E

Det är svårt att få bra jobb här, om man inte är svensk. Vad ska man säga alltså? Det blir
svårt att, om man kommer från ett annat land det blir svårt att studera i universitetet,
att… ((letar ord)) Complete, på något vis.

V

Det är nånting som gör, känns det som att det är extra tufft för, hur tänker du om det?

E

Tänker om det? Det blir tuffare, det blir tuffare. För att man måste om man kommer från
ett annat land, de som kommer från typ Europa, så du vet i Skandinavien så där, de kan
läsa direkt i universitetet, alltså, de läser svenskkurs eller så där. Min pappa han är doktor,
veterinär, och han har också kompisar som är veterinär, men dom kommer inte från x-land
utan dom kommer från Europa. En kommer från Finland. Nu fick dom plugga i
universitetet. Min pappa, det finns också två som kommer från x-land, alltså det blir lite
tuffare för dom att fortsätta. Översätta.
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Vägledning för lärande som
skapar framtid
Göteborg 160902
Åsa Sundelin
Institutionen för pedagogik och didaktik

Vägledande (institutionella) samtal

Utmärks av
asymmetrier:
• Makt och sociala
strukturer
(information)
• Professionell
kompetens och
erfarenhet

● Hur hanteras asymmetrier?
● Vilka konsekvenser får de?
● Vilka möjligheter har

deltagare att påverka
samtalet?

Tidigare forskning visar

Det finns kunskapsluckor om hur interaktion i studie- och
yrkesvägledande samtal tar form, i synnerhet vad gäller
unga och migration, och vilka villkor samtal erbjuder unga i
migration.
(Lundqvist, 2010; Sawyer; Hirasawa & Sundelin, 2006; Sheikhi, 2013)
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Studien ville bidra med kunskap om vilka
förutsättningar för att forma framtiden som
studie- och yrkesvägledande samtal ger unga i
migration. Studiens syfte är att belysa hur mening
om framtid formas i vägledande samtal.

Vad studerade jag?

● Vägledande samtal i gymnasieskolans

Språkintroduktion
● 5 Elever med utomeuropeisk bakgrund och 5

vägledare har följts vid 2 samtal i anslutning till
val inför framtiden.

Hur?
● Ljudinspelning två samtal
● Observation av dessa
● medforskande intervjuer efter samtalen med

vägledare och elev, var för sig

Mina informanter
Said (Mellanöstern) – Elsa
Konsten att förena vär(l)den
●

Arash (Mellanöstern) - Kristina
Konsten att hantera svenska villkor
●

Fatima (Afrika) – Anna
Konsten att välja på egen hand
●

Maria (Asien) – Ingela
Konsten att både vilja och kunna
●

Mohamed (Asien) – Agneta
Konsten att bli en svensk polis
●

Några resultat med avseende på:
–
–
–
–
–

Samtalens ställföreträdande funktion
Lärande
Språk och förståelse
Maktasymmetriers avtryck i samtal
Migrationens plats

”jag kan inte göra det här utan henne”
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Några villkor för meningsskapande om
framtiden
●

Utbildningsval är fyllda med kulturella och sociala värden som etablerar
symboliska gränser för tillhörighet och som bidrar till att skapa mening i
våra val.

●

rädsla och känslor av tillhörighet i relation till sociala strukturer är
de två grundläggande känslomässiga aspekter som påverkar våra val.

●

Våra val sker inte främst sker mot bakgrund av saklig information utan
framför allt utifrån vår förmåga att tolka information och relatera den till
förståelse av vilka vi är och var vi hör hemma.
(Lund, 2015)

Vårt meningsskapande utgår både från ”kall kunskap”,
(cold knowledge) officiell karriärrelaterad information,
men framför allt från ”het kunskap” (hot knowledge),
information som är baserad på känslor, erfarenheter och
symboliska värden i samhället (jfr Ball & Vincent, 1998;
Lund, 2015). Sådan kunskap sprids ofta genom
personliga nätverk.

