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SAMMANFATTNING 

Skolan är en arena där det är viktigt att arbeta med hälsofrämjande arbete eftersom barn och 

unga spenderar många år i skolan. Det är viktigt att alla elever får samma förutsättningar att 

klara skolan oavsett etnisk bakgrund. IDA-verksamheten i Västerås är en verksamhet, som 

finns på skolor för att hjälpa elever att, oavsett etnisk bakgrund, uppnå målen och få 

gymnasiebehörighet. Detta sker genom nytänkande och andra arbetssätt än vad som är 

vanligt hos ordinarie personal. IDA står för inkludering, delaktighet och aktivitet. Syftet med 

IDA är att höja studieresultaten på utvalda skolor och förskolor, att höja attraktiviteten för 

dessa skolor och förskolor samt att ge stöd utifrån ett positivt förhållningssätt. För att få svar 

på syfte och frågeställningar i denna studie, har kvantitativ metod används. För att samla in 

material har betygsstatistik studerats och en enkätundersökning gjorts. I Västerås är 

slutbetygen i nian och behörighet till gymnasiet högre för elever med somalisk bakgrund än 

genomsnittet i Sverige eftersom statistik visar att det bara är 25 procent av de elever med 

somalisk bakgrund som går ut nian med gymnasiebehörighet i Sverige och gemonsnittet i 

Västerås är mellan 80-100 procent. Stödjande miljöer kan vara avgörande för om eleverna 

klarar av skolan och fler olika aktörer måste samarbeta för att uppnå stödjande miljöer för 

eleverna. 

Nyckelord: Hälsa, invandrare, somalier och utbildning. 

  



ABSTRACT 

The school is an arena in which it is important to work with health promotion as children and 

young people spend many years in school. It is important that all students have the same 

opportunities to get through school, regardless of ethnic background. IDA-operations in 

Vasteras is a business , available at schools to help students of all ethnic backgrounds , 

achieve goals and get high school eligibility. This is achieved through innovative thinking and 

approach than is common in regular staff IDA stands for inclusion, participation and activity. 

The purpose of the IDA is to improve learning outcomes in selected schools and 

kindergartens, to increase the attractiveness of these schools and kindergartens as well as 

providing support from a positive attitude. To get answers to the purpose and issues in this 

study, quantitative method. In order to collect materials have grade statistics studied and a 

survey has been made. In Västerås is final grades in ninth grade and eligibility for high school 

higher for students with a Somali background than the average in Sweden since statistics 

show that only 25 percent of the students with a Somali background who goes nine with 

secondary competence in Sweden and average in Västerås is between 80 -100 percent. 

Supportive environments can determine whether students cope with school and more 

different operators have to cooperate to achieve supportive environments for students. 

Keywords: Education, health, immigrants, somali. 
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1 INTRODUKTION 

Skolan är en arena där det är viktigt att arbeta med hälsofrämjande arbete eftersom barn och 

unga spenderar många år i skolan. Utbildning är viktigt för alla och genom utbildning kan 

klyftor mellan rika och fattiga minska. Utbildning bidrar till samhällsutvecklingen. Genom 

att skaffa en utbildning som sedan leder till ett arbete, kan individen tjäna pengar och bidra 

till samhällets funktion. Det är viktigt att alla elever får samma förutsättningar att klara 

skolan oavsett etnisk bakgrund. IDA-verksamheten är en verksamhet i Västerås som finns på 

skolor för att hjälpa elever, oavsett etnisk bakgrund, att uppnå målen och få 

gymnasiebehörighet genom nytänkande och andra arbetssätt än ordinarie personal på 

skolan. IDA står för inkludering, delaktighet och aktivitet. IDA:s mål är att höja 

studieresultaten och öka attraktiviteten på utvalda skolor i Västerås.  

Efter att ha haft fältarbete på IDA-verksamheten och fått vara med i deras arbete föll det 

naturligt att sedan skriva om detta. IDA-verksamhetens uppgift är att utifrån barn och 

ungdomars egna förutsättningar hjälpa dem  i skolan för att eleverna ska uppnå målen och få 

gymnasiebehörighet. Skolan är också en viktig arena att lära barn och ungdomar om 

samhället och dess uppbyggnad. Att arbeta med skolan som arena är bra eftersom alla barn 

och unga ska gå i skolan och skolgången omfattar förskoleklass till årskurs 9 och under dessa 

år ska barnen och ungdomarna mogna och förberedas för livet efter skolan. IDA-

verksamheten arbetar mycket med barn och unga med utlänsk bakgrund och det är nästan 

ännu viktigare för dessa unga att gå i skolan och lära sig om samhället men också om 

möjligheterna som finns i skolan och efter skolan.  

Genom fältarbetet på IDA-verksamheten märktes det att personalen som arbetade inom IDA 

var väldigt engagerad och enligt samtal med personalen inom IDA-verksamheten verkade det 

som att verksamheten var väldigt framgångsrik och efter att ha sett siffror på hur många av 

elever med utländsk bakgrund som misslyckas i skolan var detta ett bra ämne att skriva om. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Utbildning  

Utbildning är en friskfaktor för oss människor och utbildning kan samtidigt vara en väg ur 

fattigdom. Det är viktigt både för individerna själva men även för samhället. Utbildning är 

viktigt för att få ett arbete men det är inte enda anledningen till varför det är viktigt med 

utbildning utan det behövs kunskaper om hur samhället fungerar, hur befolkningen och 

individen ska hålla sig friska samt att kunna skriva och läsa. Alla dessa faktorer bidrar till 

samhällets utveckling. Självständigheten ökar också med hjälp av 

utbildning(http://www.sida.se/Svenska/Bistand--

utveckling/Lararhandledningar/Webbspel-och-handledning/Fordjupning/Aids-och-

aidsmedicin/Utbildning---en-vag-ut-ur-fattigdom-/). 

Alla människor har rätt att gå i skolan och genom skolan får barnen kunskap om samhället 

och dess uppbyggnad vilket i sin tur hjälper landets och samhällets utveckling speciellt i u-

länder. I många u-länder är det bara pojkarna som får börja skolan men för att landet ska 

utvecklats är det lika viktigt att flickor börjar skolan(FN- den allmänna deklarationen om 

mänskliga rättigheter, 2008). I Sverige har alla barn som omfattas av den allmänna 

skolplikten rätt till en kostnadsfri grundläggande utbildning i kommunal skola 

(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

2010800_sfs-2010-800/#K7). 

Enligt Tinghög (2009) är den psykiska ohälsan högre bland invandrare än icke invandrare 

och det finns fler olika faktorer som bidrar till ohälsan. Den socioekonomiska statusen och 

levnadsvanor hos invandrar grupper ses oftast som låg och utbildning är en av orsakerna till 

att den socioekonomiska statusen är låg.  

2.2 Definitioner 

Här kommer definitioner på olika begrepp som kommer att användas i undersökningen. 

Definitionerna är författarens och är anpassade till detta arbete.  

Svensk bakgrund- eleven är född i Sverige samt har minst en förälder som är född i Sverige. 

Utländsk bakgrund- eleven är född utomlands och har invandrat till Sverige.  

Somalisk bakgrund- elever som antingen invandrat till Sverige eller är födda i Sverige men 

med föräldrar födda i Somalia som invandrat till Sverige.  

2.3 WHO hälsa 21 

Hälsa 21- hälsa till alla på 2000-talet är en internationell plan över vad arbetet med folkhälsa 

ska sträva efter. Det är världshälsoorganisationen som gett ut den. Planen är uppdelad i olika 

mål som för att föra det hälsofrämjande arbetet framåt. Vissa mål är nödvändiga att uppnå 

http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Lararhandledningar/Webbspel-och-handledning/Fordjupning/Aids-och-aidsmedicin/Utbildning---en-vag-ut-ur-fattigdom-/
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Lararhandledningar/Webbspel-och-handledning/Fordjupning/Aids-och-aidsmedicin/Utbildning---en-vag-ut-ur-fattigdom-/
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Lararhandledningar/Webbspel-och-handledning/Fordjupning/Aids-och-aidsmedicin/Utbildning---en-vag-ut-ur-fattigdom-/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K7
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för att människor ska kunna upprätthålla någorlunda hälsa.  

Mål 2: jämlikhet i hälsa har ett delmål som är att de socioekonomiska klyftorna som skapar 

negativa hälsoeffekter då är det speciellt skillnader i lön, utbildningsnivå och tillträde till 

arbetsmarknaden som ska minska. Skolan är en viktigt arena som kan arbeta med att minska 

dessa klyftor (WHO, 1998).  

Mål4: ungdomars hälsa belyser att ungdomarna ska lära sig förmågan att göra hälsosamma 

val vad gäller alkoholanvändning, narkotika samt sexuella vanor. Eftersom att ungdomar 

befinner sig i skolan större delen av sin uppväxt är det där dessa saker ska tas upp och 

arbetar med (WHO, 1998). Dessa hälsosamma valen handlar inte bara om alkohol, narkotika 

och sexvanor utan och att kunna göra val vad som gäller framtiden, att kunna bestämma vad 

de vill bli i framtiden och för att kunna göra dessa valen krävs kunskap.  

