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Abstract

Syftet i detta arbetet var att identifiera vilka slags problem som kan uppstå för elever med invandrarbakgrund
och hur vi som lärare kan hantera och lösa dessa. Dessutom var syftet att se hur skolan och lärarna kan stärka
dessa elevers identiteter.

I min litteraturgenomgång tar jag upp en kort historik över hur invandringen skett till Sverige. Därefter har  jag
tittat på läroplanen och vad den säger om skolan som en plats där olika kulturer möts. Dessutom har jag gått
igenom och tittat på vad litteraturen säger om syftets frågeställningar. Min undersökning som jag gjorde bestod
i intervjuer av fem lärare och gjordes med kvalitativ forskningsmetod.

Resultatet visar att det inte går att säga generellt vilka problem som uppstår och hur dessa ska lösas utan man
måste som lärare se till individens eventuella problem. Det är vikigt att som lärare vara klar över ens egna
värderingar och vara intresserad av olika kulturer samt att skaffa sig kunskap om detta för att kunna förstå och
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I min diskussion har  jag jämfört min litteraturgenomgång med mina intervjuresultat och här tycker jag att teori
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gjorde.
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Inledning

Som blivande lärare i dagens svenska grundskola kommer min uppgift vara att
undervisa barn med olika social och kulturell bakgrund. Sverige har ända sen
andra världskriget berikats av en stor invandring av människor från olika
kulturer. De sista årtiondena har invandringen varit omfattande och det har
medfört att det idag ställs nya krav på den svenska skolan att kunna tillgodose
alla elevers behov oavsett social och kulturell bakgrund. Skolan är ett ställe i
samhället där olika kulturer möts och ibland kan dessa möten ge upphov till en
del problem på grund av de olika kulturernas synsätt.

Jag började intressera mig för invandrarelevers förutsättningar och behov i
dagens svenska skola när jag gjorde min fyraveckorspraktik för drygt två år
sedan. Jag hade inte under någon annan praktik kommit i kontakt med
invandrarelever och det var något nytt för mig. Här började i alla fall min tankar
kretsa kring dessa elever som faktiskt har två olika kulturer att leva med och
problematiken kring detta. Jag började också fundera på möjligheterna kring
dessa elever och hur man skulle kunna stärka deras kulturella identitet, både
ursprungskulturen och den svenska.

Då jag själv är född i Sverige och är uppväxt med den svenska kulturen har jag
förstått att det är viktigt att som lärare skaffa sig kunskap och förståelse för
andra kulturer som man kommer i kontakt med som lärare. Dels för att undvika
onödiga kulturkrockar och dels för att få se andra kulturers värderingar i livet.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att genom intervjuer med lärare som har
erfarenhet av invandrarelever, och en genomgång av litteratur, ta reda på och
identifiera vilka slags problem som kan uppstå för invandrarelever som är
kulturrelaterade. Vidare vill jag undersöka hur man kan hantera och lösa dessa.
Slutligen vill jag undersöka vad skolan och vi som lärare kan göra för att stärka
dessa elevers kulturella identitet, både den utländska och den svenska. Min
förhoppning med detta examensarbete är att skaffa mig och andra blivande
lärare "redskap” att ta till när man själv hamnar i en situation där det uppstår s k
kulturkrockar.

Jag vill poängtera redan nu att mitt syfte inte är att påvisa att det kan komma att
bli kulturkrockar alltså olika problem med invandrarelever. Jag tycker att det är
otroligt spännande när två kulturer möts och kulturmöten kan vara både lärorika
och roliga. Det är alltså inte en frågan om att dra alla elever med
invandrarbakgrund över en kam utan de är alla individer, vissa flyter det
friktionsfritt med och med andra uppstår det problem.

Genom detta syfte blir mina frågeställningar:

• Vilken typ av problem kan man möta som lärare när man har elever med
invandrarbakgrund i klassen?

• Hur bör/kan man på bästa sätt hantera och lösa dessa som lärare?

• Hur kan man som lärare alternativt hur kan skolan stärka invandrarelevers
båda kulturella identiteter?
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Definitioner

Det är viktigt för läsaren av detta examensarbete att få veta hur jag definierar en
del centrala begrepp i min text. Det finns nämligen en mängd olika definitioner
på dessa ord!

Kultur: Det är ett mycket brett och mycket svårdefinierat begrepp, men i detta
arbete menar jag att kultur är människors sätt att leva sina liv med värderingar
och beteenden och som delas av en grupp människor. Så här skriver Heyman
(1992) om begreppet kultur: ”…det är en grupp människors alla sätt att
organisera sitt liv.” Lendahls m f l (1990) definierar det i etnologiska termer:
”Det är en beskrivande term för kunskap, värderingar och beteenden som delas
av en grupp människor. Lite förenklat kan man säga att kultur är människors
sätt att leva.”

Kulturmöte: När två eller flera människor möts som är bärare av olika kulturer.

Kulturkrock: När två eller flera människor möts som är bärare av olika
kulturer, men det sker inte friktionsfritt, utan det uppstår en ”krock” och man har
svårt att förstå varandras kulturer.

Invandrare: Enligt SOU 1983:54 står följande definition: ”…den invandrade
befolkningen och därmed alla personer födda utomlands oavsett om de är
utländska medborgare eller erhållit svenskt medborgarskap. Härtill kan
emellertid läggas en grupp ”andragenerationsinvandrare” varmed avses i
Sverige födda personer med en eller två i utlandet födda föräldrar”.

Invandrarelev: En elev som lever med två olika kulturer eller fler och som
antingen är född i ett annat land eller här i Sverige.
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Litteraturgenomgång

Först kommer jag att ge en kort historik om invandringen till Sverige och om
den invandringspolitik vi haft genom åren. Sedan kommer jag att redogöra för
vad läroplanen säger om Sverige som mångkulturellt land. Därefter gör jag en
redogörelse för den litteratur som berör kulturmöten i skolan, om kulturkrockar,
åtgärder för att förebygga problem samt om invandrarelevers identitet.

Invandringen till Sverige

Den stora invandringen av människor till Sverige har mest skett sedan andra
världskriget. Innan dess, på 1800-talet skedde en stor utvandring främst till
Amerika. Över en miljon svenskar utvandrade för att söka lyckan i andra länder.
Sverige har alltså ändrats från att ha varit ett utvandrarland till att bli ett
invandrarland. Att invandringen ökade efter de stora världskrigen berodde på
olika faktorer som humanitära orsaker p g a krigen, av befolkningspolitiska
orsaker eftersom Sveriges födelseantal hade sjunkit drastiskt och att arbetskraft
behövdes till Sverige. Först 1960 hade vi en större invandring än utvandring.
Inte förrän på 60- och 70- talen som vi kan tala om en svensk invandringspolitik.
Då började invandringen uppfattas som ett ”hot”. Vid denna tid började man
tillsätta olika utredningar och reglera invandringen på olika sätt.

1965 blev svenskundervisningen gratis för invandrare. Ett par år senare
inrättades den första kommunala invandrarbyrån. 1969 öppnades Statens
Invandrarverk. Målet med invandringspolitiken var alltså att reglera
invandringen, men också att förbättra förhållandet mellan invandrare och
svenskar (Widgren, 1982).

