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1 INLEDNING

Många elever med mångkulturell bakgrund har det svårt i skolan. Detta faktum
beror naturligtvis på flera olika faktorer. Vissa, exempelvis traumatiska
upplevelser från sitt hemland, kan vi hjälpa till att bearbeta, men vi kan inte ändra
på historien. Andra faktorer kan vi däremot påverka, exempelvis hur vi möter
eleven och föräldrarna i skolsituationen. Jag har funderat på hur skolstarten ser ut.
”En bra start är halva arbetet” sägs det. Ger vi de mångkulturella eleverna en bra
start? Möter vi dem på ett bra sätt?

Det är nu inte långt kvar tills jag står där som färdig lärare i Sv2. Just det första
mötet mellan skolan och en mångkulturell elev och hans/hennes familj känner jag
mig synnerligen oförberedd på, samtidigt som jag är helt på det klara med att det
kommer att bli en av mina arbetsuppgifter. För att förbereda mig inför den
kommande yrkesrollen, har jag valt att i mitt examensarbete undersöka hur man
på skolorna inom Motala kommuns tätort går tillväga då man ska möta en
mångkulturell elev och hans/hennes familj för första gången. Jag vill också se
vilken beredskap som finns på skolorna för detta första möte.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att ge en bild av hur första mötet mellan skolan och en
mångkulturell elev och hans/hennes familj kan se ut i Motala kommun och hur
beredskapen är för mottagandet, samt att studera adekvat litteratur i ämnet. Finns
det någon skillnad mellan ideal och verklighet?

1.2 Problemformulering

Följande frågeställningar vill jag besvara med detta arbete:
- Hur ser första mötet ut mellan skolan och en mångkulturell elev och

hans/hennes familj?
- Har skolorna någon beredskap för att ta emot en mångkulturell elev på ett bra

sätt?

För att få ett uttömmande svar, har jag brutit ner frågorna i följande,
mer detaljerade delfrågor:
• Var äger första mötet rum?
• Vem eller vilka ur skolans personal är med vid första mötet? – Vem borde

vara med?
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• Vem följer med den mångkulturelle eleven till första mötet? – Vem borde följa
med?

• Används tolk?
• Vad informerar skolan om? – Vad borde skolan informera om?
• Vad frågar skolan om? – Vad borde skolan fråga om?
• Hur förbereder sig personalen för första mötet?
• Tänker personalen på sitt eget kroppsspråk, klädsel etc?
• Hur upplever personalen att den bemöts?
• Får skolan i förväg några uppgifter skriftligt från annan myndighet eller från

familjen?
• Finns det någon handledning på skolan avseende första mötet?
• Ser mötet olika ut beroende på från vilket land eleven kommer?
• Om något saknas för att göra första mötet bättre, vad är det?

Här vill jag poängtera att undersökningen avser endast de till Sverige nyanlända
mångkulturella eleverna. Har de däremot fötts eller växt upp i Sverige uppstår inte
den speciella situation som jag vill studera.

1.3 Begreppsdefinitioner

Jag kommer här att definiera begreppen kultur, mångkulturell samt mångkulturell
elev. Det visar sig ha stor betydelse vad gäller inställningen till det första mötet,
huruvida intervjuoffren har funderat över dessa ord och därmed har en
uppfattning om vad de står för.

1.3.1 Kultur

Enligt Skolverket (1996) är kultur ett begrepp som människor gärna använder,
utan att egentligen kunna definiera det. Ibland tas ordet till som förklaring till allt
konstigt. Det leder ofta till att kultur, och särskilt andras kultur, blir en slags
slasktratt. Vi kulturaliserar gärna det som inte egentligen är kulturyttringar, och lär
varandra att ta till kulturen som förklaring och försvar till allt det vi vill eller inte
vill.

Enligt Statens Invandrarverk (1984) kan i stora drag följande grupperingar av
ordets betydelse göras, beroende på hur det används i folkmun:
• Finkultur – en förnäm produkt som står i centrum för uppmärksamhet.
• Representativ kultur – då folkgrupper uppfyller omgivningens förväntningar,

exempelvis då greker börjar dansa zorba först då de kommer till Sverige.
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• Folkkultur – den kultur som har sin hemort hos gemene man.
• Det vetenskapliga kulturbegreppet – innefattar en grupps gemensamma

värden, regler och symboler.