Mål6: bättre psykisk hälsa. Den psykiska ohälsan och dess problem som kan uppstå ska 

minska och människor ska få en bättre förmåga att hantera stress som kan uppstå i olika 

livssituationer. Redan i skolan kan det vara stressigt så det är viktigt att redan då lära 

eleverna at hantera stress så att det inte leder till psykisk ohälsa redan i ung ålder (WHO, 

1998). Det gäller att lärare och elever sätter rimliga krav. Lärare måste se till eleverna och alla 

klarar av olika mycket krav. Sen handlar det om att hjälpa eleverna att sätt rimliga krav och 

mål på sig själva så de kan uppnå dem och känna stolthet av det.  

2.4 En förnyad folkhälsopolitik 

En förnyad folkhälsopolitik är en proposition som regeringen har tagit fram för att beskriva 

hur det ska arbetas med folkhälsa i Sverige för att hälsans villkor ska kunna byggas ihop med 

individens förutsättningar.  

Förskolan och skolan är två viktiga arenor att arbeta med hälsofrämjade arbete och framför 

allt miljön. För att skapa bra förutsättningar och att eleverna ska lyckas i skolan behövs det 

stödjade miljöer och eftersom barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan är 

det viktigt att göra det till en stödjande miljö. Det är inte bara skolledningen och lärarna som 

ska vara drivkraften för att driva det hälsofrämjande arbetet utan det måste komma 

tillsammans med elever, föräldrar och andra resurspersoner från skolansvärld 

(Socialdepartementet, 2007). 

Det finns 11 målområden som täcker alla ämnen som har med folkhälsa att göra. Nedan 

beskrivs de målområden som kan kopplas ihop med utbildning och IDA verksamheten.  

 Målområde 1: delaktighet och inflytande i samhället är något som alla har rätt till oavsett 

kön, etnisk eller religiös tillhörighet men utan kunskap om samhället och dess uppbyggnad är 

det svårt att kunna delta och ha inflytande som i sin tur kan leda till ohälsa igenom 

utanförskap. Det är skolans ansvar att lära eleverna detta och speciellt de elever som kommer 

från andra länder som har andra kulturer och sätt att leva. De måste få kunskap om hur det 

samhälle de kommer till och ska bo fungerar för annars kan de inte använda det inflytandet 

och delaktigheten de har rätt till (Socialdepartementet, 2007). 
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Målområde 2: ekonomiska och sociala förutsättningar ses om en av den viktigaste 

förutsättningen för bra hälsa samt för att få ett fungerande välfärdssamhälle är 

självförsörjning genom hög sysselsättning avgörande. För att kunna få ett arbete och bli 

självförsörjare i vuxen ålder är utbildning i unga år viktigt. Det är svårt att som barn och 

ungdom förstå hur viktigt det är med utbildningen senare i livet. För att kunna bidra till 

samhällets utveckling behövs arbetande människor. Genom att ha ett arbete har människor 

rätt till socialförsäkringen som täcker ifall sjukdom, olycka eller arbetslöshet inträffar. Det är 

inte bara viktigt med självförsörjare genom arbete för samhällets utveckling utan också för 

individens eget välbefinnande (Socialdepartementet, 2007). 

Målområde 3: barn och ungas uppväxtvillkor är viktigt för att genom trygga uppväxtvillkor 

ökar individens hälsa samt folkhälsan på längre sikt. Det är mycket som påverkar barn och 

ungas uppväxtvillkor såsom familjen som är det centrala runt barnet men också vänner, 

släkt, bostadsområdet där barnet växer upp, fritiden samt förskolan och skolan där barnet 

ska spendera mycket tid. Genom att ha barnet har en trygg miljö runt omkring sig skapar det 

goda förutsättningar för att klara av skolarbetet (Socialdepartementet, 2007). 

2.5 Tidigare forskning om utbildning och etnicitet 

Det finns fler faktorer som påverkar ungas utbildnings och karriärmöjligheter. Det är 

bakgrundsfaktorer såsom kön, etnisk bakgrund samt socioekonomisk status. Socioekonomisk 

status har ofta att göra med vilket yrke föräldrarna har och den faktorn påverkar unga i deras 

val. Forskning påvisar att unga med utländsk bakgrund har sämre utgångspunkt för att klara 

skolan beroende på vilken socioekonomisk status de har som kan vara skillnader på betyg, 

gymnasiebehörighet, gymnasiestudier och sysselsättning mellan utländsk bakgrund och unga 

med svensk bakgrund (Lundqvist, 2010). 

Enligt Nordin (2011) är det fler svenskfödda som fortsätter sina studier både på gymnasier 

nivå och högskolenivå än utlandsfödda. Det är också stor skillnad på de invandrare som 

kommer till Sverige i vuxen ålder och de som kommer och börjar i grundskolan på en gång. 

De elever som börjar grundskolan direkt när de ankommer till Sverige läser i större 

utsträckning vidare efter grundskolan.  

Etnicitet är enligt Gruber (2007) en central kategori i skolan för den sociala organisationen 

och används för att markera skillnader och genom det görs eleverna till svenska och 

invandrare. Det som göra att det blir skillnader är skolpersonalens handlande, resonemang 

och interaktioner mot eleverna. Det handlar om att möta alla elever med rättvisa och tolerans 

och oavsett bakgrund ska alla elever få samma krav och uppmärksamhet och en artikel 

skriven av Bygren & Szulkin (2010) menar att i vilket område invandrarna bor påverkas deras 

betyg. Om det bor många unga invandrare på samma område och går på samma skola så 

påverkar de varandra och får oftast sämre betyg än genomsnittet. För att elever ska lyckas i 

skolan är det viktigt att de har en stödjande miljö runt omkring sig både i skolan och hemma. 

Enligt Fatos & Zeynep (2009) är det många invandrare som inte har den stödjande miljön 

som behövs för att de ska klara av skolan. Språket är viktigt men det är många invandrarbarn 

som har föräldrar som är analfabeter då kan inte barnen få den hjälp de behöver från sina 
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föräldrar med till exempel läxor och hemuppgifter. En ostabil ekonomi i hushållet är också en 

negativt påverkande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. 

Det är politiska omvälvningar och fattigdom som tvingat somalierna att fly sitt hemland. 

Dessa människor lämnar inte bara sina hus, familj och släkt utan även sin kultur och sina 

seder. Att komma till ett främmande land med ett annat språk är svårt och det är viktigt att 

individerna som invandrar till Sverige själva är motiverade att lära sig språket och den nya 

kulturen, för utan att lära sig språket och kulturen är det svårt för individerna att anpassa sig 

till samhället och förstå hur det fungerar och detta leder till att individerna inte kommer ut i 

samhället och på arbetsmarknaden (Aden, Dahlgen & Tarsitani, 2004).  

För att kommunikationen mellan invandrande somalier och svenskfödda ska bli bättre är det 

viktigt att vara på samma nivå och enligt Svenberg, Mattsson & Skott (2009) är vården en 

svår plats att kommunicera på för vårdpersonalen vet inte hur de ska bemöta de patienter 

som invandrat och har sin kultur att följa. Det är svårt att mötas då deras förväntningar och 

upplevelser på sjukvården skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Förkunskaper inom hur 

det kan vara som flykting kan vara alternativ till att klyftorna blir mindre. 

 Enligt en artikel av Ramsted & Taket (2013) framkommer det att om eleverna ska lyckas i 

skolan är det viktigt att familjen och läraren samarbetar och tillsammans med eleven 

kommer överens om aktiviteter som ska hjälpa eleven att komma förbi de hinder som 

uppstår på vägen till att nå målen i skolan. Elever med somaliskbakgrund är oftast i större 

behov av sammarbetet efter det är stora skillnader på skolkulturen i Somalia och Sverige. Om 

föräldrarna har gått i skolan i Somalia har det svårt att förstå att det är annorlunda i Sverige.     

Somaliska kvinnor är enligt en artikel skriven av Ward (2008) bland de mest missgynnande 

vuxna och det beror på att det är stora klyftor mellan deras ambitioner och deras möjligheter 

att uppnå dem. Genom att ge dessa kvinnor möjlighet till utbildning i ung ålder kan det bidra 

till att kvinnorna inte känner missgynnande i vuxen ålder. Det är viktigt för människors 

psykiska hälsa att våga ha ambitioner och försöka uppnå dem.   