År 1975 sammanfattades de invandrarpolitiska målen i orden jämlikhet, valfrihet
och samverkan. Invandrarna skulle nu vara jämlika svenskarna och ha samma
rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Invandrarna fick bland
annat samma rätt till bostad, arbete och utbildning som svenskarna. Med
valfrihet menas att invandrarna själva får bestämma hur mycket av det egna
språket och kulturen de vill behålla. När det gäller samverkansmålet skall de
etniska relationerna förbättras mellan majoritetsbefolkningen och de invandrade
minoriteterna (Baysan & Bennerstam, 1990).

Numera heter det inte invandrarpolitik utan integrationspolitik. Det var 1997
som man antog nya mål och riktlinjer. Målen var att alla oavsett etnisk eller
kulturell bakgrund skulle behandlas lika, man skulle ha en samhällsgemenskap
som skulle byggas på den svenska mångfalden samt att vår samhällsutveckling
skulle vara präglad av respekt och tolerans i större utsträckning än det gjorts
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tidigare. När riksdagen tog detta beslut fanns nästan en miljon invandrare i
Sverige och som hade sina rötter i ett annat land (www.ne.se).

Vilka människor har då invandrat till Sverige? Under medeltiden invandrade en
del hansatyskar. Finnar, zigenare och romer började komma på 1500-talet.
Järnhanteringen lockade hit valloner på 1600-talet. Det är bara för att nämna
några historiska invandringar och dessa går inte att jämföra med den
invandringsexplosion som skedde efter andra världskriget. I modern tid kom
flyktingar från Tyskland, de nordiska grannländerna och Baltikum under andra
världskriget. När kriget var slut kom arbetskraftsinvandringen och människorna
kom från b l a Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet. Som jag nämnde ovan
så reglerades invandringen i slutet av 60-talet och efter det kom det mest
flyktingar ”stötvis” till exempel från Chile på 70-talet när militärkuppen hade
skett. På 80-talet började asylsökande från Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet
och Eritrea komma. Under 90-talet kom det stora mängder flyktingar från f d
Jugoslavien. Senare kom kosovoalbanerna från Makedonien. Idag finns det
alltså som vi kan se en mängd olika kulturer i vårt land
(www.migrationsverket.se).

Läroplanen

Vår läroplan, Lpo-94 säger så här om Sverige som ett mångkulturellt samhälle,
Sveriges internationalisering och hur skolan skall anpassa sig efter det. Det står:

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse[…] den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav
på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell
mångfald. [...] Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar
där.” (Lpo-94,  Sid 5)

Vi som lärare har alltså ett ansvar att se det positiva i att skolan är en mötesplats
för olika kulturer. Vi skall kunna ge eleverna en förståelse för olika kulturer och
kunna ge eleverna redskap för att känna empati med andra människor. Vår
uppgift i skolan inom detta område är enkelt uttryckt att öka medmänskligheten
hos eleverna.

Det finns dock en motsättning om synen på skolans uppgift i samhället. Å ena
sidan skall skolan fostra eleverna till det ”rådande” värde och normsystemet i
vårt land och å andra sidan ta tillvara och stärka mångfalden. Vi ska alltså både
ta hänsyn till svenskheten och hur vi har det i vårt land och samtidigt stärka
mångfalden. Detta ställer krav på forskning kring detta, men även på läraren
(Ladhenperä, 1997).
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Uppfostran och mötet med föräldrarna

När invandrarelever ska börja i den svenska skolan särskilt om man som
invandrare är relativt nyanländ till Sverige kan det för en del invandrarföräldrar
kännas som ett hot mot deras uppfostran av barnen. Det kan innebära att en del
invandrarföräldrar försöker motarbeta en s k försvenskning. Många
invandrarbarn kommer från ett mer auktoritärt system än det svenska och då kan
elever och föräldrar uppleva det svenska systemet som passivt. I det svenska
systemet lyssnar man mycket på barnet och man låter det ha en egen vilja och att
få tänka själv i mycket större utsträckning än i skolsystem på andra ställen i
världen. Detta kan uppfattas som att eleverna får göra ”som de vill” fast det inte
alls är så.

I den svenska skolan har vi länge tyckt att en ”försvenskning” av
invandrareleverna har varit bra. Vi glömmer dock att detta medför att klyftan
mellan barnet och föräldrarna blir större. Därför är det viktigt att vi inte
glömmer föräldrarna till invandrarbarnen och att vi som lärare hittar sätt att
hjälpa barnen att dels behålla språket som till stor del är nyckeln till en
människas identitet och dels att kunna möta invandrarföräldrarna på ett bra sätt
och skapa en dialog (Heyman, 1988). Även Angel och Hjern (1992) menar att
det är betydelsefullt att satsa på de första kontakterna med föräldrarna och skapa
en relation med dem. Då kan det bli lättare att ta lösa eventuella framtida
problem som orsakas av kulturkrockar.

När barn och ungdomar lever i två olika fostringsvärldar kan normerna och
reglerna krocka. Detta kan medföra att starka och trygga barn lär sig att rätta sig
efter de två världarna. Tyvärr kommer de svaga barnen att få det svårare och ha
svårt att anpassa sig till den ena eller andra världen (Lendahls m f l, 1990).

Som lärare måste vi ha en sån öppen dialog med invandrarföräldrarna och deras
barn, att vi kan kompromissa i olika situationer. Gör vi det kan barnen bli
harmoniska och känna sig som barn och ungdomar med två kulturer och att detta
kan vara en enorm tillgång för både dom och sin omgivning (Heyman, 1992).

Vi måste göra steget lättare vid mötet mellan olika kulturer så att inte
invandrarbarnen och deras föräldrar kommer i kläm. I vissa familjer kan barnen
förlora respekten för föräldrarna om barnen blir dom som kan språket och får
agera ”tolk”. Detta i sin tur kan leda till att föräldrarna till dessa barn hamnar i
underläge och får lov att hävda sig gentemot lärarna i skolan. Författaren menar
att om det fanns fler lärare med invandrarbakgrund som kan hjälpa barnen,
föräldrarna och lärarna när de olika kulturerna möts så skulle detta kunna
undvikas. Möten mellan föräldrarna och skolan skall dessutom inte ske i form av
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ett vi- och dom-perspektiv utan det skall ske som ett möte mellan olika
individer. Om vi har den inställningen är det lättare att se individen och inte bara
de kulturella skillnaderna. Det är också bättre att koncentrera sig på likheterna
och inte olikheterna (Sjöwall, 1994).

Språk och identitet

Genom språket får en människa sin identitet. Språket hjälper till att förklara
själva livet och världen kring människan och gör också att vi kan vidga denna
syn med ju äldre vi blir. För invandrarbarnen är det dessutom två olika världar
som skall förklaras med skilda innehåll och uttryckssätt. Invandrarbarn måste
tillhöra två kulturer när de kommer till ett nytt land. De måste ha sitt
ursprungsspråk för att kunna ha kvar sin identitet och kunna samtala med
föräldrarna, men de måste också ha det svenska språket för att göra sig förstådd i
Sverige (Heyman, 1992).

Det är ett måste för invandrareleven att lära sig det svenska språket för att kunna
skaffa sig kunskaper, men kanske ännu viktigare för att skaffa sig nya vänner
och för att skaffa sig en relation med skolpersonal. Om eleven inte förstår
lärarens språk och läroböckernas språk som finns i skolan kan det bli svårt för
eleven att nå upp till skolans inlärningskrav (Tingbjörn, 1985).

Vi lärare bör intressera oss för invandrarbarnens ursprung och ge dom vårt stöd i
deras utveckling in i två kulturer. De ska inte behöva låtsas vara svenskar för att
känna sig uppskattade och betydelsefulla (Sjöwall, 1988).