Studie- och yrkesvägledning har en
ställföreträdande samhällsorienterande
funktion
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Studien visar på behovet av:
● Att nyanlända elever ges möjlighet till

framtidsorientering även utanför samtalsrummet.
● Ett samordnat stöd och synsätt på villkoren för

elevernas övergångar: mellan utbildningar och
mellan utbildning-arbetsliv
Samtal är bra men det räcker inte:
Från vägledning som interaktion till organisation

Hur stödjer vi våra nyanlända elevers
möjligheter att orientera sig i det
svenska samhället vad gäller
utbildning/arbete/yrke?
● Organisation?
● Resurser?
● Vilka arbetar med frågan? Hur? När? Var?
● Vad måste vi bli bättre på? Hur kommer eleverna
märka att vi blivit bättre på det?
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Uppgiftsinriktad

K

I

Informerande

Utbildande
An
Ag
E
Vägledande

Elsas strategier
● Utforskande strategi: Lyssnar, omformulerar,

sammanfattar. Vill synliggöra elevens tankar för
eleven.
● Handledande strategi: Eleven får söka
information och kunskap – med stöd.
● Erbjuder samarbete.
● Frågor, frågor, frågor

Elevernas meningsskapande stöds av:
● Var noga med att ta reda på vad och hur eleven

uppfattat det innehåll ni talat om: låt eleverna
omformulera och sammanfatta.
● Stöd eleverna i att bygga ”det nya” på ”det
gamla”. Hjälp dem att jämföra sina erfarenheter

och referensramar.
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Arash och Kristina lär oss mer om meningsskapandets villkor
V
E
V

E
V

E
V

E

Det kanske går bra att konkurrera men jag vet inte om du måste ha nåt reservval
också. Har du tänkt på det?
Jag har ingen aning men dom sa till mig att-. Jag visste man måste skaffa tolv
betyg och svenska och jag kommer göra det här året.
Men det är en sak då är man behörig, ja, när man har de här 12 betygen och dom
ämnen då är du behörig, att du får gå. Men sen om det är 30 platser och det är
60 som vill ha dom då måste man ju titta på betygen, eller hur?
Vem som har mest.
Jaa, och då kan det bli svårare för dig att konkurrera, dom andra har ju som sagt
fördelar av att dom har bott här så länge. Det är ju svårt för dig, det är jättebra
att du har MVG, men det är ju svårt att få höga betyg på Språkintroduktion.
Man får normalt inte höga betyg.
Men jag har t ex fått MVG på många, till exempel geografi och religion
Det är jättebra, du är jätteduktig, det är ganska ovanligt faktiskt. Så att därför
tänkte jag bara att vi kan ju titta sen om det är svårt att få plats där så kanske du
måste ha nåt alternativ också. Eller så har dom en egen application också som
man kan diskutera med dom.
Kan vi till exempel söka idag och titta om det finns nån annat engelskt gymnasium?

Den språkliga asymmetrin
● Samtalen kan skapa en ”kommunikativ börda”

(Sheikhi, 2013).
● Det osäkra samförståndet - ”jag kan låtsas att

jag lyssnar och jag ler och jag förstår men inuti i
min kropp, i min hjärna, jag tänker på något
annat”
● Svårigheten för eleverna att göra sig själva

rättvisa

E

V
E
V
E
V
E
V

Jag tänker mycket på situationen. Jag har frågat väldigt mycket av
flera folk. Dom sa till mig det är bra jobb om man ska jobba med
människor. Sen jag tänkte om jag ska gå på samprogrammet det
finns mycket plugg, man ska läsa mycket, det är bra också, men det
finns inte så mycket praktisera
Nej det gör det inte, du får inget yrke när du kommer ut där.
Vad dom sa det är bra att praktisera så mycket faktiskt.
Men då har du ju istället att du måste du läsa upp dom här ämnena.
Det är bra för mig att praktisera, jag känner mig bättre.
Alltså det är praktiken lite som du känner och att du får ett yrke
som känns bra.
Då ska jag vara med inne i samhället, med folket.
Om du skulle gå ett år till på Språkintroduktionen, tror du att du
skulle känna dig säkrare på att gå Samhällsprogrammet i så fall,
skulle du vara duktigare så att du inte känner att det blir så jobbigt
att gå samhällsprogrammet?