Följande är definitioner hämtade från olika uppslagsverk:

”Kultur är detsamma som en gestaltning av mänsklig verksamhet.” (SAOL, 1986)

”Kultur är en andlig eller materiell odling, bildning”. (Prismas lilla uppslagsbok, 1980)

”Kultur är en odling, ursprungligen av jorden; i vidsträckt betydelse alla
mänskliga verksamheter samt andliga och materiella resultat av dessa
verksamheter, som förs vidare till följande generationer”.
(Bra Böckers Lexikon, 1987)

”Kultur är ett sammanfattande begrepp för processer som innebär att
människan på något sätt bearbetar/förvandlar naturen, inklusive sin
egen….omfattar enligt detta synsätt deras kunskaper, föreställningar, konst,
rättssystem, idéer, vanor, värderingar, föremål etc – kort sagt allt som
tillsammans bildar folkets livsmönster…” (Focus, 1997)

Följande är citat från mina intervjuer:

” Kultur är ett bekvämt begrepp att skylla på, det felanvänds alltför ofta! Det
ger negativa associationer, vilket tyder på att det finns spritt förutfattade
meningar.”

”Kultur får mig att i första hand tänka på finkultur. Det kan också stå för hur
människor lever och firar sina traditioner.”

”I positiv bemärkelse står ordet för berikande, värme och generositet. I negativ
bemärkelse står det för religions- och kulturkrockar.”

”Kultur för mig är detsamma som religion.”

”Kultur är det som människan odlar – motsatsen till natur.”

”Kultur är i första hand ett språk och ett förhållningssätt.”

”Allt är kultur!”
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1.3.2 Mångkulturell

Detta ord har jag ej lyckats hitta i någon ordlista. När jag frågade mig fram på
Motala bibliotek, svarade en bibliotekarie förvånat att: ”Det ligger väl i ordets
natur vad det betyder?!” För den som studerat och funderat på saken är det dock
inte lika självklart.

I det direktiv till bildandet av en invandrarpolitisk kommitté som regeringen gav
1994, står det: ”De riktlinjer för invandrarpolitiken som antogs av riksdagen år
1975 banade vägen för framväxten av ett mångkulturellt samhälle. Det råder dock
stor oklarhet om vad begreppet mångkulturellt samhälle innebär. Någon
närmare precisering har aldrig gjorts.” (Direktiv 1994:130, sidan 13) I klartext står
det att ingen vet vad detta så omtalade mångkulturella samhälle är för någonting,
men man tror sig ändå kunna konstatera att ett sådant samhälle finns.

Följande är citat från olika sakkunniga personer:

”Per definition är det ett land där det finns många kulturer sida vid sida –
oberoende av om de umgås med varandra. Multi betyder ju rätt och slätt
många. En annan sak är om det multikulturella är harmoniskt och
välfungerande. Och om grupperna har kontakter och ömsesidigt utbyte.” (Åke
Daun, prof. i etnologi, ur Nestius, 1996, sidan 44)

”Det betyder att alla de olika etniska grupper som lever här ska betraktas som
en självklar del av landet, vilket i sin tur innebär att grupperna måste ha
inflytande i politiken och inom det ekonomiska, kulturella och sociala livet.
Mångfalden innebär också olika sätt att leva och olika sätt att låta sig
integreras i det nya landet.” (Juan Fonseca, f.d. socialdemokratisk riksdagsledamot, ur Nestius, 1996,
sidan 172)

”För mig innebär det mångkulturella samhället att det bor svenskar
tillsammans med invandrare. /…/ Det viktigaste i ett fungerande
mångkulturellt samhälle är:
1) Rätten att få behålla sitt språk.
2) Rätten att få utöva sin religion.
3) Rätten att få klä sig som man vill.
4) Rätten att få äta det man vill.”
(Nalin Baksi, socialdemokratisk riksdagsledamot, ur Nestius, 1996, sidan 184-185)

Följande är citat från mina intervjuer:
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”Att ett samhälle är mångkulturellt säger egentligen inget om att det handlar
om olika nationaliteter. Det är ett positivt uttryck.”

”Mångkulturella är alla elever.”

