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Sammanfattning: Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla utbildningens nationella
mål. Det systematiska kvalitetsarbetet ska ge vägledning för utvecklingen av verksamheten. Denna redovisning är en
sammanfattning och redogörelse för resultaten av Linguistas systematiska kvalitetsarbete under läsåret 2020/21.
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Om Linguista

SYFTE

PERSONAL

uppfylla utbildningens nationella mål. Kravet innebär att huvudmän,

modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål samt

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att
förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp
sin verksamhet, analysera resultaten i förhållande till de nationella
målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras så att det kan

bilda ett underlag och ge vägledning för den fortsatta utvecklingen

av verksamheten och ge svar på följande frågor:  Var är vi? Vart ska vi?
Hur gör vi? Hur blev det? Denna redovisning sammanfattar Linguistas
kvalitetsarbete för läsåret 2020/21.

undervisning i moderna språk hade Linguista 2020/21 sammanlagt 32
anställda lärare. Linguista eftersträvar att anställa legitimerade lärare
även om modersmålslärare inte omfattas av lagkravet i dagsläget.
Många av lärarna har en utländsk lärarexamen men för att få en

svensk legitimation kompletterar många med att läsa pedagogik

eller andra kurser på universitetet. En del gör det via ULV (utländska

lärares vidareutbildning). Som arbetsgivare uppmuntrar Linguista sina

medarbetare i medarbetardialogen att vidareutbilda sig och på sikt få en
svensk lärarlegitimation.

VISION

SPRÅK

modersmål, modersmålsundervisning och moderna språk.

varav de största var arabiska, somaliska och persiska. Studiehandledning

Linguista vill vara alla skolors självklara val inom studiehandledning på
Linguista strävar efter att ge eleven reella förutsättningar att klara

kunskapskraven för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Ett rikt modersmål ska också bidra till en personlig utveckling.

Studiehandledning på modersmål är ett stöd som eleven har rätt till

just för att elevens språkliga förutsättningar inte ska vara ett hinder för
kunskapsutvecklingen.

Under läsåret 2020/21 gavs modersmålsundervisning i 25 olika språk,

på modersmål gavs på 15 olika språk. Linguista erbjuder tyska, franska

och spanska via fjärrundervisning i moderna språk. Under året var tyska
det mest efterfrågade språket och ett färre antal elever valde spanska.
Inga elever valde att läsa franska under läsåret 2019/20. Tyska gavs i

årskurserna 7-9 samt som steg 1, 2 och 3 i gymnasieskolan och spanska
som steg 1, 2 och 3.

Linguista erbjuder både kvalitativ när- och fjärrundervisning till skolor

ELEVER

samt studiehandledare på modersmål. Vår pedagogiska personal

en större rörlighet bland eleverna då modersmålsundervisning och

med kvalificerade modersmålslärare och lärare i moderna språk

ingår i arbetarslag och driver den strukturerade kollegiala samverkan
tillsammans skolledningen mot verksamhetens gemensamma mål.

ORGANISATION

Linguista har under läsåret bedrivit när- och fjärrundervisning inom
studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och

Linguistas verksamhet är mer än andra skolverksamheter föremål för
studiehandledning på modersmål är en rättighet som ska erbjudas
eleven men som i sig är frivillig att delta i. Den största rörligheten
förekommer i gymnasieskolorna, på så vis varierar antal elever i

kurserna beroende på när en avstämning sker. Rörligheten beror på
flera faktorer och påverkas av skolornas rutiner kring anmälan och
avanmälan

moderna språk för sammanlagt 902 elever fördelade på totalt 70 skolor.

Redovisningen nedan anger antal elever och skolor utifrån det som var

pandemi har samtlig undervisning i gymnasieskolan bedrivits genom

den årliga enkätundersökningen som verksamheten genomför i det

Skolorna utgörs av både grund- och gymnasieskolor. Under pågående
fjärrundervisning. På grundskolorna genomfördes närundervisning i
majoriteten av skolorna. Studiehandledningen bedrevs både genom

gällande under senare delen av vårterminen 2020 och vid tillfället för
systematiska kvalitetsarbetet.

när- och fjärrundervisning.

Under läsåret 2020/21 har sammanlagt 902 elever deltagit i någon

Modersmålsundervisningen är fortfarande den mest omfattande

studiehandledning på modersmål. Vi ser att det är en ökning av

delen av Linguistas verksamhet och bedrivs genom närundervisning
i Stockholm med närliggande kranskommuner samt genom
fjärrundervisning i hela landet.

Studiehandledning på modersmål ges både genom närundervisning i

Stockholm och i Göteborg samt genom fjärrundervisning i hela landet.
Linguista har tre kontor spridda i Sverige: Göteborg, Stockholm och
Umeå, där personal och ledning för verksamheterna utgår ifrån.  
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För att kunna erbjuda och genomföra behovet av efterfrågad

form av undervisning i modersmål, moderna språk och fått

efterfrågade tjänster och att antalet elever ökat sedan verksamheten
startades.     