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Sociologen Aaron Antonovsky utvecklade det salutogena synsättet. Det salutogena synsättet 

menas att det är friskfaktorer såsom vår anpassningsförmåga och vår känsla av sammanhang 

i tillvaron som bidrar till bättre hälsa. Det motsatta synsättet kallas patogena perspektivet 

och har fokus på riskfaktorer såsom rökning som kan orsaka biologisk förändring i kroppen 

som kan leda till sjukdom. KASAM är ett begrepp som också myntades av Aaron Antonovsky 

och är en teori för att förklara det salutogena synsättet. KASAM innehåller tre komponenter 

och dessa är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. För att denna teori ska fungera i 

skolan tillexempel så är det viktigt att eleverna känner att de kan hantera de uppgifter och de 

krav som ställs på dem. Hanterbarhet handlar om att kunna hantera situationen utifrån de 

förutsättningar som finns. Begriplighet fungerar så att det ska vara tydligt beskrivet och 

tydliga instruktioner om hur arbetet ska göras så att det blir begripligt för det som ska utföra 

uppgiften. Den sista komponenten är meningsfullhet och det behövs i allt som ska göras. 
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Människor i allmänhet behöver känna att det som ska göras har någon mening och att det 

betyder något för de själva. I skolan är det viktigt för eleverna att förstå meningen med 

proven och läxorna att det kommer att leda till något meningsfullt och att det finns en 

mening med att göra uppgifterna (Antonovsky, 2005).  

Empowerment är ett begrepp som handlar om att ge kraft till någon att hantera sin situation. 

Det handlar också om att ge individer kapaciteten att ta den makt som de är berättigade till. 

Empowerment kan ses som hjälp till självhjälp det är just det som IDA verksamheten arbetar 

med när de hjälper eleverna att skapa stödjande miljöer så att eleverna känner sig trygga i sin 

situation och kan klara av skolan (Askheim & Starrin, 2007). 

2.7 IDA-verksamheten 

IDA som står för Inkludering, Delaktighet och Aktivitet är en verksamhet som ligger under 

verksamhetsblocket fritid och förebyggande i Västerås stad. IDA var från början ett projekt 

med målet att höja studieresultaten och attraktiviteten på utvalda skolor och förskolor i 

Västerås. Sedan blev verksamheten permanent och då arbetar IDA med att höja 

attraktiviteten för utbildning till elever, stödja familjer i sitt föräldraskap och öka andelen 

medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund i skolans och förskolans 

verksamheter. IDA är nu en permanent verksamhet i Västerås stad som jobbar på utvalda 

skolor med tre fokus områden och dessa är språk och kommunikation/ modersmål, 

familjestöd och passion(kultur och idrott). Det är cirka 40 anställda inom IDA och de kallas 

vägledare som tillsammans kan cirka 15 olika språk och deras utbildningsbakgrund är bland 

annat lärare, socionom, beteendevetare och pedagoger. IDA-personalen arbetar på ett 

lösningsfokuserat arbetssätt. IDA-verksamheten arbetar idag på tio skolor runt om i Västerås 

(http://www.vasteras.se/forskolaskola/kreativtlarande/Sidor/ida.aspx). 

IDA-vägledarnas roll är eftersom de kommer utifrån skolverksamheten att se skolan från 

andra perspektiv genom att skapa nya diskussioner samt stötta personalen som arbetar på 

skolan. Men även eleverna och deras vårdnadshavare inifrån. Vägledarna arbetar olika 

utifrån vilket fokusområde de arbetar i. Vägledarna som arbetar med språk och 

kommunikation/ modersmål arbetar för att möta och stödja eleverna och deras familjer. 

Inom fokusområdet familjestöd arbetar vägledarna för att skolan ska våga använda nya 

metoder för utvecklingsarbetet. I passion som är det sista fokusområdet arbetar vägledarna 

tillsammans med personalen ute i skolan för att tillsammans bygga upp en arbetsmiljö där 

kulturen har en viktig del i lärandet.  

Verksamheten anses framgångsrik då de i november 2011 fick ta emot Götapriset som är ett 

av det finaste kvalitetspriset som delas ut i Sverige. Götapriset är ett pris som delas ut till det 

bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter som delas ut på 

kvalitetsmässan i Göteborg. Priset har gett IDA chansen att sprida sin erfarenhet till olika 

städer, organisationer samt intressenter utomlands. IDA-vägledarna vill hitta nya metoder 

och arbetssätt för att hjälpa eleverna. Helhetsperspektivet är en viktig utgångspunkt utifrån 

IDA:s arbete barnet, familjen, skolan och all personal samt bostadsområdet. Grundprincipen 

är hjälp till självhjälp. IDA-vägledarna arbetar aktivt för att samverka utanför gränserna och 

http://www.vasteras.se/forskolaskola/kreativtlarande/Sidor/ida.aspx
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hitta nya aktörer för att stödja arbetet 

(http://www.vasteras.se/Sidor/prisregnovervasterasvasterasstadhyllarvinnarna.aspx). 

För att IDA ska kunna mäta sitt arbete och se vilka resultat de har uppnått används olika 

mätinstrument såsom betyg i år 9, pedagogiska nämnden (PN) enkäten, nöjdhet från 

personalen, resultat från sommarskolan och modersmålsundervisningen. De mäter också 

nationella proven i år 2, 5 och 8 samt förskolan. Efter att IDA-vägledarna har utfört en insats 

utförs en utvärdering på den insatsen det görs i form av enkäter, intervjuer eller 

observationer (http://idaenheten.se/om-ida/ida/bakgrund). Pedagogiska nämndenenkäten 

är en enkät som skolinspektionen skickar ut till elever i årskurs 5, årskurs 9 samt år 2 på 

gymnasiet, personal på skolan samt vårdnadshavare som de alla ska fylla i. Enkäten är en del 

av skolinspektionens regelbundna tillsyn(http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--

granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-

skolbesok/Om-Skolenkaten/). IDA-vägledarna har tillsammans gjort 550 dokumentarade 

insatser och den vägledaren som utför insatsen utvärderar efter insatsen slut hur det har 

fungerat(Idaenheten.se, 2013).  

IDA har ett stort samarbete med både externa och interna aktörer och det fortsätter att 

utvecklas till exempel individ och familj, familjecentrum, rädda barnen, kulturskolan, 

centrum för tvåspråklighet, fritidsgårdar, polisen, religiösa samfund, stadsbiblioteket, 

idrottsföreningar mm (http://idaenheten.se/om-ida/ida/bakgrund).  

Skolan som är utvald för undersökningen tillhör en statsdel i Västerås där det bor cirka 7000 

personer och av dem är det 35 procent som har utländskbakgrund. Arbetslösheten är 7 

procent och 14 procent som ingår i arbetsmarknads åtgärder. 41 procent av befolkningen som 

bor i denna statsdel mellan 20-64 år har gymnasialutbildning och 40 procent har efter 

gymnasial utbildning antigen längre än tre år eller kortare än tre år. Det är 8 procent som har 

mottagit familjestöd (http://vsdb.vasteras.se/omradesfakta/12.pdf). 

2.7.1 Ida verksamhetens teoretiska perspektiv 

IDA-verksamheten arbetar efter tre ledord inkludering, delaktighet och aktivitet. Detta är det 

tre ledord som IDA-verksamheten strävar efter. Inkludering menas att möta alla eleverna 

oavsett vilket behov av hjälp de har genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och 

samhälle. Alla eleverna ska ges samma möjlighet att utvecklats oavsett tidigare erfarenheter. 

Delaktighet är det andra ledordet och innebörden är att alla ska få vara med och eleverna ska 

uppmuntras att delta. Ökad delaktighet i aktiviteterna på skolan leder till ökad egenmakt och 

större inflytande. Här i delaktighet kommer begreppet empowerment in eftersom egenmakt 

ingår i begreppet empowerment. Aktivitet är det tredje ledordet och det innebär att viljan och 

möjligheterna ska bli verkstad. För att sammanfatta skriver IDA-verksamheten på sin 

hemsida: 

”Att kunna vara med” ”Att vilja vara med” ”Att göra!”( http://idaenheten.se/om-

ida/ida/ledord). 

IDA-verksamheten har en värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten för att arbetet 

ska kunna utvecklats. Interkulturellt synsätt menas att olika kulturer på alla sätt ska 

http://www.vasteras.se/Sidor/prisregnovervasterasvasterasstadhyllarvinnarna.aspx
http://idaenheten.se/om-ida/ida/bakgrund
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/Om-Skolenkaten/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/Om-Skolenkaten/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/Om-Skolenkaten/
http://idaenheten.se/om-ida/ida/bakgrund
http://idaenheten.se/om-ida/ida/ledord
http://idaenheten.se/om-ida/ida/ledord
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samarbeta, komplettera varandra samt berika varandra. Samverkan handlar om att nå 

utanför gränserna och involvera fler aktörer för att uppnå målen. Kreativitet handlar om att 

använda de resurser som finns men genom nytänkande och kreativitet skapa nya resultat. 

Positivt förhållningssätt har IDA definierat med det salutogena förhållningssättet som menas 

att fokus riktas mot det som redan är bra istället för att fokusera på problemen. IDA-

verksamheten strävar med utifrån sin värdegrund att uppnå känsla av sammanhang KASAM 

som nämns ovan(http://idaenheten.se/om-ida/ida/vardegrund).  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka betyg och gymnasiebhörighet för elever i nian i Västerås 

med somalisk bakgrund och skillnade i gymnasiebehörighet mellan elever med svensk 

respektive utländsk bakgrund samt IDA-verksamheten betydelse för elever med somalisk 

bakgrund. För att besvara syftet används dessa frågeställningar: 

1. Hur ser betygen ut i nuläget för elever med somalisk bakgrund i Västerås? 

2. Hur har gymnasiebehörigheten förändrats för elever med somalisk bakgrund under en 

sexårsperiod? 