”När jag hör uttrycket ser jag framför mig flera inslag av olika kulturer.”

”Det vanliga är väl att två eller flera länders kulturer måste vara inblandade
för att man ska kunna tala om mångkulturalitet, men det kan också vara en
mix av exempelvis teater och musik.”

”Mångkulturellt blir ett samhälle så småningom, men det förutsätter att
människor träffas.”

”Våra invandrare har kryddat vår tillvaro så att vi alla fått en chans att bli
mångkulturella.”

1.3.3 Mångkulturell elev

Detta begrepp har ännu inte tagits i bruk av folk i allmänhet, och inte heller av
skolpersonal. Benämningen invandrarelev är fortfarande vanligast. Ordet
invandrarelev är en grov kategorisering och motsvarar illa den mångfald av
människor som denna kategori avser. Dessutom är ordet högst omodernt
eftersom samhället har utvecklats och förändrats från den tid då det lanserades.
Enligt Lahdenperä (1997) antyder ordet invandrarelev att orsakerna till eventuella
problem ligger i elevens förflutna och därmed i själva invandringen till Sverige.

Följande citat är hämtat ur Motala Tidning den 9 november 1998, sidan 2:

”Det är högst märkligt, för att inte säga obegripligt, att använda begreppet
invandrare i alla möjliga sammanhang och fösa in människor i en konstlad
befolkningskategori där deras enda gemensamma nämnare är att de är födda
utanför Sverige. Det leder fel och bidrar till att dela vår befolkning i två
motsatskategorier; svenskar och invandrare.” (Ulrika Messing, integrationsminister)

Följande är citat från mina intervjuer:

”Mång…, vad sa du? Mångkulturell elev - det har jag aldrig hört förut.”
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”Ordet invandrarelev är bra, alla vet ju vad det är. Varför hela tiden ändra
begreppen?”

”Jag använder gärna begreppet mångkulturell elev, det här med
invandrarelev tycker jag är så negativt värdeladdat.”
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2 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Jag har i detta arbete samlat in material dels genom att intervjua berörd personal
på skolor inom Motala kommuns tätort, dels genom att studera adekvat litteratur i
ämnet. I denna del redogör jag för hur jag metodiskt gått tillväga vid
uppläggningen och genomförandet av arbetet.

2.1 Urvalsförfarande

För min undersökning har jag valt att studera hur man brukar göra på de olika
skolorna inom Motala kommuns tätort. Valet av denna geografiska begränsning
beror på att jag bor i Motala kommun och hoppas att jag kommer att få arbete
här efter avslutade universitetsstudier. Därför känns det mest relevant och
naturligt att utföra undersökningen just i denna kommun, trots att underlaget av
mångkulturella elever på många håll är begränsat. Att jag nöjt mig med att besöka
skolorna inom tätorten, beror på att landsbygdsskolornas erfarenhet av
mångkulturella kontakter antas vara försvinnande liten.

På de skolor inom Motala kommuns tätort där man har mycket liten erfarenhet av
ett första möte med en mångkulturell familj, blir svaren av mer hypotetisk
karaktär. Jag anser dock att dessa svar är viktiga för min undersökning, då en del
av problemformuleringen rör beredskapen för ett eventuellt första möte.

2.2 Undersökningsinstrument

En stor del av mitt arbete har gått ut på att studera litteratur som handlar om hur
man möter invandrare och flyktingar, kulturmöten och kulturkrockar, den
mångkulturella skolan, m.m. För att belysa frågan om det finns någon skillnad
mellan teori och praktik, eller mellan ideal och verklighet, vad gäller första mötet
mellan skolan och en mångkulturell elev och hans/hennes familj, har jag också
ägnat mig åt att intervjua personal som kan berätta för mig hur man rent praktiskt
brukar gå tillväga ute på skolorna i Motala kommun.

2.3 Skriftliga källor

I mina studier av det första mötet mellan skolan och en mångkulturell elev och
hans/hennes familj, har jag till stor del använt litteratur. Denna behandlar olika
delar av problematiken kring invandrar- och flyktingfrågor. Ett ämne är
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kulturkrockar i allmänhet – vad som är likt och olikt i de olika kulturerna, och hur
vi ska kunna förstå varandra bättre. Ett annat ämne är hur vi i Sverige ska
behandla och möta / behandlar och möter personer som har en annan kulturell
bakgrund än den vi är vana vid. Vidare behandlar litteraturen dessa frågor ur ett
skolspecifikt perspektiv.