Vi ser en minskning av antalet elever som läser modersmål där

grundskolor med mer konstanta behov i vissa modersmål väljer att

anställa egna lärare. Fler elever läser moderna språk, detta korrelerar

till nationell statistik där fler elever på gymnasiet läser moderna språk  
samtidigt som erbjuden fjärrundervisning får en större efterfrågan.
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Kvalitetsarbete

kvaliteten grundas i AcadeMediamodellen.

Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition har vi

identifierat avgörande förutsättningar och processer för att nå så

goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som

följande kvalitetsaspekter:
•

Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar
som finns för att bedriva verksamheten).

•

Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och
hur det arbete som ska leda till att målen uppnås
fungerar i praktiken).

•

Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i

•

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare
och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas
över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta

VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER
Uppdraget i fokus

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra

belyser viktiga fokusområden på kort och lång sikt.

Aktiv resursfördelning

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån

förutsättningar och behov. Vi resursätter på efterfrågan från skolor och
det behovet som finns för eleverna och samordnare detta nationellt

och via fjärr för att ge alla elever samma möjligheter. Vi automatiserar
och digitaliserar administrativa processer för att frigöra mer tid till
undervisning.
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Strukturkvalitet

All uppföljning sker med det yttersta uppdraget i fokus: ”alla elever ska
stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål”.Som en del

av AcadeMedias samtliga verksamheter verkar vi också under mottot

Processkvalitet

”100 % – alla ska i mål”.

Vår uppföljning är inriktad på att säkerställa kvalitet och utveckling

i alla led och utgör ett underlag för beslut under pågående läsår om
förändringar av arbetssätt, organisation och/eller resursfördelning

för att bättre kunna tillmötesgå de behov som finns, och för att främja
likvärdighet. Vi vill med detta skapa goda förutsättningar för lärande,
få en uppfattning om undervisningens kvalitet och använda samt

analysera resultaten så att rätt fokus sätts på hur verksamheten ska
kunna utvecklas.

Linguistas verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 juli och 30 juni.
Linguistas kvalitetsredovisning utgår från de processer och aktiviteter
som finns beskrivna i verksamhetens årshjul.

Resultatkvalitet

up

och kompass på vägen mot goda resultat.

arbetsplan. Vår arbetsplan grundar sig i vårt kvalitetsarbete och

Pro
a
k
tiv

vilken grad vi eleverna når de uppsatta målen).

arbetslagsledare och enhetschef driver fokusområden ur vår

s
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fo

De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under

av varandra. Vi genomför veckovisa arbetslagsmöten där våra

ti

vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär

re
s

dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet med

erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi

ve

utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och

Akt
iv

viktigaste strategin är därför att garantera att alla elever erbjuds en

Kollegial samverkan

an
rk

en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Den

genom Linguista.

Kolle

upp verksamheten. Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i

och återkopplas sedan till de rektorer och skolor vars elever läser

am

Linguistas kvalitetsmodell är framtagen för att systematiskt följa

kunskapskraven. Resultaten aggregeras centralt i oktober och april

g
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KVALITETSMODELL

upp och analyserar elevernas kunskapsutveckling i relation till

g
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Kvalitetsarbete

barn och elevers bästa när vi fattar beslut. Det systematiska
förbättringsarbetet börjar i våra analyser av våra elevers

resultat, deras återkoppling i enkäterna tillsammans med våra

verksamhetsbesök och dialogen med lärarna blir grunden till våra
arbetsplaner.

Proaktiv uppföljning

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in

barn, elever och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer
vi upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att
korrigera brister och avvikelser. Var tredje vecka följer lärarna
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Kvalitetsarbete

Linguistas årshjul

KVALITETSARBETE

Linguista ett antal strukturerade aktiviteter
under verksamhetsåret för att följa upp,
granska och utveckla verksamheten.

1.

Strukturkvalitet genomförs främst i form
av enkäter i mitten av varje vårtermin.

Under våren 2021 genomfördes dessa i

slutet av maj månad. Enkäterna genomförs
digitalt och anonymt, under en begränsad
tid, och riktar sig till alla elever, mentorer/

ansvarspedagoger (ansvarspedagog är den
pedagog som har ett uttalat övergripande
ansvar för elevens studiesituation, ett

begrepp som oftast används i grundskolan.
På gymnasiet kallas motsvarande person
för mentor) samt rektorer som använder

sig av Linguistas modersmålsundervisning,
studiehandledning på modersmål samt
moderna språk.

Årets enkätundersökning är den fjärde i

raden och för att kunna följa utvecklingen

över tid består enkäten av i princip samma
frågor som tidigare. Vissa förändringar har
dock gjorts i syfte att göra den tydligare.

Frågeställningarna till eleverna utgår från
ämnes- och kursplanerna men handlar

också om hur uppföljning och återkoppling
av undervisningen upplevs samt hur elever
trivs och har inflytande i undervisningen.