Vissa konflikter som uppkommer mellan människor är en konsekvens av dålig
självkänsla och en brist av trygghet i den egna identiteten. Därför måste vi i
skolan se till att elever har en bra självkänsla och kan bygga upp en positiv
självbild (Lendahls m f l, 1990).

Det är av stor vikt att invandrarbarnen får hjälp med att stärka sina kunskaper i
sitt modersmål. Det är särskilt viktigt på grund av att barnet annars riskerar att
förlora den djupare känslomässiga kontakten med föräldrarna. De kan riskera att
hamna i en slags identitetslös tillvaro vilket kan vara förödande. Det är enormt
viktigt att vi är tydliga på den här punkten och peppar dom till att ha kvar sitt
modersmål. Om vi inte gör det kan de känna att deras språk inte duger och i
förlängningen att de själva inte duger. För flyktingbarnen är det dessutom
särskilt viktigt att de har ett språk som hjälper dom att sätta ord på jobbiga
upplevelser och händelser (Heyman, 1992).
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Invandrareleverna bör få mycket mer hemspråksundervisning än de får idag om
de skall klara den svenska skolan. Författaren menar att bara genom att få en
trygg identitet, bra utveckling av modersmålet och en omfattande Svenska2
undervisning kan invandrarelever bli ”aktivt” tvåspråkiga (Heyman, 1988).

En faktor som är väsentlig att tänka på är att hemspråk ofta är något som
invandrarbarnen skäms över. Dessutom har den låg prioritet i skolan vilket
bidrar till detta. Hemspråksundervisningen har sällan några fasta lokaler. En del
klasslärare är ovilliga att låta invandrareleverna gå till
hemspråksundervisningen. Dessutom är hemspråkslärarens status ofta låg.
Denne ses ofta som en person som har undervisning lite då och då och som
kommer och går i skolan. Hemspråkslärarna jobbar ofta på flera olika skolor. Att
hemspråksläraren faktiskt finns där för invandrarelever gör att invandrareleverna
kan känna sig trygga. Deras språk är något värdefullt. Vi måste alltså ändra
synsättet på hemspråksundervisningen och hemspråkslärarens uppgift. Vi måste
också börja samarbeta med dessa (Baysan & Bennerstam, 1990).

En del föräldrar säger nej till extra svenska för sina barn och till
hemspråksundervisning. De vill inte att deras barn skall gå miste om den vanliga
undervisningen. Och även om de har extra undervisning i svenska och
hemspråksundervisning så har inte invandrareleverna samma villkor som
svenska barn. De måste ofta ta igen ämnen de missat i den vanliga
undervisningen (Baysan & Bennerstam, 1990).

Kulturkrockar

Att det uppstår kulturkrockar av olika slag beror ofta på att invandrare inte
förstår det nya landets regler och normer vilket är helt naturligt i det här läget.
Vi som svenskar har varit delaktiga i vår egen historia och vi underförstår ofta
olika saker när vi talar med varandra. Vi talar inte alltid tydligt om vilka regler
som gäller och det gör att invandrarelever får det svårt att utläsa dessa s k
underförstådda regler. Vi som svenskar har också i grunden samma värderingar
och dessa är för oss är så självklara att vi inte tänker på dom. Detta saknar ju
invandrare. En annan orsak till att det uppstår kulturkrockar är att vi upplever
mötena med invandrare som är främmande och nytt som något hotande och att
det på så vis uppstår konflikter (Heyman, 1988). Vi som lärare måste förstå att
eleverna som är rätt nyanländna till Sverige inte förstår så mycket som vi tror.
Om vi tillrättavisar dessa elever med en massa ord kan det ofta bli missförstånd.
I barnets hemland kan det ha varit betydligt mycket strängare och olydighet
förenats med straff. Barnet kan då tro att det är tillåtet att göra saker eftersom
ändå inte får något straff. Det är därför bra om man är medveten om att det kan
ta lång tid med dessa barn och att man måste förklara de svenska reglerna i
skolan väldigt tydligt och ofta (Angel och Hjern, 1992).
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Många invandrarelever tycker det är jobbigt i den svenska skolan eftersom de
får spela olika roller i skolan och när de hemma får de spela andra roller. Om
inte invandrareleven lyckas kliva in i den svenska rollen i skolan kan hon/han
betona sin invandrarroll starkare och på så vis bli mer invandrare än denne
egentligen är. Genom detta kan det uppstå problem emellan svenska elever och
invandrarelever (Baysan & Bennerstam, 1990).

Ett ämne som kan vara mycket laddat i skolan är sex och samlevnad. I den
svenska skolan pratar vi öppet om detta och det kan bli jobbigt för
invandrarbarnen som oftast inte alls är vana vid detta (Baysan &Bennerstam,
1990). Det är oftast de religiösa familjerna som har svårast att acceptera
sexualundervisningen. Men överlag tycker invandrarföräldrarna att denna
undervisning börjar alldeles för tidigt i Sverige (Wellros, 1996). Skollunchen är
ett annat ämne som kan ge upphov till fler kulturkrockar i svenska skolan än
man kan tro. Trots att maten för en del invandrarelever inte innehåller t ex
griskött i maten kan invandrarelever tro att det är griskött i alla fall och vägra att
äta (Baysan & Bennerstam, 1990).

Ämnet religionskunskap kan vara ett problem för en del muslimska elever, men
även för andra invandrarelever. Det händer att föräldrarna inte vill att deras barn
skall delta i religionsundervisningen och riskera att ”indoktrineras” med andra
religioner eftersom för dom är den egna religionen ett sätt att leva (Baysan &
Bennerstam, 1990).
När det gäller religionsundervisningen bör vi vara tydliga gentemot
invandrarföräldrarna. Vi måste upplysa om hur undervisningen går till här i
Sverige och att vi faktiskt undervisar om alla religioner (Heyman, 1988).

Åtgärder för att förebygga problem

Det är inte realistiskt att tro att möten mellan olika kulturer sker utan vissa
problem. Missförstånd är ibland oundvikliga menar Wellros (1996). Som
invandrare har man förlorat sin ”vardagskunskap” när man befinner sig i det nya
landet. Det som tidigare hade varit givet och lätt kan nu ha blivit komplicerat.
Det som förut varit enkelt kan te sig som gåtor i invandrarens ögon. För att
försöka förstå den nya tillvaron i landet letar barnet efter förbindelser till det
som han/hon har lärt sig i ett annat land.

När det uppstår kulturmöten som utvecklat sig till kulturkrockar i klassrummet
måste man som lärare snabbt agera och ta tag i problemet. Man tvingas som
lärare att ta ställning och då är det till fördel att man klar över vilka ens
värderingar om livet är och om vad som är rätt eller fel e t c. Dessutom bör varje
lärare utveckla både en inlevelseförmåga och empati. Vi som lärare måste förstå
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att om man har olika kulturell bakgrund så kanske man inte ser situationer på
samma sätt (Lendahls m f l, 1990).

När det gäller problemhantering är det grundläggande att jag undersöker mina
egna värderingar så att jag inte börjar generalisera och dra alla elever med en
viss invandrarbakgrund över en kam. Man skall alltid se till individen och inte
enbart till att denne tillhör en viss grupp t ex syrianer eller muslimer. Det är
nämligen farligt att tro att bara för eleven tillhör ett visst folkslag så beter sig
alla inom samma folkslag på ett särskilt sätt (Lendahls m f l, 1990).