I litteraturgenomgången kommer jag att redovisa och redogöra för det material jag
funnit genom skriftliga källor. Sålunda är litteraturgenomgången att betrakta som
ett delresultat utifrån min frågeställning.

2.4 Intervjuer

För att få en bild av hur man möter en mångkulturell elev och hans/hennes familj i
skolan idag, har jag valt att kontakta rektorerna på samtliga skolor inom Motala
kommuns tätort. För rektorn på respektive skola har jag sedan förklarat vad mitt
arbete går ut på, varefter han/hon har informerat mig om vem som har denna
uppgift på den aktuella skolan. Det har visat sig vara olika på olika skolor. I
många fall är det just rektorn, och då har jag bokat tid för en personlig intervju. I
andra fall är det klasslärarens eller Sv2-lärarens uppgift, och då har jag kontaktat
dessa personer för att få träffa dem och ställa mina frågor. Så när som på ett
undantag, där intervjun gjordes direkt per telefon, har intervjuerna sedan ägt rum
på tu man hand med berörd personal, ute på de olika skolorna. Samtalen har
varat i mellan 30 och 80 minuter, med undantag av telefonsamtalet som endast
tog 10 minuter.

I så gott som samtliga fall har jag blivit väldigt väl bemött, och man har funnit
frågeställningen både relevant, intressant och inspirerande. I ett enstaka fall
förklarade man för mig att ämnet var alldeles för svårt för mig att skriva om. Man
var inte intresserad av någon intervju, men kunde tänka sig att svara på ett
skriftligt frågeformulär. Jag sände ett sådant till dem, men då inställningen var
avog från början, blev svaren inte särskilt intressanta för min undersökning. Man
valde exempelvis att svara med en spydig kommentar eller att komma med en
motfråga. Jag har därför valt att inte vidare redovisa detta material i mitt arbete.

2.5  Trovärdighet

Mitt eget förhållningssätt till och förståelse för det möte jag undersöker har
naturligtvis stor betydelse för mitt arbetes trovärdighet. Jag anser mig ha
förståelse för och kunskap om vikten av en bra skolstart, tack vare mina studier
på grundskollärarlinjen, mina egna barns skolgång, praktik under utbildningen
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samt genom att ha vikarierat på olika skolor. Min kunskap om mångkulturella
möten var dock vag vid arbetets början.

Under intervjuerna försökte jag att hålla mig så neutral som möjligt och jag
försökte att inte ställa ledande frågor. Detta ska ses som ytterligare en åtgärd för
att göra arbetet så trovärdigt som möjligt.
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3 LITTERATURGENOMGÅNG – RESULTATDEL 1

Litteraturen som finns att tillgå i ämnet är av relativt nytt datum, något som tyder
på att problematiken kring vårt mångkulturella samhälle har aktualiserats under de
senaste åren. Författarna är naturligtvis inte alltid överens, vilket gör att det går att
få stöd i litteraturen får många olika uppfattningar och ställningstaganden. På flera
ställen påpekas också vikten av att själv ta ställning i de olika frågorna.
Angel/Hjern (1992) menar att det är de egna attityderna, kunskaperna och den
egna grundinställningen som tillsammans formar den plattform man arbetar på.

3.1 Vad säger FN:s konvention om barnets rättigheter?

I konventionens 29:e artikel, 1:a paragrafen (Segerstedt-Wiberg, 1994) står bland
annat att:
- ”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att
utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget
språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella
värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen.”

FN slår vidare fast barnets rätt till en nationell och kulturell identitet. Varje barn
har rätten att inte bara vara stolt över sig själv utan också över sitt ursprung och
sin tillhörighet. Varje barn ska ha rätt till sitt språk och sina värderingar. Men varje
barn som kommer till vårt land ska också respektera de värderingar som finns
här, inte minst de som uttrycks i vår lagstiftning.