Frågorna har anpassats efter elevernas olika
ålder med frågor till elever i årskurs F-3, 4-9

samt elever i gymnasiets samtliga årskurser.
Antal frågor har också varierat i de olika
grupperna och generellt har frågorna

begränsats till att som mest omfatta ett

tiotal frågor till de äldre eleverna. De yngre
eleverna får möjlighet att besvara enkäten
under modersmålslektionen för att, vid

2.

Processkvalitét mäts genom de regelbundna

3.

som sker var tredje vecka och aggregeras

modersmålsundervisningen. Linguista

kunskapsuppföljningar till respektive skola
en gång under höst- och vårterminen.
Tillsammans med detta ges skriftliga

omdömen till samtliga elever en gång i

slutet av höstterminen. För elever upp till
årskurs 5 ges även skriftliga omdömen

under vårterminen då dessa elever inte

JANUARI

Resultatkvalitet handlar om

elevernas måluppfyllelse i

sammanställer och analyserar

terminsbetyg och slutbetyg både

DECEMBER

Verksamhetsbesök
Kompetensutvecklingsdagar

Proaktiv kunskapsuppföljning
Betyg

för modersmål och för moderna

FEBRUARI

Verksamhetsuppföljning

språk i grundskolan och kursbetyg i

Medarbetarundersökning

gymnasieskolan.

Modersmålsdagen

får betyg. För Linguistas medarbetare
genomförs, i likhet med samtliga

medarbetare inom AcadeMedia, en årlig

central medarbetarundersökning i slutet

av januari. I processkvaliteten ingår även
en verksamhetsuppföljning som kan ske

NOVEMBER

MARS

Skriftliga omdömen

Proaktiv kunskapsuppföljning

i form av lektionsbesök, av skolledare

= resultat och analys

eller verksamhetschef inom Linguista,

Närvarouppföljning =

Lektionsobservationer ger underlag till

Användarundersökning

för underlag till medarbetarsamtal.

aggregering och analys

målsättning för pedagogisk progression

för såväl läraren som verksamheten i stort
och med eleven och uppdraget i fokus.
Elevernas närvaro följs upp centralt i

Linguista för undervisningen i modersmål
och i moderna språk och återkopplas

till skolan. Som ett komplement till den

proaktiva kunskapsuppföljningen aggregeras
elevernas närvaro på skolnivå och språk för

OKTOBER
Proaktiv kunskapsuppföljning =
resultat och analys
Närvarouppföljning =

APRIL

aggregering och analys

Enkätundersökningar

att bidra med ett fördjupat analysunderlag

– elever och rektorer

till den undervisande språklärarens

reflektion kring kunskapsutveckling i relation
till sin undervisning.

SEPTEMBER

MAJ

Linguistas kvalitetsredovisning

Proaktiv kunskapsuppföljning

samt verksamhetsplan

Skriftliga omdömen
Utvärdering
användarundersökning

behov, kunna få hjälp med dem. De allra

yngsta barnen/eleverna besvarar frågorna

genom att ange en känsla kopplat till glad,
neutral eller ledsen emoji.
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Resultat & Analys

Resultat och analys
I kommande del följer en samlad resultatöverblick samt analys av de
kvalitetsinsatser som har gjorts under året.

I likhet med tidigare år är svarsfrekvensen för låg i

enkätundersökningarna för att resultaten ska vara statistiskt

säkerställda. Årets resultat måste, på samma sätt som tidigare

år, förstås och tolkas utifrån att en jämförelse mellan läsåren inte

självklart kan göras. Det beror delvis på en låg svarsfrekvens, som
tidigare nämnts, dels att eleverna inte är exakt desamma som

föregående läsår, vilket även gäller för de lärare som undervisar.

Trots dessa begränsningar är det dock viktigt att kunna se eventuella
trender och få information för att kunna analysera och utveckla
verksamheten.

Linguista behöver, för den fortsatta utvecklingen av verksamheten, få
kännedom om hur elever, rektorer och mentorer/ansvarspedagoger

upplever verksamheten. Därför är ett fortsatt arbete med rutiner och

information av största vikt för att öka svarsfrekvensen. Ett arbete som
kommer att fortlöpa och intensifieras under nästa läsår.

Utöver detta behöver Linguista tydliggöra resultatmålen samt mäta

svarsfrekvensen för att kunna redovisa förändringar över tid tydligare.

STUKTURKVALITÉT
NEDAN FÖLJER EN KORT PRESENTATION AV ENKÄTRESULTAT SAMT
ANALYS AV DESSA

Modersmålsundervisning grundskola F-9

Eleverna är generellt positiva till undervisningen i modersmål och

majoriteten beskriver att de får skriva, tala och lyssna på modersmålet
under lektionerna. 85 procent av de svarande berättar att de får
regelbunden återkoppling för dess progression från läraren och
96 procent av de svarande upplever att läraren hjälper dem. 73

procent av de svarande framställer att de får påverka lektionens

innehåll. Linguista har som vision att alla elever skall känna att de
får påverka lektionernas innehåll, att läraren hjälper dem och att
de får kontinuerlig återkoppling på deras kunskapsprogression.
För att nå dit har vi satt målet att minst 90% elever skall vid

kommande årsuppföljning svara ja på ovanstående frågor. För att nå
dit får arbetslagsledare ett fokusområde: Betyg, bedömning samt
delaktighet.