3. Hur skiljer sig gymnasiebehörigheten i Sverige bland elever med svensk respektive utländsk 

bakgrund? 

4. Hur viktig är IDA-personalen för de somaliska eleverna enligt IDA-vägledarna och övrig 

skolpersonal? 

4 METOD OCH MATERIAL 

Materialet i studien består av tre delar: insamlat betygsmaterial från somaliska elever i 

årskurs 9 i Västerås, insamlat betygsmaterial från samtliga elever i Sverige med svensk 

respektive utländsk bakgrund samt en enkät till IDA-personalen och övrig skolpersonal på en 

skola i Västerås. 

För att få svar på syfte och frågeställningar så har kvantitativ metod används. Kvantitativ 

metod används för att analysera siffror eller andra uppgifter som betecknas med siffror. Det 

betecknar olika sätt att samla in data. Betygsunderlaget som är insamlad till resultatet har 

kompletterats med en liten enkätundersökning. Denna sorts undersökningar kallas att 

beskriva och förklara mätningsresultatet. Den som utför en kvantitativ forskning har ett 

utifrånperspektiv. Eftersom att forskningen strävar efter att vara objektiv så kan det 

insamlade materialet jämföra olika individernas värde som är nödvändigt för att kunna göra 

en kvantitativ bearbetning och analys. När en kvantitativ undersökning görs är det viktigt att 

http://idaenheten.se/om-ida/ida/vardegrund
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det uppfyller kraven på reproducerbarhet som innebär att studien ska kunna upprepas och få 

fram samma resultat. (Olsson & Sörensen, 2011).   

 

4.1 Betyg för somaliska elever i årskurs 9 

För att få in betygsmaterial för elever med somalisk bakgrund fick författaren hjälp av en 

IDA-vägledare som arbetar på den aktuella skolan. Författaren fick ett dokument där betygen 

för varje elev och ämne stod. Dokumentet var anonymt så det gick inte och avläsa vilken elev 

som fått vilken betyg. För att sammanställa betygsmaterialet används tabeller. 

4.2 Gymnasiebehörighet för elever i årskurs 9 med svensk respektive 

utländsk bakgrund 

För att samla in betygsmaterial för elever i årskurs 9 med svensk respektive utländsk 

bakgrund användes skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Skolverket ansvarar för 

statistiken från förskolor, grundskolor mm och därför användes denna sida för att få fram 

den aktuella statistiken. För att göra materialet enkelt att avläsa görs sammanställningen 

med hjälp av tabeller.  

4.3   Enkätundersökningen 

För att genomföra en enkät, är det viktigt att klargöra syftet med enkäten samtidigt är det 

viktigt att beskriva hur individens bidrag är viktigt.  Sedan ska användningen av det 

insamlade materialet beskrivas tydligt om deltagarna kommer vara anonyma eller inte. 

Denna information ska vara tillgänglig för deltagarna innan de påbörjar undersökningen. Det 

brevet kallas missivet(Patel & Davidsson, 2011). Missivbrevet till den kommande 

enkätundersökningen utformades genom att följa instruktionerna om vad som ska ingå i 

brevet. Se bilaga A. 

Frågorna har hög standardisering och strukturering eftersom svarsalternativen är fasta det 

vill säga det finns färdiga svarsalternativ. Det är vanligt att börja en enkätundersökning med 

neutrala frågor men i denna undersökning är så inte fallet eftersom neutrala frågor är inte 

relevanta med studiens syfte (Patel & Davidsson, 2011).  Frågorna i enkäten har färdiga 

svarsalternativ och det är för att kunna sätta siffror på varje fråga och förenkla 

analysprocessen(Andersson, 2006). 

Enkäten är framtagen på ett sätt för att det skulle gå snabbt och enkelt för deltagarna att fylla 

i den. Frågorna utgår från frågeställning fyra om hur viktig IDA-vägledarna är för de elever 

med somaliks bakgrund enligt IDA-personalen samt övrig personal på skolan. Enkäten är 

framtagen för denna studie och frågorna är inte tidigare testade. Se bilaga B.  

http://www.skolverket.se/
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4.3.1 Material avseende enkäten 

För att få en bild om hur viktigt IDA:s arbete är så har enkätundersökningen skett på en skola 

där IDA personalen har arbetat i flera år. Skolan som enkätundersökningen gjordes på valdes 

ut för IDA-vägledarna har arbetet länge på skolan och därför blev författaren rekomenderad 

att göra undersökningen på den utvalda skolan. All personal på skolan deltog i 

enkätundersökning alltså både IDA-vägledare och övrig skolpersonal alltså gjordes en  

totalundersökning.  

4.3.2 Genomförandet  

För att få så hög svar frekvens som möjligt har författaren kontaktat IDA-personal som 

arbetar på skolan samt skickat ut ett mejl med informationsbrev till övriga lärare på skolan. 

Författaren till undersökningen valde ut det aktuella skolan. På grund av tidsbrist åkte 

författaren till skolan för att dela ut enkäterna samt pratade med några av lärarna. Efter att 

författaren vart på skolan och lämnat enkäterna skickades ett till mejl till all personal samt 

att en personal på skolan gick till lärarna och påminde dem om att fylla i enkäten. För att få 

kontakt med skolan fick författaren en mejl adress till en av IDA-personalen på skolan av 

IDA:s verksamhetschef. Först var det mejlkontakt som var men sedan bokades ett möte om 

hur de på skolan skulle kunna hjälpa till och efter det hölls kontakten via mejl med IDA- 

personal på den utvalda skolan. Författaren och IDA-personalen som hjälpte till gick sedan 

ut i arbetslagen och lämnade informationsbrev och enkäter som lärarna sedan hade en vecka 

på sig att fylla i. Sedan hämtades enkäterna.  

4.3.3 Bortfall 

Bortfall inträffar då deltagare som ska delta i undersökningen inte fyller i enkäten och skickar 

tillbaka den(Ejlertsson, 2012). Totalt var det 30 personer som skulle delta i 

enkätundersökningen men när författaren hämtade enkäten var det endast 16 ifyllda vilket 

betyder att bortfallet var 47 procent. Om bortfallet består av att IDA-personalen eller övrig 

personal går ej att utläsa. 

 

4.3.4 Analys  

Den analys form som används för den insamlande enkäten är deskriptiv analys. Denna typ av 

analysform används när det finns kunskap inom problemområdet. Det ska finnas tillräcklig 

kunskap så det går att systematisera i form av modeller och detta kallas att undersökningen 

är beskrivande. Detta beskrivningar kan röra förhållanden som har vart liksom dåtid eller 

nutid så som det ser ut nu. I denna typ av undersökningar begränsas undersökningen till att 

några aspekter undersöks så att aspekterna blir mer grundligt beskrivande (Patel & 

Davidson, 2011). Pågrund av de få enkäter som inkommit, gick det inte att göra andra 

analyser än att redovisa antalet svar för varje svarsalternativ. 
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4.3.5 Etiska ställningstagande 

Materialet, som samlats in genom en enkätundersökning, följde de fyra grundläggande 

forskningsetiska principerna som består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i 

studien ska informeras om studien, vad som är syftet med studien och att det är frivilligt att 

delta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva kan bestämma om deras deltagande i 

studien. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna i studien inte ska kunna 

identifieras som individer och att den insamlande materialet ska hanteras konfidentiellt. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlande materialet bara får användas till det ändamål 

som forskningen avser(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att följa dessa fyra forskningsetiska principerna så har ett informationsbrev konstruerats 

och skickats till deltagarna innan enkäten delades ut. Brevet innehöll uppgift om syftet med 

studien, hur svaren skulle behandlas, att redovisningen var anonym och att det var frivilligt 

att delta samt kontaktuppgifter till författaren Frågorna är konstruerade för att svara på 

frågeställning 3. Se Bilaga 2 för att se frågorna. Efter att författaren hade lämnat enkäterna 

på skolan skickades informationsbrevet ut en gång till för att alla skulle få informationen.  

 

4.4 Kvalitetssäkring 

Reliabilitet handlar om ifall att undersökningen är pålitlig och att det går att upprepa den vid 

ett senare tillfälle men ändå får fram samma resultat. Går det att lita på att det går att få 

samma resultat om undersökningen upprepas med liknade förutsättningar är det hög 

reliabilitet(Eliasson, 2006). Det finns olika sätt att testa reliabiliteten på den så kallade test- 

retest metoden görs en mätning för att sedan upprepa samma vi ett senare tillfälle. När det 

gäller undersökningar som handlar om attityder kan deltagarna har ändrat sig från första 

undersökningen till den andra undersökningen. Split-half metoden har utvecklats för at 

minska felkällorna mellan två mätningar som handlar om attityd. Frågorna eller påståendena 

som används i undersökningen görs till index sedan delas frågorna in i två grupper för att se 

hur grupperna överensstämmer. Om det är hög överensstämmelse så är det hög 

reliabilitet(Olsson & Sörensen, 2011). Svagheten med denna enkätundersökning är att 

bortfallet är cirka 50 procent och om undersökningen skulle göras igen senare och fler 

deltagare svara på enkäten och det är de deltagarna som inte tycker lika bra om IDA 

verksamheten som de som svarat på enkäten blir resultatet annorlunda.  