Vi bör i vår samhällsstruktur ha en ”kulturmöteskunskap” för att kunna få in
invandrare i vårt samhälle utan att för den skull ”försvenska” dom. Genom att
börja med att se varje individs förutsättningar och genom att erbjuda denne
delaktighet och gemenskap kan vi slippa många förödande kulturkrockar. Det är
viktigt att vi som lärare behandlar invandrareleverna väl. De är ju kommande
generations föräldrar och om det missköts kan vi att öka kulturklyftorna. Vi som
lärare måste våga söka upp dom som själva inte av olika anledningar ber om
hjälp (Heyman, 1988).

Heyman tycker att de svenska barnen måste få information i form av
”invandrarkunskap” och att detta också borde vara ett obligatoriskt ämne på
schemat. Eftersom invandrarna själva är experter på sin invandrarbakgrund gör
det att eleverna känner sig duktiga och betydelsefulla om de får dela med sig av
sin kunskap (Heyman, 1988). Även Sjöwall (1988) talar om att vi teoretiskt bör
lära oss om olika kulturer och religioner. Det är bra att titta på likheter och
skillnader. Om jag vet om dessa kulturella skillnader så kan jag undvika jobbiga
situationer och kulturkrockar. En del människor tycker att det är människorna
som kommer hit till Sverige som skall anpassa sig. Om vi dock tar första steget
och går dom till mötes så kommer vi kunna möta dessa invandrare med en
ömsesidig respekt för varandra.

Även Baysan & Bennerstam (1990) anser att både invandrarelever och svenska
elever måste få kunskaper om varandra och om de olika kulturerna. Här kommer
lärarna in och måste hjälpa till så att relationen mellan invandrarelever och
svenska barn fungerar. Denna information som skall bygga upp en förståelse för
varandra skall bakas in i den vanliga undervisningen och motverka att fördomar
byggs upp.

Problemet när det gäller skolluncherna och att vissa invandrarelever inte vill äta
så kan problemet lösas genom att anställa tvåspråkig personal i skolbespisningen
så att invandrareleverna kan kännas sig mer trygga (Baysan & Bennerstam,
1990).
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För att lösa problemet med religionsundervisningen försöker en del skolor att
lägga hemspråksundervisning och Svenska 2 på just religionstimmarna för att
slippa detta problem, vilket kanske inte gör att man löser det utan att man flyr
problemet istället (Baysan & Bennerstam, 1990). Inger Nordheden berättar i
boken ” Kulturmöten i klassrummet” (Lendahls m f l, 1990)  att hon länge
bedrev en religionsundervisning utan problem, men att när hon fick några
syrianska barn i klassen uppstod det väldiga diskussioner om olika kristna
spörsmål. Hon löste det hela genom att ta kontakt med föräldrarna till dessa barn
och genom det fick hon kunskap och kunde förstå de syrianska barnens åsikter.

Sjöwall (1988) föreslår när det gäller motsättningar mellan olika kulturer ett
antirasistiskt arbete där man förebygger att barn och ungdomar utvecklar en
negativ attityd mot andra etniska grupper. Skolan har en möjlighet att arbeta
aktivt för detta så att alla elever kan vara stolta över sitt ursprung. Dessutom kan
man inta en ståndpunkt att ”vi är lika mycket värda, men vi är olika”. En klar
antirasistisk hållning från skolan ger tydliga signaler till både invandrarföräldrar
och svenska föräldrar att personalen gör allt för att motverka mobbing och
rasism.
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Metod

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt arbetsätt i detta arbete.
Jag började med att söka efter infallsvinkel som kunde vara intressant för ämnet
invandrarelever i skolan. Jag formulerade sedan mitt syfte och mina
frågeställningar. Det jag vill undersöka blev i vilka situationer det kan bli
problem för invandrarelever och hur jag som lärare kan hantera dessa.
Sedan började jag leta efter lämplig litteratur i ämnet. Jag spenderade åtskilliga
timmar i biblioteket och fann att det var svårt att hitta avhandlingar och
rapporter i ämnet. Det verkar som det inte forskats så mycket i det här ämnet.
Jag hittade i alla fall en del användbart material och skrev min
litteraturgenomgång.

Jag valde att göra mina intervjuer efter kvalitativ forskningsmetod. Enligt Patel
& Davidson (1994) bör man använda denna metod om uppgiften handlar om att
förstå och tolka människors upplevelser. Jag ville intervjua lärare för att få ut
mer av min studie och för att kunna ställa följdfrågor och på så sätt få mer
utvecklade svar. I den kvantitativa forskningsmetoden ges inte denna möjlighet.
Därför ansåg jag att den kvalitativa forskningsmetoden var mest lämplig för min
undersökning.

Jag hade redan från början bestämt mig för att jag ville göra intervjuer med
lärare som har erfarenhet av invandrarelever. Jag bestämde mig för två skolor i
Linköping som är ganska invandrartäta. Eftersom jag läser till SO-lärare så
tyckte jag det skulle vara intressant att intervjua just SO-lärare på högstadiet på
de båda skolorna. Som 4-9 lärare känner jag mig mest inriktad på högstadiet och
därför valde jag att intervjua lärare som arbetar på högstadiet. Jag gjorde
förfrågningar om intervjuer på telefon och via e-mail till sju stycken SO-lärare.
Jag fick sex stycken som gärna ville ställa upp på intervju, men en som till slut
inte tyckte sig ha tillräckligt med erfarenhet av invandrarelever och därför drog
sig ur. Jag hade sedan telefonkontakt med alla som skulle intervjuas och
förtydligade mitt syfte med examensarbetet och bestämde sedan tid och plats.
Jag formulerade lämpliga frågor i ämnet och provintervjuade två stycken
kompisar. Efter godkännande från min handledare genomförde jag mina fem
intervjuer som skedde ute på skolorna. Innan varje intervju påpekade jag för
lärarna att de skulle vara anonyma och att de inspelade banden sen skulle
förstöras. Jag berättade därefter mitt syfte igen samt definierade en del begrepp
(invandrare, kultur, kulturmöte, kulturkrock) så att det inte skulle bli några
missförstånd.
Av de fem intervjuerna upplevde jag att en intervju blev mindre bra. Jag tror det
berodde på att den låg endast ett par dagar innan skolavslutningen och att läraren
var stressad. Läraren hade svårt att förstå mina frågor sade denne. Detta hade jag
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inte upplevt vid någon annan intervju så jag blev lite konfunderad om jag hade
varit otydlig på något sätt.

Metodkritik

När det gäller litteratursökningen och litteraturgenomgången anser jag att den
inte kunnat gjorts på ett annat sätt. Däremot kunde jag i intervjuerna ha valt
andra intervjupersoner än jag gjorde och valt lärare från fler skolor än två. Det
var dock lite svårt att komma i kontakt med lärare eftersom denna tid på året är
speciellt stressig för lärare med betygsättning o s v. Så här i efterhand hade jag
tyckt det kunde ha varit intressant att intervjuat lärare med andra
ämneskombinationer än SO och på så sätt fått höra om andra sorters problem.
När det gäller mina intervjufrågor är jag nöjd med alla frågor utom en och det är
”Vilka kulturmöten har du ställts inför som lärare?”. Denna fråga blev för svår
och abstrakt för de intervjuade lärarna. Hade jag gjort intervjuerna nu hade jag
nog tagit bort denna fråga helt.
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Resultatredovisning

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av intervjuerna som jag gjorde
med de fem lärarna. Jag har jämfört de olika svaren jag fått på frågorna och sen
hittat en del områden att samla dom runt istället för att jämföra fråga för fråga.
När de fem lärarna svarade på frågorna så märkte jag hur dessa gick in i
varandra och att de ibland gav svaren redan innan jag ställt de kommande
frågorna. Därför ska frågorna studeras ihop och inte skilda från varandra. De
områden som jag kunde hitta blev nio stycken och som jag sa ligger dessa nära
varandra och jag delade in dessa för att det ska bli enkelt att överblicka
intervjuresultatet. De fem första är olika problem för invandrarelever som är
kulturrelaterade. Den sjätte handlar om kulturkrockar. Den sjunde gäller hur
man hanterar dessa problem. Det åttonde området handlar om invandrarelevers
identitet och under det nionde ges allmänna råd kring detta från de intervjuade
lärare till oss blivande lärare. Jag har givit dessa lärare namn från A-E. I början
på varje tema har jag citat från de intervjuade lärarna.