En jämförelse mellan elever i årskurs F-3 som har närundervisning och
fjärrundervisning visade att upplevelsen kring trygghet och studiero,

lärarens stöd eller dess pedagogiska insats inte skiljer sig åt. Samma
jämförelse för årskurs 4-9 visar att tryggheten vid fjärrundervising

minskar då eleverna inte känner att de kan utrycka sina tankar och

känslor på samma sätt. Samma trend ser vi bland de svarande kring
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lektionsinflytande, som även den minskar vid fjärrundervisning.
Lärarens respons på elevens progression upplevs generellt av

eleverna på samma sätt oavsett om lektionen äger rum i ett klassrum
(närstudier) eller via fjärrundervisning. Vi vill ändra på denna trend

och har satt målet att skillnaden skall utraderas. För att nå dit sätter vi
ett fokusområde: fjärr, kollegial fortbildning.

I fritextsvaren kan vi utläsa att de svarande i modersmål vill ha färre

läxor och bättre koppling mot andra ämnen i skolan. Utöver detta vill

eleverna välja innehållet i lektionerna i större utsträckning samt ha en
tydligare kunskapsuppföljning mot kunskapskraven.

79 procent av eleverna i F-3 talar det aktuella modersmålet i hemmet.
Det innebär att 21 procent inte gör det. Därmed tillhör de egentligen
inte målgruppen som har rätt till modersmålsundervisning enligt

de kriterier som finns i skollagen. Det är rektor på varje skola som

beslutar om vilka elever som kan få modersmålsundervisning. För
elever i årskurs 4-9 är motsvarande andel 88 procent medan 12

procent inte har modersmålet som ett umgängesspråk i hemmet.

För undervisningen får detta konsekvenser då många av dessa elever

105 elever fick

inte heller har grundläggande kunskaper i sitt modersmål, vilket är

studiehandledning på sitt

Generellt så som modersmålsundervisningen bedrivs är grupperna

modersmål via Linguista

ytterligare ett av de kriterier som finns för modersmålsundervisning.
mycket heterogena utifrån kunskaper i modersmålet och de åldrar

som ingår i undervisningsgruppen samt gruppens storlek, vilken kan
variera avsevärt med tanke på språk. Detta är naturligtvis en stor

utmaning för lärarna som även har en mycket begränsad tid, ca 60-70
minuter/vecka, att organisera sin undervisning så att alla elever kan

utvecklas mot målen. Tiden som anges här, 60-70 min/vecka, är den
tid som skolorna generellt och av tradition har möjlighet att ge sina

på 35 skolor i totalt
15 olika språk.

elever i modersmålsundervisning.

Linguista kan erbjuda fler timmar om skolorna så önskar och kommer
att jobba aktivt för att erbjuda och anpassa undervisningstiden mot
elevens behov och skolans förutsättningar.

Linguista informerar skolorna kontinuerligt om vad som gäller för

rätten till modersmålsundervisning. Detta görs dels inför skolornas
beställning av tjänsterna dels finns informationen på Linguistas

hemsida och även med hänvisningar till skollagen. Linguista vill
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Resultat & Analys
förkunskaper samt bristande information från skolan då det gäller
elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Genom att aktivt jobba för att sätta ihop mer homogena

undervisningsgrupper samt aktivt jobba med att ett fokusområde på
pedagogiska ramar för att skapa trygghet vill vi nå en högre arbetsro
och till kommande år bör mer än 90% av eleverna känna sig trygg.

Modersmålsundervisning gymnasieskola år 1-3

Även eleverna i gymnasieskolan som svarat på enkäten är generellt

positiva till den undervisning de får. Läraren arbetar tillsammans med
dem i enlighet med målen, centralt innehåll och kunskapskraven för
ämnet.

har genomfört handledningen via fjärrundervisning. 8 av 10 elever

beskriver att de får individuell studiehandledning och 96 procent av de
svarande upplever att handledningen fungerat bra. Över 95 procent av
de svarande uppfattar handledningen som en bra hjälp i skolarbetet
I fritextsvaren kan vi utläsa att eleverna känner sig tryggare med

att prata inför klassen på svenska när de får studiehandledning på

modersmålet. Det beskrivs att studiehandledare använder ett enkelt
språk som gör det lättare för eleverna att förstå lektionens innehåll

och hänga med på lektionerna. Flera av de svarande önskar mer tid
tillsammans med handledaren.