Samtalens interkulturella dimensioner

● Det tycks som att

vägledarna kan ha vissa
svårigheter att uppfatta
elevernas känslor och
situation.

Slutsatser
ü Kom ihåg att du kan ha

svårigheter att uppfatta
vägledningssökandes
känslor och situation
ü Läs på – skaffa kunskap

om migrationens villkor

Maktens uttryck
● Vägledaren styr samtalens innehåll och form.

(Milt eller mer direkt)
● Eleven är följsamma:

– förtroende och beroende av
vägledarfunktionen
– Artighet uttryck för underordning i
maktrelation (Fairclough)

Den komplexa interaktionen
- Styrningens gränser
1. Samtalens riktning (Said-Elsa)
2. Samtalens innehåll (Fatima-Anna)

V
E
V
E
V
E
V
E
V
E
V

E
V

Fast om man går den här då är det ju meningen att man ska söka den typen av
jobb som du har vart ute och praktiserat i och så.
Ja, men jag tänker samtidigt det är inte säkert att man kan få jobb.
Nej, det är det inte på nån utbildning egentligen. [E: Ja] Det är väl [därför
[Jag söker dom där kärnämnena, jag ändrar
Blir du orolig nu?
Ja
Nu känner du [att[man ska sitta ett år och ett halvt och så läser man dom andra betygen, det är
inte roligt.
Men när du kommer till en arbetsgivare, hur tänker du då att dom tittar på om
du har läst svenska, engelska och matematik.
Vet inte
Jag tror inte dom tittar, det är klart att dom tittar, det hör dom ju om man kan
prata bra på svenska och skriva och såna saker. Men egentligen kanske det
viktigaste är att man kan dom här yrkesämnena.
Jag söker dom där ämnena och dom andra samhällsbetyg.
Du behöver inte bestämma nånting nu. För att det här studiebesöket [E: Ja] på
x-skolan [E: Ja] och sen ett studiebesök på x-skolan [E: Ja] (.) och möta dom
som går där och få reda på hur det är.

När eleverna använder en undvikande strategi

●

skyddar de sitt självbestämmande och mot att reduceras till objekt.

●

ges de begränsade möjligheter till lärande och reflektion på sina egna
villkor.

”Det svenska smörgåsbordet”
● Fokus på nu:et och framtiden.
● En svensk framtid tas för given.
● Fokus på svenska möjlighetsstrukturer.

Det svenska smörgåsbordets baksida
Eleverna riskerar att dekontextualiseras och deras
brister i relation till det svenska sammanhanget
fokuseras
● Migranter föds inte i Sverige
● Ensamkommande är inte ”ensamma”.
● Migranter lever (ofta) i transnationella

sammanhang.

Riskerar samtalen att bidra till
stigmatisering av elevernas
migrationsbakgrund?

Vägledaren i samtalet

Eleven efter samtalet
Jag kände mig glad faktiskt när vi pratade om polisen alltså, jag
var väldigt glad alltså, för att när hon frågade mig om varför bli
polis. Då berättade jag att jag ville bli polis för att hjälpa
människor och lära dom och hjälpa dom på många sätt. Då var
jag väldigt glad under det här samtalet.

Vägledarens strategier ger ett ”dubbelt
erkännande” till eleven:
● Yrkesval
● svensk identitet.

Några sammanfattande slutsatser till
vägledare
● Samtalsmetoder är bra men räcker inte:

vägledare behöver utveckla lyhördhet för
elevers känslor och kunskap om migrationens
villkor.
● Ta inte det svenska för givet – anlägg ett

transnationellt perspektiv.

Hur skapas mening i en värld
där det man visste inte är – mer
och där det man inte vet
ska bli ett vara…
Christina Edelbring