Resultatet av intervjuerna

Till att börja med frågade jag de fem lärarna lite allmänt om hur länge de arbetat
som lärare i grundskolan och vilken erfarenhet av invandrarelever de tyckte sig
ha. De exakta intervjufrågorna finns med i bilaga 1. Eftersom jag hade bestämt
mig för att intervjua lärare med erfarenhet så hade alla utom en jobbat länge i
grundskolan. Dessa lärare hade jobbat mellan 13 och 24 år i grundskolan och
alla hade jobbat på ett par olika invandrartäta skolor. De ansåg sig alltså alla ha
stor erfarenhet av invandrarelever. Den femte läraren hade jobbat två år i
grundskolan och ansåg sig ha erfarenhet av invandrarelever. På frågan från vilka
kulturer som eleverna dessa lärare hade så var det varierande och de sa att
många kom från f d Jugoslavien och Mellan Östern främst Iran och Irak, men en
del elever kom även från andra länder. Det som är intressant är att jag fått
väldigt olika svar av de intervjuade lärarna och det tyder kanske på att det är
olika ungdomar det rör sig om och olika ”problem”.

Uppfostran

”..en del invandrarelever har en machoattityd eftersom de blivit uppfostrade
så..”

”..en del kulturer ser på kvinnan annorlunda än vi..”

”..har svårigheter att lyda mig eftersom jag är kvinna..”
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Denna fråga tog tre stycken av lärarna upp när det gäller kulturmöten i skolan.
Lärare A tycker att en del av invandrarkillarna är uppfostrade till en
machoattityd alltså en tuff och ganska hård attityd där det gäller att inte ”tappa
ansiktet”. A tycker att denna attityd visar sig mot de svenska tjejerna och mot
lärare när det gäller att lyda som de har svårt med. Lärare B ansåg att en del
invandrarkulturer har en annan kvinnosyn än den svenska och att detta tar sig
uttryck i saknad respekt mot svenska tjejer. Lärare C ansåg att en del
invandrarkillar har svårt att lyda henne som kvinna och som en vuxen person
och att dessa killar har en tuff attityd mot henne. Lärare D och E tog inte upp nåt
om detta.

Mötet med föräldrarna

”..vissa kommer från hem som inte har studietraditioner och som inte tycker det
är viktigt med utbildning och då är det jättesvårt att motivera […] motsatsen är
de invandrarelever som är mycket studiemotiverade hemifrån, men som inte kan
och håller på att plugga ihjäl sig..”

”Genom utvecklingssamtal med föräldrarna så är det ett tydligt kulturmöte. Jag
har haft erfarenhet av att föräldrarna inte pratar med mig utan med
Svenskatvåläraren enbart och behandlade mig som luft. Andra
invandrarföräldrar har nästan absurd respekt och behandlar mig som en
auktoritet så det är väldigt olika.”

”..många har synpunkter på hur det borde vara i skolan, det här med disciplin,
respekt och bestraffning..”

Denna fråga berörde samtliga lärare som jag intervjuade. Lärare A menade att
en del invandrarföräldrar ställer mycket höga krav på sina barn att lyckas i
skolan och ibland är dessa krav orimliga eftersom eleven kanske inte har de
förutsättningarna bland annat på grund av språkbiten. En del invandrarbarn har
inget som helst stöd hemifrån och kommer från hem där det inte finns någon
studietradition och för dom har skolan ingen som helst relevans berättade A.
Lärare B sa att samma sak, och sa att hon brukar påpeka för de föräldrar som har
en negativ attityd till skolan att det är viktigt att få en bra utbildning i dagens
Sverige. Lärare C berättade om en del tydliga kulturmöten vid utvecklingssamtal
där hon blivit behandlad som luft när till exempel Svenska2-läraren varit
närvarande och att hon inte fått någon som helst respekt eller respons från
föräldrarna. Men hon har också mött föräldrar där det varit tvärtom och att de
nästan visat henne ”en absurd respekt” som hon uttryckte det. Givetvis så är
dessa två exempel undantag och de flesta föräldrar är mycket tillmötesgående
påpekade C. Lärare D berättade om att vid en del utvecklingssamtal så kliver
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eleven in i föräldrarnas kultur och blir som en annan person. Lärare E tyckte att
de flesta invandrarföräldrar har mycket åsikter om hur det borde vara i skolan
med disciplin, respekt och bestraffning. E berättade att en del föräldrar säger till
henne att ”var inte rädd att ta i” och då förklarar E för föräldrarna hur det
fungerar i svenska skolan med ”bestraffning”.

Synen på skolan

”Det spelar alltså ingen roll vilka betyg hon får för hon är ju kvinna och ska ju
gifta sig efter skolan..”

”En annan tjej får alltid stanna hemma när nåt syskon är sjukt..”

”För vissa flickor kan det vara jobbigt att veta att de skall giftas bort när de gått
klart skolan och då kan det vara svårt att plugga när man ändå skall giftas bort.
Andra elever har oerhört hårda krav på sig hemifrån och det verkar vara
jobbigt för dom..”

”Invandrarföräldrar har ofta den inställningen att bara man studerar flitigt så
går det bra och vill oftast inte kännas vid att det kan vara saker som läs- och
skrivsvårigheter och dyslexi som bidrar till svårigheter för deras barn..”

Detta område har jag delvis varit inne på i förra stycket. Lärare A sade alltså att
invandrareleverna kommer från olika studiemotiverade hem och att en del har
jättepress på sig medan andra inte har någon motivation hemifrån. Han påpekade
dock att de allra flesta dock har normal press på sig hemifrån. Lärare B berättade
att hon stött på en del elever vars föräldrar inte tycker det är viktigt med
utbildning därför att döttrarna ska ju ändå gifta sig när de gått ut grundskolan
och då behövs inte utbildning. Hon sade också att en del tjejer får stanna hemma
från skolan ibland för att ta hand om sjuka syskon. Överhuvudtaget tyckte hon
inte att en del invandrartjejer tas på allvar när det gäller att utbilda sig och det
tyckte hon är högst beklagligt. Hon sade också att hon tycker de nyanländna
invandrarna är mer studiemotiverade och får stöd hemifrån då de vill få ett bra
liv snabbt här i Sverige. Lärare C berättade om att hon möter tjejer som tycker
det är jobbigt att de inte får studera vidare på grund av sina kulturer och att de är
jätteledsna över det och det tyckte C är ett dilemma eftersom det är svårt att
lägga sig i för mycket som lärare. Lärare D berättade att hon möter
invandrarföräldrar som anser att bara man är flitig så går skolan bra och vill inte
kännas vid till exempel läs- och skrivsvårigheter. Hon tyckte de allra flesta
invandrarföräldrar har för höga krav på sina barn och ser inte realistiskt på det.
Lärare E tog inte upp nåt om detta.
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Språket

”I undervisningen märks givetvis språkdelen, ordförråden är ofta torftiga, en
del har inte pratat svenska förrän de kommit till skolan och hemma pratas ofta
bara modersmålet..”