Sammanfattningsvis är de svarande eleverna positiva till den

gymnasiet har gjort detta via fjärrundervisning och efter skoltid,

tidigare år men Linguista vill också reservera sig för att flertalet elever

98 procent av dessa är nöjda med fjärrundervisningen. 70 procent
av de svarande anser att modersmålsundervisningen hjälper dem
att lättare förstå andra ämnen i skolan och 96 procent anser att

modersmålsundervisningen stärker deras kulturella identitet och

ger en ökad kunskap om kulturen i vårt samhälle. 84 procent av de

svarande uttrycker att läraren tydliggör elevens kunskapsprogression
mot kunskapskraven. 9 av 10 av de svarande beskriver att läraren
stödjer deras kunskapsutveckling regelbundet samt att de får en

undervisning och studiehandledning de får. Detta skiljer sig inte från
inte har svarat på frågorna vilket kan tolkas som ett ointresse för

enkäten. De få elever som svarat på vad som kan utvecklas/förbättras
bör krocka med andra schemalagda ämnen. Linguista erbjuder idag

studiehandledning på modersmålet innan, under och efter skoltid och
anpassat efter elevens schema.

läraren tydliggör deras progression mot kunskapskraven.

att studiehandledningen inte alltid ges på ett flexibelt sätt. I flertalet

av eleverna uppger att de inte känner till om modersmål är en utökad
kurs eller ingår i de 2500 poäng som utgör ett fullständigt program.

För elevens del kan detta komma att bli problematiskt och ge en direkt
konsekvens på elevens möjlighet att nå fullständig gymnasieexamen.
Vid varje läsårsslut, när betyg ska sättas, får Linguista många samtal

från skolorna där det har uppenbarat sig att skolor i vissa situationer

felkodat kursen i modersmål. Kursen har då olyckligt placerats under
en felaktig rubrik i elevens individuella studieplan. Eleven kan därför

sin studiehandledning på modersmål. Av svaren framkommer dock
fall ges studiehandledningen som en separat lektion och inte i en
lektionskontext. I kontakt med skolorna framkommer också ett

studiehandledning på modersmål under verksamhetsåret 2019/20
i Linguistas regi. Studiehandledning på modersmålet gavs till 105

elever på 35 skolor i totalt 15 olika språk. En majoritet av eleverna fick
studiehandledning via fjärrundervisning.

Hälften av de svarande har en timme studiehandledning på

modersmålet varje vecka och resten har 2 timmar eller mer. Eleverna
genomför handledningen före, under eller efter lektionen och detta

Utvecklingsmöjligheter

95 (+5)

97 (+3)

Ledarskap - Verksamhetsstyrning

Ledarskap - Personalledning

(andel 7-10)

(andel 7-10)

(index)

(index)

och därmed en rättighet för elever som har ett annat modersmål än

svenska och behöver det för sin kunskapsutveckling och att nå målen.

För en mer detaljerad beskrivning av en optimal studiehandledning på
modersmål se bilaga.

undervisningen studiehandledningen som erbjuds hos Linguista. 9

Målgruppen är alla elever i grund- och gymnasieskolan som erhållit

Rekommendation

(NMI)

en stödåtgärd som regleras i skollagen och i gymnasieförordningen

modersmålsundervisning samt utifrån vilket nationellt program

Studiehandledning på modersmål

Nöjd/medarbetarindex

kvalitativ studiehandledning. Studiehandledning på modersmål är

Rektorer och modersmålsansvarig vid skolenhet

eleven är inskriven på.

100 % (+13)

behov av att informera mer om skolornas skyldighet att erbjuda en

ha alltför få poäng samt helt sakna poäng i moderna språk eller

individuellt val. Allt beroende på hur skolenheten kurskodat elevens

100 % (+4)

mer tid och stöd i fler ämnen samt att studiehandledningen inte

Elever som svarat på enkäten, som tidigare nämnts, är nöjda med

9 av 10 elever erbjuds undervisningen efter ordinarie skoldag. Hälften

84 (+4)

är i likhet med det som framkom under förra läsåret. En önskan om

möjlighet att påverka undervisningens innehåll. Vårt fokusområde på
betyg och bedömning bör göra att minst 95% av eleverna berättar att

Övergripande resultat 2021
Linguista – medarbetare vuxenutbildning

och att handledaren har goda ämneskunskaper.

9 av 10 elever i undersökningen talar sitt modersmål hemma

med vårdnadshavare. Samtliga elever som läser modersmål på
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är fördelat jämnt mellan de tre alternativen. Hälften av de svarande

Av de svarande anger 95 procent att de är nöjd med kvaliteten på

av 10 anger att den kvicka och professionella och dialogen är viktig
i samarbete. 6 av 10 svarande har viss dialog och kontakt med

Linguistas lärare eller studiehandledare. Vi vill att våra lärare har en

kontinuerlig dialog med skolorna, så här kommer vi att anpassa våra
rutiner mot en tätare dialog för elevens bästa.

I fritextsvaren kan vi utläsa att det finns en efterfrågan att inkludera
Linguista mot skolornas administrativa system för att förenkla

rapportering av betyg samt närvaro. Det system som Linguista
använder för att erbjuda bokning av uppdrag ger skolorna ett
underlag.