3.2 Vad säger LpO-94?

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet - LpO-94 - (Skolverket
1994a) står det i kapitlet om skolans värdegrund och uppgifter bland annat att:
- ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som
är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i
andras villkor och värderingar. 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.”    (Sidan 5-6)
- ”Ett internationellt perspektiv slutligen, är viktigt för att kunna se den egna
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell
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solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och
nationsgränser.” (Sidan 7)
Vidare står det i kapitlet om mål och riktlinjer under mål att uppnå i skolan att:
- ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har
utvecklat förståelse för andra kulturer.” (Sidan 10)

I kapitlet om rektors ansvar står det att rektorn bland annat har ansvaret för:
- ”Den kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt skall
kunna utföra sina uppgifter.” (Sidan 17)

3.3 Vad säger övrig relevant litteratur?

Att satsa på den första kontakten med den mångkulturella eleven och hans/hennes
familj, är mycket värdefullt. Angel/Hjern (1992) menar att det ger ett gott
utgångsläge för framtiden, inte minst om det gäller problem som dyker upp.
Kristal-Andersson (1985) skriver att skolan och dess personal bör vara medveten
om att det första intrycket är av stor betydelse för familjens syn på svenskar i
allmänhet, och på skolan i synnerhet. Mötet kan väcka mycket starka känslor hos
båda parter. Naturligtvis kommer den mångkulturella familjen med sin uppsättning
fördomar mot oss. Angel/Hjern (1992) betonar vikten av att hela tiden vara lyhörd
och försöka bygga broar. Arbetet måste utföras gemensamt för att nå ett bra
resultat.

Det första som tål att diskuteras, är var det första mötet mellan skolan och den
mångkulturella familjen ska äga rum. Ska det vara en neutral plats? Finns det
överhuvudtaget någon sådan? Enligt Skolverket (1994b) uppfattas skolan ofta
som en neutral plats. Därför är det många gånger självklart att det är där mötet
ska äga rum. Alternativet tycks vara att mötas i familjens hem. Ett hembesök ger
en bra uppfattning om familjen som helhet och hur de olika familjemedlem-marna
förhåller sig till varandra. Dessutom känner sig eleven hemtam och har möjlighet
att vara sig själv. Socialstyrelsen (1986) menar att dessa faktorer tillsammans kan
kompensera en del av de nackdelar det innebär att inte tala samma språk.

Då frågan om vem ur skolans personal som ska delta i mötet diskuteras, föreslås
en rad personer. Statens Invandrarverk (1984) anser att hemspråkslärare, Sv2-
lärare, klassföreståndare, skolvärd, rektor, studierektor och SYO-konsulent bör
vara med. Heyman (1988) påpekar att tillgång till tolk måste ovillkorligen vara en
rättighet, även om familjen inte själva uttryckligen ber om en sådan. Kristal-
Andersson (1985) menar att det är en fördel om tolken är känd av båda parterna
eller av familjen. Vidare är det en fördel om det är en kulturtolk, som kan
undanröja de missförstånd som kan uppstå på grund av att parterna i samtalet
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inte har en delad erfarenhetsvärld. Att tala ett språk har enligt Socialstyrelsen
(1986) inte bara med själva orden att göra, även andra faktorer såsom exempelvis
utbildningsnivå och socioekonomisk status spelar en stor roll.

Vid det första mötet är det enligt Wellros (1992) viktigt att den mångkulturella
familjen av skolan får en väl strukturerad, konkret och tydlig information om
skolans verksamhet och organisation, så att de får en ärlig chans att stödja sina
barn och samarbeta med lärarna. Wellros (1992) anser vidare att föräldrarna
behöver få veta vad som betraktas som ”riktiga” skolämnen samt att studiebesök
och friluftsdagar är obligatoriska.  Statens Invandrarverk (1984) skriver att det är
viktigt för familjen att få kännedom om inskolningsschema, praktiska regler och
rutiner, krav på motprestationer, lunchtider, skollokaler, skolvägen, med mera.
Mängden information som bör ges råder det dock olika meningar om. Många
menar att det är svårt att ta emot alltför mycket information vid detta första
tillfälle, och att skolan därför ska begränsa sig till att tala om det mest angelägna,
som schema och tider. Skolverket (1994c) har tagit fram en broschyr som heter
”Våra barn och skolan”, i syfte att skicka med familjen hem så att de kan studera
den i lugn och ro. Skolverket (1994b) betonar starkt vikten av fortsatt information
när barnen väl börjat skolan.