Validitet är att annat sätt att kvalitetssäkra och det handlar om undersökningen mäter det 

som ska mätas. Så att undersökningen svarar på syfte och frågeställningar. Ju högre 

reliabilitet undersökningen har desto högre kan validiteten bli(Eliasson, 2006). Det finns 

olika sorts validitet till exempel logisk validitet det kan vara att i patienters sjukjournal står 

personens födelsedata och personens ålder kan anges med stor noggrannhet. När ett 

frågeformulär testats och flera av testpersonerna svara vet ej är validiteten låg. 

Innehållsvaliditet menas att flera delar av samma område mäts för att se om det 
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överensstämmer med varandra. Överensstämmelsevaliditet menas att flera experter kommer 

överens om att ett speciellt mätinstrument har validitet. Prediktiv validitet är 

mätinstruments olika förmåga att förutse till exempel beteende och framtida ohälsa. 

Begreppsvaliditet framkommer när sambandet är högt mellan mätinstrumentet och begrepp 

som är närstående(Olsson & Sörensen, 2011).   

Statistiken som används i undersökningen kommer från andra källor och därför räknar 

författaren med att det är hög reliabilitet och validitet på materialet.  

För att få hög validitet är det viktigt att bryta ner frågeställningarna och ställa frågor i 

enkätundersökningen som svarar på frågeställningarna. När materialet samlas in är det 

viktigt att i den utsträckning det går att kolla så informationen är sann.  

Frågorna som ställdes i enkätundersökningen hade inte testats innan deltagarna fick 

undersökningen och hade det gjorts kunde enkäten genom kommentarer från testdeltagarna 

blivit bättre. Enkätundersökningen handlade om frågeställning tre men genom att bara fråga 

själva frågeställningen hade inte undersökningen blivit bra därför bröt författaren ner 

frågeställningen till fem frågor genom att bryta ner frågeställningarna ökar validiteten.  

5 RESULTAT 

5.1 Betyg i nuläget 

Resultatet visar hur betygen hos de somaliska eleverna ser ut på en grundskola i Västerås. 

Det var nio elever med somalisk bakgrund som gick ut nian 2012 och av dem var det åtta med 

gymnasiebehörighet och en som inte lyckades nå målen. Det är bara de elever som uppnått 

målen och fått slutbetyg som syns i tabell 1. En av dessa nio elever är född i Sverige och de 

andra åtta har bott i Sverige mindre än fem år. Genom det insamlade materialet syns det att 

flera av eleverna har fått högre betyg i flera ämnen. Det är totalt tre elever som klarat svenska 

och fem elever som har klarat svenska  som andra språk. Men i kärnämnena matematik, 

svenska och engelska har de flesta klarat G-nivån (se tabell 1).    

Tabell 1. Slutbetyg för de elever med somalisk bakgrund i Västerås. 

Ämne G VG MVG Totalt 

Svenska 2 1 0 3  

Svenska som 
andraspråk 

5 0 0 5  

Matematik  7 1 0 8  

Engelska 7 0 1 8  
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Sammanlagt är det åtta stycken MVG(Mycket väl godkänt), 40 stycken VG(Väl godkänt) samt 

73 G(Godkänt) i samtliga ämnen som ingår i årskurs 7-9. 

 

I flera av de praktiska ämnena såsom slöjd, teknik och musik ser betygsfördelningen 

annorlunda ut (se tabell 2).  

Ämne G VG MVG Totalt 

Slöjd 1 3 3 7 

Teknik 4 4 0 8 

Musik 1 5 2 8 
Tabell 2. Slutbetyg för elever med somalisk bakgrund i Västerås. 

I Västerås är slutbetygen i nian och behörighet till gymnasiet högre än genomsnittet i Sverige 

då det bara är 25 procent av de elever med somalisk bakgrund som går ut nian med 

gymnasiebehörighet. Av alla elever som går ut nian är det 8 av 9 som går ut med 

gymnasiebehörighet så de eleverna med somalisk bakgrund ligger långt under genomsnittet.  

5.2 Betygförändring 2006-2012 

IDA-verksamheten har arbetet på skolan i Västerås från 2006 och har totalt haft 37 elever 

med somalisk bakgrund. Av dessa elever är de 32 stycken som uppnått målen och fått 

gymnasiebehörighet och fem elever som inte uppnått målen. Det är endast två av dessa elever 

som är födda i Sverige och 26 elever har bott i Sverige i mindre än fem år. 

Läsår Uppnått 
målen 

Ej uppnått 
målen 

Totalt 

06/07 4 0 4 

07/08 3 0 3 

08/09 8 2 10 

09/10 5 1 6 

10/11 5 0 5 

11/12 7 2 9 

Totalt 32 5 37 
Tabell 3. Visar hur många elever mellan år 2006-2012 som har uppnått målen i Västerås. 

Genom att läsa av tabell 3 syns det att under de sex år som IDA-verksamheten har arbetat på 

skolan så har 32 elever uppnått målen och fått gymnasiebehörighet och fem elever som ej 

uppnått målen  
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5.3 Jämförelse mellan andel elever i Sverige som uppnått 

gymnasiebehörighet beroende på etnisk bakgrund 

Av alla elever i Sverige som avslutat årskurs nio läsåret 11/12 var det ungefär dubbelt så 

många elever med utländsk bakgrund som inte uppnått målen jämfört med elever med 

svensk bakgrund. Se Tabell 4.  

Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt 

14 961 7684 22 654 

19 % 39 % 
Tabell 4. Dessa siffror är totalt på samtliga ämnen där målen inte uppnåtts av 

riksgenomsnittet 2012 i Sverige (skolverket.se, 2013). 

När det gäller mål som inte uppnåtts i två eller fler ämnen är siffrorna bättre men det är 

fortförande stora skillnader mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk 

bakgrund. Se Tabell 5. 

Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt 

8847 5307 14 154 

11 % 27 % 
Tabell 5. Denna tabell visar hur många elever som inte uppnått målen i två eller fler ämnen av 

de ämnen som ingår i grundskolan årskurs 7-9 av riksgenomsnittet 2012 i Sverige 

(skolverket.se, 2013) 

För elever som lämnat nian utan slutbetyg var det färre elever läsåret 11/12 som inte fått 

slutbetyg än det var läsåret 07/08 både för elever med svensk bakgrund och elever med 

utländsk bakgrund. Se tabell 6.  

Läsår Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt 

07/08 967 515 1482 

08/09 944 578 1522 

09/10 921 516 1437 

10/11 805 428 1233 

11/12 643 323 966 
Tabell 6. Antal elever som lämnar skolan utan slutbetyg i matematik, svenska och engelska 

fördelade på etnisk bakgrund under en femårsperiod. 

En intressant sak som framkommer genom resultatet är att det är stora skillnader mellan 

pojkar och flickor med utländsk bakgrund bland de elever som lämnat årskurs nio utan 

slutbetyg. Se tabell 7. 

Läsår Flickor %  Pojkar%  

07/08 45 55 

08/09 40 60 

09/10 43 57 

10/11 38 62 

11/12 36 64 
Tabell 7. Andel flickor respektive pojkar av alla elever med utländskbakgrund, som under fem 

skolår lämnat skolan utan betyg i matematik, svenska och engelska i Sverige. 
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5.4 IDA-personalens delaktighet 

 Fråga ett i enkätundersökningen handlar om deltagarnas utbildningsbakgrund för att se om 

IDA-personalen och övriga lärare hade olika utbildningsbakgrund. Deltagarna i 

enkätundersökningen har till största delen utbildningsbakgrund som lärare men även 

socionom och beteendevetareutbildning. Denna fråga används i syfte för att se hur 

spridningen på utbildningsbakgrund ser ut och ifall de deltagarna med lärarutbildning 

svarade annorlunda mot de med socionom eller beteendevetareutbildning.  

Fråga två handlar om hur viktigt IDA-personalen är för att höja somaliska gruppens betyg. Se 

diagram 1.  

 
Diagram 1.  

Diagram 1 visar att 14 av deltagarna tycker att IDA-personalen är viktig för att höja somaliska 

gruppens betyg  

Fråga tre i enkätundersökningen handlar om att IDA-personalen har andra arbetsätt än 

lärarna på skolan. Se diagram 2.  

 

Diagram 2. 
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När IDA-personalen arbetar ute på skolorna arbetar det utifrån andra arbetssätt än de övriga 

lärarna. Deras arbetssätt innefattar mer vägledning, pedagogiska samtal, familjekontakt, 

coachning och handledning av personalen i enskilt eller grupp. 8 stycken av deltagarna tycker 

att dessa arbetssätt är mycket viktiga. 6 stycken av deltagarna tycker att detta arbetssätt är 

lite mer än viktigt och 3 stycken tycker det är viktigt. 