”Språket kan vara ett problem för vissa invandrare, men inte så mycket anser
jag..”

”Språket är ett annat problem och hindrar många från att ta till sig kunskap..”

Språkdelen nämnde alla lärare utom lärare D. Lärare A tyckte att språkdelen är
problematisk för de flesta invandrarelever då dessa ofta har ett dåligt ordförråd
ansåg denne. Särskilt om hemspråket pratas i hemmet hela tiden. Både lärare B
och C tycker inte språkdelen är nåt stort problem. B menade att det både finns
svaga och starka elever som har invandrarbakgrund liksom de finns båda av
svenska elever. C tycker att även om det är ett problem så är ofta dessa elever
extra flitiga och lägger ned tid på sina problem och att de på så sätt brukar bli
bättre i språket. Lärare E tycker liksom A att språket är ett hinder för många
invandrarelever att tillgodogöra sig kunskap.

Religion

”Ibland kan det vara känsligt att undervisa om olika religioner..”

”Jag har inte stött på några fundamentala drag och har aldrig haft någon elev
som inte fått delta i undervisningen för sina föräldrar..”

”..muslimska barn som har svårt att ta till sig när vi pratar om den svenska
kyrkan..”

Denna punkt tar alla utom lärare B och C upp. Lärare A, D och E tycker alla att
det kan bli problem ibland i undervisningen i religion när en del invandrarelever
är stark troende. Samtliga nämner muslimska barn som ibland inte tycker om att
prata om andra religioner särskilt om kristendomen och svenska kyrkan. Ingen
av lärarna har dock haft någon elev som inte fått delta i undervisningen.

Kulturkrockar

”..invandrarkillars attityd mot svenska tjejer, de gör saker mot dom som aldrig
skulle göra mot sina egna..”
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”..inte tro att det enbart är som i debatten där det är motsättningar mellan
svenskar och invandrare utan det är lika mycket mellan olika
invandrarkulturer..”

”..ett annat problem är synen på de svenska tjejerna  som en del invandrarkillar
har….tycker att svenska tjejer är horor, medan de utländska tjejerna är
upphöjda och respekterade..”

Både lärare A och B tar upp problematiken under rasterna mellan olika
kulturbärande gäng som bråkar och om svenska tjejers utsatthet av vissa
invandrarkillar. A tycker dock inte att det är mest bråk mellan invandrare och
svenska elever utan att det mest är invandrargäng som bråkar med varandra,
men att dessa inte är fler än när svenska gäng bråkar med varandra. B har mött
problem med invandrarkillar som kallar svenska tjejer horor och som höjer upp
sina egna tjejer högt även om dessa ibland är mer utmanande klädda än de
svenska tjejerna.

Problemhantering

”Eftersom vi har förhållandevis lite motsättningar så har vi inga färdiga
program utan tar itu med problem allt eftersom de uppstår..”

”Jag tycker inte att det är så mycket problem, istället är de sociala problemen
här i området värre..”

”..försöker vi prata mycket om olika kulturer och diskutera..”

”..vi pratar alltid och reder ut problemen direkt..”

I intervjuerna frågade jag lärarna hur de brukar hantera dessa problemområden
som tagits upp. Vad samtliga lärare sade är att det gäller att ta itu med
problemen när de dyker upp och att våga göra det. Lärare A menade att det
gäller att bedöma från fall till fall och att det inte finns några
”universallösningar”. Själv försöker A jobba mycket med motivation med de
elever som har språksvårigheter och hela tiden peppa. Skolan har dessutom
ständiga anti-mobbningsprojekt där dessa problem tas upp. B tyckte att de
kulturbundna problemen är färre än de sociala problemen i området. Även hon
ansåg att man inte kan generalisera utan att man måste se varje elev för sig
oavsett kulturell bakgrund. Både C, D och E försöker ständigt prata om olika
kulturer och ta upp våra olika kulturbakgrunder till diskussion.
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Identitet

”..de hanterar det mycket olika, vissa klarar det bättre och andra sämre..”

”..en del invandrartjejer vill inte bli försvenskade..”

”..överlag tycker nog eleverna att det är bra att ha två kulturer i bagaget..”

”Jag tror att de tycker det är svårt att ha två kulturer…tjejerna ofta mer kuvade
av föräldrarna och får inte lika stor frihet som killarna..”

”..de är ofta stolta över sin ursprungskultur..”

”..de är försvarare av sin ursprungskultur..”

Intervjufrågorna kring detta löd: Hur hanterar eleverna att de har två kulturer?
Vad gör skolan och lärarna för att stärka dessa elevers identitet?
Lärare A tycker att det är väldigt olika hur eleverna hanterar att de har två
kulturer. Han menar att vissa har det lätt medan andra inte vet var de hör
hemma. Han berättade att många invandrartjejer lever ganska normala liv under
skolåren och sen gifter sig särskilt de syrianska tjejerna. Han upplever också att
en del tjejer inte vill bli ”försvenskade” på grund av att de anser att svenska
tjejer är ”lössläppta” och har en annan syn på relationer. Lärare B upplever att
elever över lag tycker att det är ganska bra att leva i två olika kulturer och att
många anammar en del svenska traditioner samtidigt som de har de egna
traditionerna kvar. B kan dock uppleva att en del elever vill bli försvenskade,
men att föräldrarna inte riktigt tillåter det. Lärare C tror att de flesta tycker det är
svårt att ha två kulturer eftersom de inte riktigt vet ”vilket ben de ska stå på”
som hon uttrycker det. C anser också att tjejerna är mer ”kuvade” och tillåts inte
bli försvenskade och att killarna får mycket mer frihet. Några av tjejerna till
exempel går välklädda till skolan och när de kommer hit så sminkar de sig och
byter kläder för att bli mer ”svenska”. Sen upplever C att många invandrarkillar
får rollen som familjens överhuvud och får ta mycket ansvar vilket de tycker är
jobbigt. Lärare D tycker att elever med två kulturer är fantastiska på att hantera
att de har två identiteter och att de oftast är stolta över sin ursprungskultur och
vill bevara den. Lärare E tror att många elever inte anser sig ha två kulturer utan
att de har sin ursprungskultur och den försvarar de mycket.

När det gällde frågan om vad skolan och lärarna gör för att stärka
invandrarelevers identitet sa lärarna så här:
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”Vi har tendenser till att stärka t ex genom mångkulturella dagar…men det
känns mest som ”kosmetiska” åtgärder..”

”Vi har ett fortlöpande projekt som handlar om att varje människa är lika viktig
och att alla är lika mycket värda.”

”Jag försöker alltid betona likheterna istället för skillnaderna..”

”..jag säger till dom att vara rädda om sitt hemspråk..”

”..uppmuntra elever att vara stolta över sitt kulturarv..”