Statens Invandrarverk (1984) anser, att för att kunna hjälpa de mångkulturella
barnen på bästa sätt behöver skolan information om deras familjens tidigare
livssituation samt elevens skolbakgrund och språkbakgrund. I de fall då
barnen/familjen visar sig vara ovilliga att lämna ut uppgifter om sig själva bör
dock skolan akta sig för att gå närmare in på familjens personliga förhållanden.
Detta kan då anstå till ett senare tillfälle.

Statens Invandrarverk (1984) anser vidare att den personal som ska representera
skolan vid det första mötet med den mångkulturella familjen i förväg bör skaffa
sig kunskap om det aktuella landets kultur. Detta innefattar en mängd saker, bland
annat mans- och kvinnorollen, inställningen till barn, religion, livsstil, hur man
uttrycker känslor, kroppsspråk, samhällsklasser, samt om det är individen,
familjen eller samhället som är mittpunkten. Kunskap om dessa faktorer ökar
förståelsen för olika beteenden, enligt Åstedt (1994). Angel/Hjern (1992) anser att
risken också minskar dels för att det kulturella blandas ihop med det individuella,
och att en handling eller ett yttrande därmed övertolkas, dels för att vi tillskriver
främmande kulturer egenskaper som är frånstötande eller skrämmande utan att ha
verklig grund för dessa antaganden. Lundberg (1984) förklarar att vad en
människa ser i sin omgivning kan vara något helt annat än vad någon annan
människa ser, men teoretiska kunskaper om främmande kulturer ökar
förutsättningarna för att kunna klara av mångkulturella möten på ett bättre sätt.
Det handlar till stor del om att kunna identifiera och förstå det kulturella inslaget i
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människors värderingar och sätt att kommunicera. Heyman (1988) betonar att de
mångkulturella familjer som skolan ska möta inte utgör någon homogen grupp,
utan att de kommer från en lång rad olika språkgrupper och samhällsstrukturer.
Lewis (1997) har en teori om att särdragen inte alltid är nationella eller regionala,
de kan formera sig på helt andra sätt än geografiskt. Dock kan sägas generellt att
invånarna i en viss nation delar vissa specifika grundläggande värderingar och har
en likartad verklighetsuppfattning, samt att detta kommer till uttryck i deras
beteende.

Var och en som deltar i samtalet bör enligt Wellros (1992) vara medveten om att
han/hon personligen är påverkad av sitt samhälle och kultur, bland annat genom
beteende och språkanvändning. Genom att studera andra kulturer kan man bli
medveten om sina egna kulturella särdrag, vilka naturligtvis kan vara mycket
tydliga för människor från en annan kultur. Lewis (1997) skriver att de typiskt
svenska särdragen är exempelvis att vi är väl förberedda, att vi har svårt att ändra
våra beslut och att vi gärna hoppar över inledande artighetsfraser för att snabbt
komma till saken. Att vara öppen och förstående för olika kulturers särdrag,
borgar för en bättre kommunikation vid mångkulturella möten. Enligt
Socialstyrelsen (1986) finns det inget som heter bra eller dåligt, logiskt eller
ologiskt när det gäller kulturellt betingade värderingar. Om alla anser att just den
egna kulturen är normal, blir följden att alla tycker att alla andra kulturer är
onormala. Självkännedom är en viktig ingrediens, insikten om att även jag är en
produkt av en kultur och att det jag håller för sant och riktigt inte är en sanning
för alla. Sjöwall (1994) menar att det må vara frestande att låtsas att alla som
arbetar inom skolan är antirasister, men att verkligheten tyvärr inte ser ut så.