Fråga fyra handlar om deltagarna tycker att IDA-personalen sätt att arbeta mot den 

somaliska gruppen är bra. Alla 16 stycken deltagare har svarat ja på denna fråga. Denna fråga 

går att koppla ihop med föregående frågor eftersom de flesta deltagarna har svarat att IDAs 

arbete är viktigt gentemot den somaliska gruppen samt att betygen hos den somaliska 

gruppen är godkända eller högre.  

Den sista frågan i enkätundersökningen handlar om vilken eller vilka insatser som deltagarna 

tror är effektivast för att höja betygs kvaliten hos den somaliska gruppen.  

 
Diagram 3.  

Genom att läsa av diagram 3 är det vägledning med elever och föräldrar som deltagarna tror 

är den mest effektiva insatsen för att höja den somaliska gruppens betyg. De insatser som 

fanns som fast svarsalternativ var de insatser som IDA-personalen gjort mest enligt deras 

hemsida.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som har används till denna undersökning är kvantitativ undersökning i form av en 

enkätundersökning samt insamling av datastatistik. För att kunna svara på 

frågeställningarna är kvantitativ metod bäst eftersom syftet är att genom statistik se om det 

finns något samband mellan IDA verksamheten och betygen hos de eleverna med somalisk 

bakgrund.  

Kvalitativ metod valdes bort eftersom denna metod utgår från deltagarnas egna erfarenheter, 

upplevelser och känslor genom intervjuer. Denna metod handlar mer om tolkning och 

eftersom det inte var mitt syfte så valdes denna metod bort(Kvale & Brinkamann, 2009). 

Den sista frågeställningen handlar om hur viktig IDA-personalen är för de eleverna med 

somalisk bakgrund enligt IDA-vägledarna och övrig personal på skolan. Denna frågeställning 

skulle besvaras genom en enkät som delades ut till deltagarna. Enkäten hade fem frågor med 

fasta svarsalternativ för att underlätta för deltagarna. Skulle det finnas mer tid för att samla 

in materialet så skulle enkäten innehålla fler frågor och någon fråga med öppet 

svarsalternativ för att ge deltagarna chansen att komma med egna kommentarer. Denna 

frågeställning skulle kunna besvaras genom att intervjua personalen för att få reda på om 

personalen upplever att IDA-personalen är viktig för de elever med somalisk bakgrund och 

om de upplever att IDA:s arbetssätt är bra. Men författaren ville bara ha fakta för att se om 

betygen för de somaliska eleverna i Västerås har något samband med att IDA-personalen 

arbetat på skolan. Därför valdes intervju med personalen bort och enkätundersökning med 

fasta svarsalternativ blev alternativet för datainsamling.  

Totalundersökning valdes på den aktuella skolan men för att kunna se ifall det fanns 

statisktiska samband kunde fler skolor deltagit i undersökningen. Men när enkäten delades 

ut kunde författaren inte förutse att bara hälften av deltagarna skulle svara på enkäten och då 

blev det tidsbrist för att dela ut på en annan skola med IDA-personal. Fast totalundersökning 

på fler skolor skulle inte ha hjälp ifall svarsfrekvenssen skulle bli 50 procent på dem också.  

Genomförandet för att dela ut enkäten kändes bra förutom att den delades ut sent så 

deltagarna fick bara en vecka på sig att fylla i enkäten. Författaren åkte själv till skolan för att 

berätta om enkäterna och dela ut dem samt skickade mejl till alla lärare som skulle delta i 

enkätundersökning. Lärarna var väldigt upptagna därav det stora bortfallet på hälften av 

deltagarna och för att minska bortfallet kunde författaren åkt till skolan ytterligare en gång 

för att berätta om enkäten och förklara att det var en kort enkät för att de skulle hinna fylla i 

den. Men budskapet nådde inte fram så det blev ett bortfall på cirka 50 procent.  

Deskriptiv analys är det sätt som valts eftersom det finns tillräcklig med fakta om 

problemområdet och undersökningen utgår från en aspekt och en teori som handlar ifall att 

IDA-verksamheten bidrar till att de eleverna med somalisk bakgrund uppnår målen och får 

gymnasiebehörighet. Svagheten med analysen är att bara hälften av deltagarna svarade på 

enkäten så resultatet kunde vart starkare om alla deltagarna hade svarat.  
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En viktig svaghet är att det i enkäten inte går att utläsa vem som har svarat, om det är IDA- 

personalen eller övriga personalen på skolan. Eftersom det inte går att utläsa går det heller 

inte att se vilken av grupperna som ej svarat på enkäten. Enkätfrågan om vilken 

utbildningsbakgrund deltagarna har skulle definerats på ett sätt så att det blir någon skillnad 

på de olika befattningar.  

Metoden och genomförandet har fungerat bra med vissa svagheter som nämns ovan. Utifrån 

syftet och frågeställningar var kvantitativ metod den mest passande. Deskriptiv analys är 

också utifrån syftet och frågesällningarna mest passande analysformen. Men eftersom det 

bara var 16 stycken ifyllda och inlämnade enkäter gjorde författaren en sammanställning av 

enkäterna.  

6.2  Resultatdiskussion 

6.2.1 Betyg 2012 

Betygen hos elever med somalisk bakgrund på den utvalda skolan år 2012 visar att åtta av nio 

elever med somalisk bakgrund har uppnått målen och fått gymnasiebehörighet. Skillnaden är 

stor och det går att diskutera vad det beror på att eleverna på den utvalda skolan i Västerås 

uppnår målen i årskurs 9 i större utsträckning än genomsnittet i Sverige. IDA-verksamheten 

kan vara svaret på den frågan. Eftersom IDA-personalen arbetar på skolorna med 

nytänkande och annorlunda arbetssätt än ordinarie personal på skolan samt att IDA- 

personalen ser till individen och dess helhet såsom bakgrund, familjesituation och fritid. 

Genom att ta hänsyn till elevernas helhet går det lättare att förstå vad problemet ligger och 

vilka insatser som ska sättas in för att på bästa sätt hjälp eleven.   

Av de elever med somalisk bakgrund på den utvalda skolan i Västerås är det år 2012 flera av 

eleverna som har högre slutbetyg är G. Genom att avläsa betygsunderlag för eleverna med 

somalisk bakgrund från 2012 är det i de praktiska ämnena såsom slöjd, musik och teknik fler 

av eleverna som har VG och MVG än elever som har G. Det kan bevisa att i de praktiska 

ämnena får eleverna använda sin fantasi och arbeta med händerna istället för som i 

kärnämnena där det är mer teoretiskt och logiskt tänkande. För att ge eleverna möjlighet att 

få högre betyg och uppnå målen även i de teoretiska ämnena måste studieplanerna se olika ut 

beroende på individ. Men det är förståligt att en lärare som har alla sina elever och 

uppbokade lektioner varje dag inte hinner individanpassa för alla elever som behöver hjälp 

därför är IDA-verksamheten bra på det sättet att de hjälper skolarna med deras behov och 

kan individanpassa så att eleven uppnår målen. En annan orsak till varför elever med 

somalisk bakgrund misslyckas i skolan kan bero på att det endast är 16 procent av deras 

föräldrar som har högre utbildning. Dessa resultat visar att de elever med somalisk bakgrund 

i Västerås ligger långt över riksgenomsnittet för elever med somalisk bakgrund som ligger 

mellan 25-40 procent och i Västerås är snittet mellan 80-100 procent. I Västerås och på den 

undersökta skolan ligger de somaliska elevernas betyg högra en snittet på alla elever som går 

ut nionde klass, det genomsnittet ligger på 75-90 procent.  
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6.2.2 Andelen som uppnått betygsmålen 2006-2012 

Sammanlagt är det 37 elever med somalisk bakgrund som slutat årskurs 9 på den utvalda 

skolan i Västerås och av dem har 32 elever uppnått målen och 5 elever som inte uppnått 

målen. Hur många elever med somalisk bakgrund som gått ur årskurs 9 varje år sen IDA-

verksamheten började på skolan är varierande med lägst antal tre stycken och högst antal tio 

stycken elever. Det är cirka en elev varje år som inte uppnått målen om man drar ett 

genomsnitt på alla år IDA-verksamheten arbetet på skolan. Det är en bra siffra och det finns 

olika bakomliggande anledningar till varför dessa elever inte uppnår målen som inte syns på 

betyget.  

Det finns skolor i Västerås som inte har IDA-verksamheten men som har elever med 

somalisk bakgrund men tyvärr finns inget betygsunderlag för de elever så därför går det inte 

att säga om denna framgången för de elever med somalisk bakgrund beror på IDA- 

verksamheten och den personal som arbetar ute på skolorna men om man jämför med 

riksgenomsnittet på elever med utländsk bakgrund så ligger skolan i Västerås högt över 

snittet.  