Lärare A berättar att skolan försöker att ha mångkulturella dagar för att visa
olika kulturer, men han tycker det känns lite falskt. Han tycker att elever och
lärare på den skolan han jobbar lever i två olika världar eftersom knappt några
lärare bor i området och tar del av livet eleverna lever. A tror också det är viktigt
att stärka dessa barn i tidig ålder särskilt när det gäller identiteten och
språkbiten. Lärare B säger att hon försöker hela tiden prata om människosyn och
identitet och att skolan brukar ha olika projekt om detta. Lärare C försöker alltid
att betona likheterna istället för skillnaderna. Hon försöker alltid påpeka för
eleverna hur fantastiskt det är att få ha två kulturella identiteter och att de ska
vara rädda om sitt hemspråk och vårda det.  Hon berättade också att skolan
försöker ha temadagar där de bjuder in föräldrar som får laga olika
matspecialiteter och så vidare. Lärare D försöker liksom C att uppmuntra
eleverna att vara stolta över sitt kulturarv, men även att ta del av det svenska. D
försöker att påverka invandrarelever att engagera sig i olika frågor på skolan för
att bli representerade. Dessutom har de precis som de övriga lärarna olika
projekt och temadagar. Även lärare E brukar påpeka vikten av att behålla sin
kultur, men att även ta del av den svenska.

Råd

”..att ha ett öppet sinne..”

 ”Visa respekt för var man än kommer ifrån..”

”Att vara sig själv, vara trygg i sig själv..”

”..inte generalisera och särbehandla..”

”Att upptäcka hur berikande det är när många kulturer möts..”

”Att se likheterna mer än skillnaderna..”
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Till sist i intervjun så frågade jag efter allmänna råd till oss blivande lärare kring
detta med kulturmöten i skolan och alla sa först och främst att det gäller att inte
generalisera och dra alla över en kam. Lärare A sa att man bör ha ett ”öppet
sinne” och inte tro att konflikterna enbart rör invandrarelever utan att det är
många svenska elever som också hamnar i konflikter. Lärare B tycker att vi
blivande lärare ska inse hur berikande det är med många olika kulturer i skolan.
Denne menar vidare att det gäller att vara trygg i sig själv och veta var man står
som lärare. Lärare B, C, D och E tycker alla att det är viktigt att betona
likheterna och inte skillnaderna mellan kulturer. B tror på att det gäller att visa
respekt för olika kulturer och D menar att man bör se till att få en bra relation till
både elever och föräldrar. Lärare E menar att man inte ska särbehandla dessa
elever utan att behandla dom som svenska elever. E tycker också att man kan
göra ett material med lättare svenska för elever med språksvårigheter.
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Diskussion

I detta avsnitt kommer jag att jämföra min litteraturgenomgång med mina
intervjuresultat. I en avslutande del kommer jag att berätta vad jag lärt mig av de
intervjuade lärarna och av litteraturen och sånt som jag fann lite konstigt samt ge
förslag på områden att forska vidare kring.

Jämförelse mellan litteratur och intervjuresultatet

När det gäller lärarens roll i den mångkulturella skolan var en av åsikterna i de
råd denne gav till oss blivande lärare att det gäller att vara sig trygg i sig själv
och vara den man är och veta var man står som lärare. Detta kunde jag också
utläsa att de flesta andra av lärarna tyckte även om de inte uttryckte det. En
lärare sa till exempel att det gäller att ha ett öppet sinne. Lendahls m f l (1990)
betonar vikten av att veta vilka ens värderingar är som lärare och vad man tycker
är rätt och fel.

En av lärarna berättade att vissa invandrarkillar är uppfostrade till en
machoattityd och att de ska vara tuffa och hårda. En annan tog upp att en del
invandrarkulturer har en annan kvinnosyn än vår svenska och en annan lärare
tyckte att många invandrarkillar har problem med att lyda henne som kvinna.
Litteraturen tog inte upp så mycket om uppfostran i olika kulturer och när det
gäller dessa intervjusvar så var det specifikt för vissa elever och inte generellt.
Alla lärarna sa någon gång under intervjuerna att det går inte att generalisera
utan att de flesta problem de angav är just som sagt specifika.

I mötena med föräldrarna var ett par av åsikterna att en del invandrarföräldrar
har för höga krav på sina barn och att en del inte har något stöd alls från
hemmet. En av de intervjuade lärarna talade om hur vissa invandrarföräldrar
behandlat henne som luft och att vissa behandlade henne med enorm respekt,
men att de flesta föräldrar faktiskt är mycket tillmötesgående. En lärare
berättade att hon har sett att en del elever kliver in i föräldrarnas kultur och blir
en annan person när de har utvecklingssamtal. Här säger Baysan & Bennerstam
(1990) att invandrarelever ofta tvingas in i olika roller i hemmet och i skolan och
att det kan vara jobbigt för eleverna.

Invandrarföräldrar har mycket åsikter om disciplin och bestraffning i skolan
ansåg en av lärarna. Hon berättade att många av invandrarföräldrarna säger att
hon inte ska ”vara rädd att ta i” när det gäller disciplinfrågor. Hon brukar då
förklara hur svenska skolan ser på bestraffning i skolan. Heyman (1988) säger
att eftersom de flesta invandrarbarnen kommer från ett mer auktoritärt system i
sina ursprungsländer så kan det svenska skolsystemet uppfattas som passivt när
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det gäller bestraffning och att föräldrarna i det här läget försöker motarbeta en s
k försvenskning. I Sverige reder vi ut problemen i skolan genom att prata om
dom och diskutera dom istället för att bestraffa och det kan som sagt uppfattas
som slappt. Heyman talar vidare om hur viktigt det är i dessa situationer att möta
invandrarföräldrarna på ett bra sätt och kunna få en bra dialog med dom. Det
säger även Angel och Hjern (1992) och menar att lärare bör satsa på de första
kontakterna med föräldrarna. Det gäller också att vara tydlig och förklara de
svenska reglerna i skolan noga eftersom invandrarelever och föräldrar annars får
svårigheter med att förstå alla dessa underförstådda regler som vi har till
exempel i skolan.

En del invandrarföräldrar kan ha en annorlunda syn på skolan och två av de
intervjuade lärarna har mött föräldrar som inte tycker det är viktigt med skolan.
En berättade att en del tjejer måste vara hemma ibland för att ta hand om sjuka
syskon och att särskilt invandrartjejer inte tas på allvar av föräldrarna när det
gäller deras utbildning. En av lärarna talade mycket om att vissa invandrarelever
har en mycket stor press på sig hemifrån och att andra inte alls har någon
stöttning hemifrån. Sjöwall (1988) menar att det borde finnas fler lärare med
invandrarbakgrund som kan finnas till hands i sådana här situationer och hjälpa
till att överbrygga klyftorna mellan den svenska kulturen och invandrarfamiljens
kultur.

Angående religionsundervisningen säger tre av lärarna att det ibland kan uppstå
vissa problem om de har invandrarelever som är starkt troende. Ingen har dock
haft någon elev som inte fått delta i undervisningen. Baysan & Bennerstam
(1990) menar att en del föräldrarna till en del muslimska elever och även andra
invandrarelever inte vill att deras barn ska delta i undervisningen och
”indoktrineras” av andra religioner. Heyman (1988) säger att när det gäller
religionsundervisningen måste vi vara tydliga gentemot invandrarföräldrarna
och förklara att vi i Sverige undervisar om alla religioner och att det inte handlar
om att ta ställning för en speciell religion i undervisningen.