MEDARBETARUNDERSÖKNING

stimulerande arbetsuppgifter och anser att deras kompetens

för AcadeMedias samtliga medarbetare och verksamheter.

skulle rekommendera sin arbetsplats till andra.  Bilder visar

Medarbetarundersökningen genomförs årligen centralt

Medarbetarundersökningens syfte är att kartlägga verksamhetens
styrkor och tydliggöra vad som behöver utvecklas.

tas till vara samt att det finns utrymme för utvecklings inom
sin yrkesroll. Rekommendation visar hur väl medarbetaren

förändringen från föregående år där vi kan se förändringen i de
gröna siffrorna markerat med *.

Sedan 2018 ingår Linguistas medarbetare i undersökningen

Det tre områden där det skett goda förbättringar: möjligheten

lärare. Det innebär att svarsfrekvensen är 100 procent vilket

arbetsdag, tillgång till tekniska hjälpmedel.  

och i årets undersökning besvarades alla frågor av samtliga
är mycket positivt och säkerställer resultaten. Ledarindex

att utvecklas i min yrkesroll, möjligheten att ta pauser under en

delas upp i två delar, dels Ledarskap – verksamhetsstyrning,

Linguistas medarbetare trivs på sin arbetsplats och är trygga

på frågor om hur nöjd medarbetaren är med sin arbetsplats.

att jobba vidare med de utvecklingsområden som arbetsplanen

dels Ledarskap – Personalledning. I NMI beräknas ett index ut
Utvecklingsmöjligheter mäter hur väl medarbetare tycker sig ha

med ledarskapet vilket ger verksamheten goda förutsättningar
belyser.
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Resultat & Analys

PROCESSKVALITET

NEDAN FÖLJER EN KORT BESKRIVNING AV PROCESSER I DET
INTERNA ARBETET SAMT EN ANALYS AV DESSA

Genom att se på den egna verksamhetens processer för till exempel
arbete med pedagogisk utveckling, kollegialt lärande, analysarbete
utifrån kvalitativ undervisning samt arbetsmiljö och hälsa, kan ett
förebyggande och hållbart ledarskap skapas.

Detta leder i sin tur till ökade förutsättningar för hög kontinuitet,

kvalitet och trygghet både för personal samt elever inom Linguista.

skola för att tillsammans med övriga ämnen som eleven har,
kunna utgöra en grund inför utvecklingssamtalet. Tyvärr får
Linguista indikationer på att inte alla skolor tar notis om de

skriftliga omdömena och för dem vidare till eleven och elevens

ansvarspedagog/mentor. Här kommer vi att ha en tätare dialog

med ansvarspedagoger och rektorer för att hjälpa till att hitta bättre
rutiner för skolan. Modersmålslärare har fått intrycket att skolorna

är mer fokuserade på betyg än på skriftliga omdömen, vilket gör att
vi missar syftet med att kunna agera proaktivt. Vår strategi blir att

gå igenom skriftliga omdömen med eleverna under lektionstid, för
att ge eleverna en bättre chans att nå målen.

Som ett verktyg bland övriga i det systematiska kvalitetsarbetet

RESULTATKVALITET

var tredje vecka följer lärarna upp och analyserar elevernas

NEDAN FÖLJER EN KORT PRESENTATION AV BETYGSRESULTAT

Proaktiv kunskapsuppföljning

genomförs Proaktiv kunskapsuppföljning. Det innebär att

kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven. Resultaten

aggregeras centralt i oktober och april och återkopplas sedan till

SAMT ANALYS AV DESSA

de rektorer och skolor vars elever läser modersmål. Genom den

Betygssättning

kopplat till sin egen undervisning i relation till de elever som

årskurs 6 till och med årskurs 9. Slutbetyg ges i slutet av våren i

proaktiva kunskapsuppföljningen har lärarna fått analysunderlag
antingen behöver stimuleras att nå högre, ha extra anpassningar
eller få särskilt stöd.

Betyg i modersmål samt i moderna språk sätts varje termin från
årskurs 9 eller när ett ämne har avslutats. I gymnasieskolan sätts
betyg efter avslutad kurs.

Skriftliga omdömen

Studiehandledning är inte ett ämne eller en kurs i grund- eller

fortsatta lärande samt lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter,

sätts inte betyg i studiehandledning på modersmål.

Skriftliga omdömen har en formativ funktion och ska stödja elevens
såväl vad eleven kan som vad eleven behöver utveckla vidare och
hur detta kan stimuleras.

Bedömningarna är underlag för den framåtsyftande planeringen

Studiehandledningen på modersmål, ses som en möjlighet för

elever att med hjälp av sitt modersmål fördjupa kunskaper och
verbalisera redan befintlig kunskap i olika ämnen och kurser.

Årskurs 6-9

bild om en elevs styrkor och svagheter som ett underlag i planering

elever varav 4 elever fick betyget F. För 7 elever saknade underlag

av elevens fortsatta lärande. Omdömena har ett framåtsträvande
syfte och har som övergripande mål att positivt stärka elevens

insikt i sitt lärande och sin kunskapsutveckling tillsammans med
läraren.