Det finns heller inga siffror på hur stor del av eleverna med svensk bakgrund som uppnår 

målen på den utvalda skolan men genom att kolla på riksgenomsnittet så är procenten nästan 

dubbelt så hög för elever med utländsk bakgrund som inte uppnår målen än de elever med 

svensk bakgrund. Den siffra är alldeles för hög och utifrån de bra resultat som de elever med 

somalisk bakgrund gör på den utvalda skolan i Västerås är siffrorna mer lika mellan elever 

med somalisk bakgrund och elever med svensk bakgrund. För att den stora skillnaden ska 

minska måste det sättas in resurser som kan hantera de elever som behöver extra stöd. Till 

exempel på en skola så är största delen av personalen lärarutbildade eller specialpedagoger 

men genom att ha personal med lite annan kunskap såsom socionomer eller beteendevetare 

som kanske inte vet så mycket om att lära ut men kan det med att hantera människor och 

kunna skapa kontakter är minst lika viktigt. Det som är bra med IDA-verksamheten att alla 

som arbetar har olika utbildningsbakgrund men även olika etnisk bakgrund och det är också 

en resurs, speciellt om de ska möta elever med samma etniska bakgrund.  

En annan viktig sak som framkom i resultatet är att det är stora skillnader mellan flickor och 

pojkar som har utländsk bakgrund som lämnat nionde klass utan slutbetyg. Det skiljer cirka 

10 procent. För flickorna minskar antalet och har nu minskat från cirka 45 procent läsåret 

07/08 till cirka 36 procent läsåret 11/12. Dessa siffror är höga men trenden går i alla fall neråt 

och fler flickor med utländsk bakgrund stannar i skolan och får slutbetyg. För pojkar är 

siffrorna på väg uppåt och har ökat från läsåret 07/08 när det var cirka 54 procent till läsåret 

11/12 då procenten var cirka 64. Denna dåliga trend kommer fortsätta om ingen tar tag i 

denna grupp och fördjupar sig i varför det ökar.  

För att kunna minska skillnaderna handlar det om som författaren var inne på tidigare att se 

helhetsperspektivet och ge eleverna en stödjande miljö för enligt Bygren & Szulkin (2010) 

påverkas betygen även av vilket område eleverna bor på. I ett oroligt område där det bor 



20 

många unga invandrare påverkas de av varandra och deras betyg är oftast sämre än 

genomsnittet och för att undkomma att det är bostadsområdet som påverkar betygen måste 

alla tillsammans, eleven själv, familjen, skolan, fritiden och samhället samarbete för att skapa 

stödjande miljöer som ger eleverna möjlighet att klara skolan.  

Stödjande miljöer kan vara avgörande för om eleverna klarar av skolan och enligt Fatos & 

Zeynep (2009) måste flera olika aktörer samarbeta för att uppnå stödjande miljöer för 

eleverna. IDA verksamheten arbetar med familjestöd som är ett av deras tre fokusområden 

och det är för att skapa den stödjande miljön som behövs för eleven. De eleverna med 

somalisk bakgrund kommer från sådan annorlunda kultur och skolkultur än den vi har i 

Sverige därför är det viktigt att engagera föräldrarna så de kan stötta sina barn i den mån de 

kan. Många elever med utländsk bakgrund har kanske föräldrar som är analfabeter eller inte 

kan det svenska språket och då är det svårt att få hjälp hemifrån och då brister en bit i den 

stödjande miljön. Där är det viktigt att skolan hjälper eleven att hitta förutsättningar till en 

stödjande miljö. Det är i dessa situationer som IDA-verksamheten känns som ett bra stöd för 

att hjälpa de utsatta eleverna att få en stödjande miljö.  

6.2.3 IDA-personalens betydelse för de somaliska eleverna 

Det som är en stor resurs för IDA-verksamheten är att de som arbetar har olika 

utbildningsbakgrund såsom beteendevetare, socionom, pedagoger och lärare. Eftersom IDA-

personalen kommer till skolorna med annan utbildningsbakgrund än den personal som 

redan arbetar på skolan kan IDA-personalen se med nya ögon och komma till skolan med ett 

nytänkande. Det finns många lärare som inte har förmågan att se individen på det sätt som 

behövs för just den individen då är IDA-personalens kompetenser bra för att se just den 

individen.  

Enligt enkätundersökning är IDA-personalen mycket viktigt för att höja den somaliska 

gruppens betyg. Utifrån statistiken som visar att 32 elever av 37 elever med somalisk 

bakgrund har uppnått målen sedan IDA-verksamheten började arbeta på skolan, kan man 

anta att IDA-personalen på skolan har gjort ett bra arbete för dessa elever. Eftersom det inte 

finns statistik på hur det gick för de eleverna med somalisk bakgrund innan IDA- 

verksamheten började på skolan så går det inte att jämföra. Då IDA-verksamheten över 

huvudtaget började arbeta på skolan tyder det på att skolan hade svårigheter men författaren 

har ingen aning om det var med den somaliska gruppen. Övrig personal samt IDA personal 

tycker i alla fall att IDA-personalen är viktig för att höja betygen hos den somaliska gruppen 

och det kan beror på att ordinarie personal känner att IDA-personalen har mer tid till att 

hjälpa individen, då lärare ofta inte hinner hjälp alla sina elever på ett sätt som ibland skulle 

behövas. Eftersom majoriteten av deltagarna  har svarat att IDA-personalen är viktigt för den 

somaliska gruppen och tidigare resultat i undersökningen har visat på att de eleverna med 

somalisk bakgrund uppnår målen kan det finnas ett samband mellan den somaliska 

gruppens betyg och IDA-personalens delaktighet. Utifrån denna undersökning går det inte 

att fastställa något samband. 

Hur viktigt är det att IDA-personalen har andra arbetssätt än övriga lärare på skolan. Det var 

en större spridning på svaren från enkätundersökningen på denna fråga men alla deltagarna 
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tycker att det är viktigt fast inte lika viktigt. IDA-personalens andra arbetssätt är att de 

fokuserar på språk och kommunikation, familjestöd och passion. Lärarna på skolan har en 

läroplan att följa och lägger upp undervisningen efter det som ska uppnås medans IDA- 

personalen kan fokusera på att skapa stödjande miljöer kring de elever som har problem i 

skolan. Genom fokusområdet passion får elever chansen att använda sin kreativa förmåga 

och försöka hitta något som de vill göra även utanför skolan. Genom att hitta en passion till 

exempel teater eller någon sportaktivitet bygger eleverna upp en fritid som också ingår i den 

stödjande miljön som elever behöver. Familjestödet som IDA-verksamheten arbetar med 

handlar om att IDA-personalen sköter kontakt med eleven på skolan men även med 

föräldrarna för att de tillsammans ska kunna hjälpa eleven. Detta är en stor del av IDA-

verksamhetens arbete för familjestöd är en av de saker i skolan som lärarna inte hinner med.  

Eftersom de eleverna med somalisk bakgrund i stor utsträckning uppnår målen och får 

gymnasiebehörighet kan dessa nya arbetssätt och att de elever med somalisk bakgrund 

uppnår målen ha ett samband. IDA-personalen arbetssätt handlar om att se till individen och 

dens helhet och arbeta med sådant som klassläraren inte har tid med.  

Alla deltagarna i enkätundersökningen svarade ja på frågan om de tycker att IDA:s arbete 

mot den somaliska gruppen är bra. Detta tyder tillsammans med de bra resultaten från de 

eleverna med somalisk bakgrund att IDA-verksamheten är ett fungerande koncept och att 

deras arbete mot den somaliska gruppen fungerar bra. Det finns dock fortfarande ett 

frågetecken ifall framgången bara beror på IDA-verksamheten eller vilka andra faktorer som 

har påverkat eleverna.  

IDA-personalen gör flera olika insatser för att kunna hjälpa eleverna. Sista frågan i enkäten 

handlar om vilka insatser personalen och IDA-personalen på skolan tror är mest effektiv för 

att höja betygen hos de eleverna med somalisk bakgrund. Den insats som nästan alla 

deltagarna fyllde i är vägledning mellan elever och föräldrar. Resultat visar igen hur bra övrig 

personal på skolan tycker det är med familjestödet som är ett av IDA:s fokusområden. 

Pedagogiskt samtal, handledning och coachning är tre andra insatser som många fyllde i som 

effektiva insatser. IDA-verksamheten kan vara en resurs och vägledarna  kan lägga ner tid på 

att ha dessa samtal med eleverna och coacha dem så att det i slutändan kan uppnå målen och 

få gymnasiebehörighet. 

Eftersom det är stora skillnader mellan riksgenomsnittet för de elever med utländskbakgrund 

och de elever på det utvalda skolan i Västerås så kan IDA-verksamheten vara en bidragande 

faktor till de bra siffrorna men det finns fler faktorer som kan påverka att eleverna lyckas 

uppnå målen. För att kunna bli säkrare på om IDA-verksamheten är den största bidragande 

faktor krävs djupare undersökning om hur det såg ut innan IDA-verksamheten började 

arbete på skolan.  

