ till 
detta. Vem som tog emot initiativet och på vilket sätt. Frågor om när och hur läraren blev 
involverad i processen.  

Temaområde 2: diskussion och beslut  
 
Frågor om hur diskussionen kring arabiska för elever med svenska som modersmål såg ut 
inom personalgruppen, reaktioner inom personalgruppen på tanken om arabiska som tillval. 
Hur de tänker kring skolans beslut som rektor respektive lärare. Frågor om hur diskussionen 
fördes och sedan beslutet togs om att erbjuda arabiska tillsammans med bild och NO som 
elevens val. Och hur det kommer sig att diskussionen och beslutet inte dokumenterats. (Och 
huruvida arabiska som elevens val räknas som lokalt tillval eller moderna språk eller annat.) 
Frågor till läraren om vilka styrdokument han/hon förhåller sig till i sin undervisning.  
 

Temaområde 3: kritik 

Frågor om hur elever och föräldrar informerades om beslutet om att erbjuda arabiska som 
elevens val till skolans åk 3. Be om exempel på reaktioner som skolans beslut möttes av. Själv 
ge några exempel och fråga hur rektorn tänker kring uttalanden som de här:  
”Det finns bättre och viktigare språk än arabiska!” 
”Varför kan inte de nyanlända lära sig svenska istället?” 
”Med dagens utveckling blir om några år läsning av Koranen obligatoriskt från första klass.” 
Frågor om hur skolan hanterade reaktionerna och hur rektor respektive lärare känner inför 
debatten som blossade upp i media kring skolans beslut. Om hur debatten har påverkat dem 
som rektor och lärare och hur den har påverkat skolan och eleverna. Och om debatten 
förändrat skolans beslut och i så fall hur, om den påverkat skolans syn på arabiska som 
elevens val.  
 

Temaområde 4: Nu och i framtiden 

Frågor om hur rektor och lärare upplever att undervisningen i arabiska som elevens val 
fungerar på skolan idag och hur de ser på ämnet i framtiden. Frågor om hur debatten påverkat 
hur de som rektor, lärare och elev/elever resonerar kring ämnet inför nästa termin och 
framtiden därefter. 

 