Skriftliga omdömen genomförs också som ett verktyg i det

systematiska kvalitetsarbetet, som tidigare nämnts. I november
sammanställer lärarna underlag för varje elev och ger skriftliga

omdömen, med fokus på elevens nuvarande kunskapsutveckling.
Omdömena har ett framåtsträvande syfte och har som

mål att positivt stärka elevens insikt i sitt lärande och sin

(bild 2)

gymnasieskolan och har därmed inga kunskapskrav. Därigenom

av undervisningen utifrån läroplanens mål att sträva mot. Med

skriftliga omdömen samlas information för att kunna ge en tydlig

(bild 1)

Antal satta betyg i modersmål vårterminen 2021 var totalt 72

för bedömning och streck sattes. I en procentuell jämförelse av
betygsresultaten på grundskolenivå från föregående läsår har

andelen elever med A-E minskat från 99 till 95 procent. Andelen
streck har minskat med 12 procentenheter detta läsår. Den

kollegiala diskussionen kring kunskapsmålens betydelse och

(bild 3)

sambedömning som genomförts gav redskapen till läraren att

tydligt förstå skillnaden mellan F och streck. En tätare dialog med
skolorna samt vårdnadshavare och eleverna för att nå de elever
som tidigare har ökat närvaron. Nästa steg är att ytterligare öka
andelen elever som når A-E. (bild 1)

kunskapsutveckling tillsammans med läraren.

Omdömena är uppdelade på ett antal olika områden vilka vart
och ett ska ge en indikation om var eleven befinner sig i sin
kunskapsutveckling.

De skriftliga omdömena kommuniceras med elevens respektive
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(bild 4)
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fokus på kunskapsmätningar, tester och betyg. Det behövs en djup

bästa i fokus.

analyser. När det gäller Linguista kan minskningen av andelen

Gymnasieskola år 1-3

visar att vi behöver hitta bättre samverkanskanaler med elevens

Antal streck (-) var 19 stycken. I en procentuell jämförelse med

Sammanfattning processkvalitet

I slutet av vårterminen 2020 sattes 191 betyg i modersmål.

betygsresultaten från föregående läsår på gymnasienivå, finns
en mindre variation mellan betygsstegen läsåret 2021 (bild 2).

Jämförelsen visar att färre elever når minst E jämfört med tidigare
år och andelen F ökar från 4 till 15 procent samtidigt som andelen
streck minskar från 21 till 9 procent. Analysen av våra pedagoger
anger följande till orsaker till förändringen:
•

Högre deltagande av elever som hade möjlighet att
koppla upp sig via fjärr, detta gav läraren ett större
underlag att bedöma, därav fler betygsatta elever (A-F).

•

Kollegiala diskursen och fortbildningen kring den
proaktiva kunskapsutvecklingen samt arbetet med
sambedömning gav redskapen till läraren att tydligt
förstå skillnaden mellan F och streck, därav bättre
samstämmighet med avseende på streck och F.

•

Skolorna avanmäler inte elever som inte avser att
fullfölja sin kurs.

Ett förbättringsarbete i samverkan med skolorna för att höja
närvaron och genomströmningen behöver initieras

I slutet av vårterminen 2021 sattes 98 betyg i moderna språk (bild 3)

Modersmålsundervisningen är av tradition ett ämne som inte

Enkäterna för gymnasieeleverna visar också att elever får sin

undervisning till stor del som utökad kurs utanför den ordinarie

skoldagen och inte som till exempel en individuell kurs. Detta är

viktigt då Linguista gör vår analys av streck (-) då detta kan direkt

kopplas till närvaron. Linguista kan se att det finns en stor variation
i hur elever är närvarande eller kommer och går på lektionerna.
Problemet är störst i gymnasieskolan.

Skolorna ges möjlighet av närvarokontrollen att identifiera i vilka

språk samt kurser som frånvaron är stor och göra de insatser som
krävs. En del av analysen till de många satta streck (-) kan också
bero på brister i informationen från skolorna till Linguista vilket

medför att elever står kvar som deltagare i undervisningen. Som en
konsekvens av detta finns eleven med vid betygssättningen men
läraren saknar då underlag och ett streck (-) sätts.
  

Ser vi på den totala måluppfyllelsen (bild 4) så ökar andelen F,

orsakerna till detta behöver vidare analyseras till kommande läsår.

Det är moderna språk på gymnasiet, och då främst steg 1

Antal streck är 23 procent och antal F är 33 procent, merparten av
dessa är satta i steg 1 och indikerar att elever och skolor behöver

bättre stöd i den inledande processen där behovet identifieras, dels
att nivåtesta samt erbjuda eleven rätt nivå av undervisning samt
stöd. Denna process kan Linguista bidra med genom att främja
en kontinuerlig dialog som skapar tillit och en brygga mellan

nivå som 18/19 samtidigt som antalet F ökar från 4 till 16 %.
som är avvikande, behöver detta tas i beaktning i framtida

förbättringsarbete och kollegial utvecklingsplan samt följas
noggrant för att se eventuella trender. I den utredning som

professor Nihad Bunar lämnade till utbildningsdepartementet 2019
framgår att den nationella statistiken, som till mycket liknar den
som presenteras ovan är beroende av några ramfaktorer som är
svårt för undervisande lärare att påverka.

vårdnadshavare, elever och skolan.