Resultatet som visar att de somaliska eleverna i skolan i Västerås oftast uppnår målen och får 

gymnasiebehörighet pekar på att alla dessa insatser behövs. Insatserna är individanpassade 

till exempel finns det insatser för matematik- och språkverkstad för de elever som behöver 

extra stöd i de ämnena. Sen är familjestöd en annan insats för de elever som behöver stöd och 

hjälp hemifrån. Alla insatser som finns med i diagram 3 behövs för att kunna hjälpa alla 

elever med deras individuella problem. 
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Utbildning har en koppling till folkhälsa, genom att högre utbildning bidrar till bättre 

personlig hälsa som i sin tur leder till bättre folkhälsa. För att förbättra folkhälsan är det 

viktigt att börja arbetet med hälsofrämjande arbete och insatser redan i skolan.  

IDA-verksamheten kan genom sitt arbete med de utländskfödda eleverna minska klyftorna 

genom att hjälpa dem på olika sätt att uppnå målen och få gymnasiebehörighet. Genom det 

så kan en ordentlig utbildning skaffas som i framtiden förhoppningsvis leder till ett bra 

arbete. För att stärka svaren från författarens egna enkätundersökning har 

utvärderingsmaterial som IDA-vägledarna samlat in från föräldar, lärare och eleverna. 

Familjestöd är ett av IDA-vägledarnas arbetsområden, att genom olika insatser hjälpa eleven 

och familjen. Familjerna som har fått extra insatser tycker enligt IDAs utvärdering att 

vägledarma skapar relation och förtroende för eleverna och dennes familj, att vägledarna 

alltid finns där och hjälper till. Föräldrarna tycker också att vägledarna visar ett bra 

engagemang för eleverna och vill att de ska lyckas. Om insatserna som görs för att hjälpa 

eleverna tycker föräldrarna att de skapar förändring, de arbetar för eleverna ska kunna nå 

upp till sin fulla kapacitet, ordnar positiva möten med föräldrarna och lärarna, samarbetar 

bättre med skolan. Det framkommer också att föräldrarna har märkt att IDA-vägledarna är 

på elevernas sida och ställer alltid upp. I en av frågorna i utvärderingsformuläret, som skolan 

delat ut, ska föräldrarna svara på hur har IDA-insatserna motsvarat din förväntningar på en 

skala 1-10 och då blev medelvärden 8,3 (IDAs läsårsrapport 12/13). 

Lärarna på den utvalda skolan har också fått samma frågeformulär som föräldrarna ovan. De 

tycker att IDA har gjort bra insatser för elever och med elever som har behov av särsklit stöd, 

löst bråk och konflikter när lärarna har svårt för att hinna med. De har också gett elever 

vägledning, coaching, samtalsstöd, läxhjälp. Lärarna ser det som positivt att IDA-vägledarna 

tillför interkulturellt- och språkkunskap mm. IDAs samarbete med skolan har lärarna märkt 

genom olika sätt såsom läxhjälp och lovskola, att de elever som deltagit i dessa insatser har 

fått bra hjälp. Vägledarna hjälper till med at ta kontakt med föräldrar från andra länder. De 

ser till att stärker elevernas självförtroende att se möjligheter istället för problem. På frågan 

där lärarna skulle uppskatta i fall att insatserna motsvarar deras förväntnigar på en skala 1-

10 blev medeltalen 6,7 (IDAs läsårsrapport 12/13).  

Eleverna har fått göra utvärdering från vissa insatser som det har vart delaktiga i såsom 

studion som hjälper eleverna att läsa ikapp samt läxor. Eleverna tycker att studion är bra för 

det kan höja deras betyg, de får en hjälp de behöver, det är mindre grupper så det är lugn och 

ro som gör det lättare för eleverna att koncentrera sig (IDAs läsårsrapport 12/13). 

Resultatet från enkätundersökningen och det insamlade utvärderingsmaterialet visar på att 

IDA-vägledarna har gjort ett bra arbete på skolan och detta kan vara en bidragande faktor till 

att fler elever med somalisk bakgrund klarar målen och går ut årskurs 9 med slutbetyg och 

gymnasiebehörighet. Men utifrån denna undersökning går det ej att dra några statistiska  

samband på att det är sant men det kan finnas en koppling mellan IDA-vägledarnas arbete på 

skolan samt att eleverna uppnår målen.   

Resultatet från enkäterna har ett samband med resultatet från betygsinsamlingen i Västerås. 

De elever med somalisk bakgrund i Västerås uppnår i större utsträckning målen och får 
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gymnasiebehörighet än de elever med somalisk bakgrund i Sverige. För att öka 

riksgenomsnittet och de eleverna med somalisk bakgrunds betyg så de uppnår målen borde 

fler ställen arbeta utefter IDA:s metoder och arbetssätt eftersom de i Västerås har skett stora 

förändringar.  

7 SLUTSATSER 

IDA-verksamhetens arbete gentemot elever med somalisk bakgrund i Västerås är enligt 

enkätundersökningen viktig. Genom att avläsa betygstatistiken som visar att 32 av 37 elever 

med somalisk bakgrund åren 2006-2012 har uppnått målen och fått gymnasiebehörighet 

visar också på detta. Resultaten tyder på att IDA-verksamheten är en framgångsrik 

verksamhet eftersom 2012 var det 8 av 9 elever med somalisk bakgrund som uppnått målen i 

Västerås samtidigt som riksgenomsnittet för elever med somalisk bakgrund ligger på 25-40 

procent som uppnår målen. För att kunna förbättra statistiken och hjälpa fler elever med 

utländsk bakgrund gäller det att forskning inom ämnet fortsätter. I resultatet framkom att 

det är stora skillnader mellan flickor och pojkar med utländsk bakgrund betygsmässigt. Det 

skiljer cirka 10 procent och för flickor pekar trenden neråt samtidigt som den pekar uppåt för 

pojkar. Genom att arbeta såsom IDA-personalen gör genom sina fokusområden språk och 

kommunikation, familjestöd och passion. Genom att se eleven som helhet och hjälpa eleven 

att skapa en stödjande miljö som innefattar familj, skolan och fritiden bidrar det till att 

eleverna får det hjälp och stöd som behövs för att klara skolgången och uppnå målen för att 

kunna fortsätta utbildningen.  
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BILAGA A INFORMATIONSBREV  

Hej.  

Jag heter Therese Pettersson och går sista terminen på folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

högskola. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete och syftet med arbetet är att se hur 

betygen har förändrats för den somaliska gruppen där IDA-verksamheten arbetar samt vilka 

insatser som bidrar till betygen. Hösten 2012 gjorde jag mitt fältarbete på IDA-verksamheten 

och fick då väldigt mycket fakta om hur verksamheten samt hur IDA-personalen arbetar.  

Efter att ha sökt bakgrundsfakta om hur viktigt det är med utbildning och att alla ska ha 

samma förutsättningar att klara skolan oavsett etniskt bakgrund är det intressant att se hur 

IDA-verkasmheten arbetar med detta. 

Syftet med att fylla i enkäten är för att få fram vilka insatser som har vart mest effektiva för 

att förbättra betygen hos den somaliska gruppen.  

För att få en bra bild av vilka insatser som är effektiva samt IDA-personalens vikt för arbetet 

med den somalisk gruppen vill jag fråga er som jobbar både inom IDA och annan personal på 

skolan där IDA-verksamheten finns. För att få en bred bild av hur det ser ut är ditt svar 

viktigt. Deltagandet är frivilligt men när enkäten är ifylld har ni tackat ja till att delta. 

Det insamlande materialet kommer att hanteras konfidentiellt.  Resultatet av enkäterna 

kommer att skrivas på gruppnivå så det kommer inte gå att utläsa vem som svarat vad. 

Resultatet kommer sedan att ges till IDA-verksamhetens chef.  

Hoppas ni svara på enkäten. 

För frågor kan ni gärna kontakta mig på tpn10002@student.mdh.se  

Hälsningar Therese Pettersson 
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BILAGA B ENKÄTUNDERSÖKNING 

Hej,  Vänligen ringa in det svar som passar bäst. Ringa in max ett svar.  

1. Vilken utbildningsform har du? 

Lärarutbildning 

Pedagog 

Socionom 

Beteendevetare 

Annan utbildningsbakgrund………………………………………………………… 

 

2. Hur viktig är IDA-personalen för att höja somaliska gruppens betyg? 

Mycket viktig                                                 Inge viktigt alls                 

          5               4               3               2               1 

 

3. Hur viktigt är det att IDA-personalen har andra arbetssätt än lärarna på skolan? 

Mycket viktigt                                                Inge viktigt alls 

          5               4               3               2               1 

 

4. Tycker du att IDAs sätt att arbeta utmot den somaliska gruppen är bra? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

5. Vilken insats tror du är effektivast för att höja betygskvaliten hos den somaliska gruppen?(Fler svar får 

ringas in) 

Vägledning/samtal med elever och föräldrar 

Språkverkstad/matematikverkstad 

Pedagogiskt samtal 

Familjekontakt 

Coaching 

Handledning av personalen i enskilt eller grupp 

Annan insats………………………………………………………………………………… 
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Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