När det gäller språket och identiteten nämnde alla lärare som jag intervjuade
utom en, språkproblemet. Samtliga tyckte att språkdelen kunde vara
problematiskt och att många invandrarelever inte riktigt kan uttrycka sig i det
svenska språket. En av lärarna menade att invandrareleverna ofta har ett dåligt
ordförråd särskilt om de bara pratar sitt hemspråk hemma. Här hävdar dock
Heyman (1992, 1988) att det är väldigt viktigt att invandrareleverna får hjälp att
stärka sina kunskaper i sitt hemspråk eftersom de annars riskerar att förlora den
djupare kontakten i hemmet där deras hemspråk talas. Heyman menar också att
invandrareleverna i svenska skolan måste få mer hemspråksundervisning och
även Svenskatvå-undervisning för att kunna bli aktivt tvåspråkiga och kunna få
en trygg identitet och klara sin tvåspråkighet. Språket och identitet hänger ihop
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säger Heyman vidare och utan språket har inte människan sin identitet. Lendahls
m f l (1990) menar att lärare i skolan måste verka för att elever får en bra
självkänsla och en bra självbild.

Det är väldigt olika hur eleverna hanterar sina två identiteter (den svenska och
den utländska) ansåg en av lärarna och menade att vissa inte vet var de ska höra
hemma och att en del absolut inte vill bli försvenskade av olika orsaker. En
annan av lärarna upplevde dock att en del elever vill bli försvenskade, men att
det är föräldrarna som inte tillåter det. Tjejerna är mer kuvade än killarna och
inte tillåts bli försvenskade och killarna får mycket mer frihet i detta fall ansåg
en av de intervjuade. En annan åsikt var att elever med två kulturer är fantastiska
eftersom de hanterar två olika kulturer och upplever att de är stolta över sin
ursprungskultur. De flesta av lärarna försöker uppmuntra eleverna att vara stolta
över sitt kulturarv. En av lärarna hävdar att hon tror att många elever inte anser
sig ha två kulturer utan att de identifierar sig med sin ursprungskultur och
försvarar den och det brukar hon uppmuntra, men säger även åt eleverna att ta
del av den svenska för att komma in i det svenska samhället. Sjöwall (1988)
menar att skolan har en möjlighet att aktivt arbeta för att alla elever kan vara
stolta över sitt ursprung.

Två av lärarna tar upp problem som uppkommer på rasterna mellan olika
invandrargäng och tycker inte det är så mycket motsättningar mellan
invandrargäng och svenskar. Båda tycker att invandrarkillars attityd mot svenska
tjejer är ett problem. Ofta blir svenska tjejer kallade horor av invandrarkillarna.
När problem som till exempel detta kommer upp säger samtliga lärare att det
gäller att ta itu med problemen vartefter de dyker upp och att våga ta itu med
problemen. Den ene menade att det inte finns några universallösningar och att
alla fall är olika. På dennes skola har de ständiga anti-mobbningsprojekt för att
motverka motsättningar och elevers utsatthet. Även den andre sa att man inte
kan generalisera och hitta en lösning utan att man måste se varje elevs problem
för sig. De flesta lärarna brukar ständigt prata om olika kulturer och ta upp våra
olika kulturbakgrunder till diskussion. Lendahls m f l (1990) påpekar att det är
viktigt att inte börja generalisera och dra elever med invandrarbakgrund över en
kam. Heyman (1988) talar om att se varje individs förutsättningar och erbjuda
denne delaktighet och gemenskap. Hon talar också om hur viktigt det är att vi
behandlar invandrareleverna väl i skolan annars så kan vi öka kulturklyftorna
eftersom deras erfarenheter sprids till nästa generation. Liksom några av lärarna
talar Heyman om att ”invandrarkunskap” borde vara ett obligatoriskt ämne i
skolan därför att eftersom invandrarna själva är experter på sin
invandrarbakgrund så får de på så sätt känna sig duktiga och betydelsefulla om
de får dela med sig av sin kunskap. Alla lärare utom en tyckte att det är viktigt
att betona likheterna och inte skillnaderna i olika kulturer. Sjöwall (1988) tycker
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det är bra att titta på både och, och om man vet om de kulturella skillnaderna
kan jag undvika olika former av kulturkrockar.

Avslutning

Jag måste säga att jag har lärt mig massor genom att ha intervjuat olika lärare
och ta del i deras erfarenheter om problem som kan uppstå för invandrarelever
och hur man bäst gör för att hantera dessa. Jag hoppas också att läsaren av detta
arbete kan få med sig värdefull information som hon/han kan ta med sig i sin
kommande lärargärning.

Det som gjorde mig förvånad när jag intervjuade lärarna, men samtidigt gjorde
mig mycket glad var att alla lärare tyckte det är så berikande med olika kulturer i
klasserna i skolan. I intervjuresultaten har jag fått lära mig att det inte går att
generalisera och tro att det finns några färdiggjorda mallar på problemlösningar.
Jag fick många ”aha-upplevelser” när jag intervjuade och en var att de som
verkar ha det mest jobbigt är invandrartjejerna. Detta eftersom deras föräldrar
många gånger inte tycks tycka det är angeläget med utbildning för deras del.
Därför får de det extra kämpigt här i Sverige eftersom vi tycker det är viktigt
med utbildning för alla. Jag blev också överraskad över att det verkar vara mest
motsättningar mellan invandrargrupper och inte så mycket mellan invandrare
och svenskar på de skolor jag var på.

I litteraturen framgick hur väsentligt det är för elever att få
hemspråksundervisning för att inte förlora kontakten med föräldrarna. På det
sättet har jag inte tänkt på det förut och jag inser nu att för att elever skall få ha
kvar sin identitet och kunna utveckla den måste de få behålla sitt hemspråk och
dessutom få goda möjligheter att lära sig svenska.

I litteraturen jag tog del av togs det inte upp det här med motsättningar mellan
svenska elever och invandrarelever i någon stor skala och det är konstigt. Ordet
rasism förekom inte vilket jag fann anmärkningsvärt eftersom det pågår en
debatt idag om rasism och främlingsfientlighet. Kanske är det så att det är en
relativt nytt fenomen i den bemärkelsen att det är först på senare tid som det
uppkommit debatt kring rasism och att det ännu inte forskats så mycket kring
detta. I sånt fall så tycker jag att det borde forskas mer om rasism i skolorna
idag.

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att som lärare måste vi vara tydliga
mot invandrarelever och deras föräldrar i allt vi gör. Det gäller att inte
generalisera utan att se till varje individ eller problem. Som lärare bör man veta
var man står och vilka ens värderingar är. Vi lärare kan stärka
invandrarelevernas identitet genom att visa intresse för deras ursprungskultur
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och visa eleverna in på rätt väg i den svenska kulturen. Att språket är en viktig
bit i identiteten måste vi vara medvetna om och ta ställning för
hemspråksundervisningen.
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Bilaga 1

Intervju med lärare

Presentation av mig själv
Syftet med examensarbetet
Definitioner av ord och begrepp

Intervjufrågor

Hur länge har du arbetat som lärare i grundskolan?

Vilken erfarenhet har du av elever med invandrarbakgrund?

Vilka kulturmöten har du ställts inför som lärare?

Från vilka kulturer kommer dessa elever från?

I vilka situationer har det uppstått problem för invandrarelever i skolan, som
enligt din erfarenhet, beror på en kulturkrock?

Hur försöker du alternativt skolan hantera de problem som uppstår?

Vilka erfarenheter och slutsatser drog du av detta?

Hur hanterar eleverna att de har två kulturer?

Vad gör skolan och lärarna för att stärka dessa elevers identitet?

Om du skulle ge oss blivande lärare några råd kring detta. Vilka skulle de bli?