”En av de faktorer som starkast påverkar elevernas vilja att delta i

Olika skolor har olika rutiner och använder olika strategier. Det

är att undervisningen anordnas utanför den garanterade

är avgörande att eleven (och vårdnadshavare) kontinuerligt är

informerade om såväl sin utveckling som sin frånvaro under årets
gång. Detta kan leda till att eleven blir mer medveten och då kan
antalet streck/F minska. Linguista kan göra undervisningen mer

synlig genom implementering av tydliga normer. Utvecklingen av

normstödjande strukturer för undervisnings- och lärandeprocesser
kan bidra till positiva resultat. Skolledare och lärare spelar en

central roll i implementeringen av stödjande normer som är riktade

modersmålsundervisning, ämnets status och även likvärdigheten
undervisningstiden. En undervisning som läggs efter skoldagens
slut innebär trötta elever och konkurrerande fritidsaktiviteter.

De indirekta konsekvenserna är att ämnet upplevs ligga utanför

skolans egentliga verksamhet och därmed uppfattas som mindre

viktigt än övriga skolämnen. Att ämnet inte regleras i timplanerna
innebär också att det blir upp till huvudmannens eller rektorns

bedömning i vilken omfattning undervisningen ska erbjudas.”   

mot en öppen dialog som syftar till förbättring av skolans kultur

Att antalet streck har minskat är positivt för då det indikerar att

känna sig mer stimulerade i sitt lärande. Det händer ofta att skolor

har ökat markant efter skolreformerna från 2011, som gav större

och utvecklandet av professionella riktningar. Eleverna behöver

och pedagoger inte har lett till en formativ undervisningsprocess.

ämnet samt att undervisningen inte sker inom ordinarie skoldag.

mandarin. Då antal elever i vissa språk är under tio så redovisas
år bör dessa särredovisas för att kunna öka effekten i analysen.

elever med A-E kan detta bero på att dialogen mellan elever/skolor

något extra eleven gör på sin fritid trots att eleven ska få betyg i

Andelen streck minskar för 20/21 och är tillbaka på samma

betygsresultaten här sammanlagt för alla språk, till kommande

jämförelse med övriga ämnen, på nationell nivå för att ytterligare

tilldelas lika många undervisningstimmar och ofta betraktas som

vilket är mer än dubbelt så många som tidigare år. De språk

som elever valde detta läsår var tyska, franska, spanska och
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saknas kunskaper om hur undervisning bedrivs på Linguista, vilket

vi får fler elever att delta på lektionerna. Nedstämdhet och stress
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Utveckling

Utvecklingsområden
UTVECKLING AV VÅR PEDAGOGISKA VISION
Ett tydligare fokus på lärarens pedagogiska ledarskap i

klassrummet och via fjärr med kollegial samverkan för utveckling.
Kontinuerliga tillfällen för att auskultera och diskuteras

undervisning samt bedömning, allt för en mer rättssäker och
likvärdig betygssättning och framför allt goda pedagogiska

gemensamma ramar som ger eleverna högre måluppfyllnad.
Lektionens planering och genomförande kan göras mer synlig för
eleverna så att de görs medvetna om hur de kan uppnå uppsatta
mål och förbättra en målinriktad prestation. Eleverna behöver

bättre kunna konkretisera sina kunskaper och koppla dem med

läroplanen. Skriftliga omdömen och proaktiva kunskapsuppföljning
behöver göras mer centrala för att skolor ska följa elevernas
utveckling under terminens gång.

FÖRBÄTTRAT TEKNISKT STÖD

Idag sker en manuell hantering i flera processer i det pedagogiska
och administrativa flödet. Under verksamhetsåret har ett projekt
initierats för att identifiera flöden samt projektera en digital

plattform som säkrar upp processer och automatiserar samt

underlättar för lärare, elever och administratörer. Detta syftar till

att på aggregerad nivå enklare och snabbare kunna se och agera på
elevers progression eller frånvaro, samt att lägga mer resurser på
lärandet och mindre resurser på administrativa moment.

ARBETE MOT ÖKAD NÄRVARO OCH DELTAGANDE
Det finns nationella undersökningar från Skolinspektionen som

visar att samverkan med skolor är central för att elever skall lyckas
väl. Verksamhetsobservationer hos Linguista visar samma tydliga
mönster där lärarens ledarskap tillsammans med våra interna

normer är centrala.  En tydligare förväntansbild på samverkan

mellan Linguista och skolan samt vårdnadshavare krävs för att

ge eleverna förutsättningar att få stöttning från flera och därmed
utvecklas och nå målen.

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
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Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
Betänkande av Utredningen om modersmål och studiehandledning på
modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. SOU 2019:18.
Stockholm 2019
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Kvalitetsrapport
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Tack för ert förtroende!
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