Kroppsspråket spelar en oerhört stor roll vid samtalet. Hur en annan människa
uppfattar vad vi säger lär enligt Lewis (1997) till 80% bero på vårt kroppsspråk.
Många gånger är människor omedvetna om att de sänder signaler som sedan
tolkas av samtalspartnern. Hur man lyssnar är en annan viktig faktor vid all
kommunikation. Sjöwall (1994) anser att själva kommunicerandet är en
balansgång som kräver stor generositet från båda håll, men i det första mötet
mellan skolan och en mångkulturell familj är det den svenska skolpersonalen som
har makten, och det är alla medvetna om. Sjöwall (1994) anser vidare att hur
barnen lyckas i skolan och samhället beror till stor del på det bemötande de får.
Lundberg (1984) påpekar att exakt vad som är rätt och fel, eller vad som är
lämpligt eller olämpligt, är frågor som kan diskuteras länge. En viktig faktor för
elevens framgång är, enligt Kristal-Andersson (1985) att familjen förstår att de ska
bli medlemmar av det svenska samhället. Heyman (1988) menar att vi lever i
Sverige och måste ha svenska förtecken, men att det är också viktigt att alla är
med och kompromissar.
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Hultinger/Wallentin (1996) menar att utländska föräldrar som kommer i kontakt
med den svenska skolan befinner sig i underläge på flera olika sätt. De är
nybörjare inte bara vad gäller språket, utan också vad gäller det svenska
skolsystemet. Många av dem är främmande för att ta kontakt med
skolpersonalen, som så tydligt representerar samhällets regler, normer och
attityder. Socialstyrelsen (1986) förklarar att föräldrarna kan vara vana vid ett
tydligt auktoritativt förhållningssätt från tjänstemän och förvirras då av en den
mjukare framtoning som många anställda inom skolan har i Sverige. Angel/Hjern
(1992) betonar vikten av att skolan är aktivt uppsökande. Vidare klargör
Angel/Hjern (1992) att personalen får vara beredd på att den kan bli både
betydelsefull och idealiserad, men också att den kan bli misstänkliggjord och få
klä skott för frustrationer.

Inom de olika kulturerna som möts i skolan, kan det enligt Arnstberg (1993)
också finnas olika uppfattningar om vad undervisning är och bör syfta till. Det är
inte lätt för utländska barn att lära sig den svenska köns- och klassrelaterade
skolkoden (SOU 1996:143). Angel/Hjern (1992) klargör dock att skolan är en
nyckelinstitution där klara linjer och särskilda resurser ska finnas. Skolan är ett
samhälles samlade och riktade ansats för att bevara kulturen och föra den vidare.

Statens Invandrarverk (1984) anser att de mångkulturella mötena i den svenska
skolan underlättas om det finns någon form av handledning utarbetad, men att det
är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge några anvisningar och råd i generella
termer. Skolverket (1994a) betonar det lokala ansvaret och några direktiv om hur
skolan ska nå målen finns inte. Varje kommun/skola måste göra sina egna
avväganden om vad som är viktigt, och utifrån detta ta fram ett dokument som
personalen kan arbeta efter och få stöd av. Samarbete är enligt Åstedt (1994) ett
ledord, då handledningen också kan vara en möjlighet att genom en utomstående
kunnig person få hjälp att se sig själv, det egna arbetet och vad som påverkar det
i relationerna till barn, föräldrar och kolleger. Syftet är att personalen ska kunna
använda de egna kunskaperna och resurserna på bästa sätt i såväl arbete som
samarbete.

Det är viktigt att det finns stabila och intresserade vuxna i skolan kring de
mångkulturella eleverna. Vuxna som ser barnen varje dag, som bekräftar dem
och som skapar små andningshål av ro. Till slut är det den enskilde lärarens
förmåga som blir avgörande för hur eleven lyckas. Angel/Hjern (1992) anser att
alla som arbetar inom skolan bör vara medvetna om att mottagandet av
mångkulturella elever är mycket mer än en språkfråga.
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4 INTERVJUER – RESULTATDEL 2

Min undersökning baserar sig, förutom på litteratur enligt genomgång ovan, på
intervjuer med berörd personal på skolorna inom Motala kommuns tätort. I det
följande redovisas de olika intervjuerna. Det första mötet mellan skolan och en
mångkulturell elev och hans/hennes familj, kallas nedan för det första mötet.

4.1  Intervjuer med berörd personal på skolorna i Motala
kommuns tätort

Först har jag kontaktat rektorerna på de aktuella skolorna för att informera mig
om vem på respektive skola som har ansvar för det första mötet. Det har visat sig
vara just rektorn i många fall, men i en del fall även en klasslärare, en
fritidspedagog eller en Sv2-lärare. Därefter har jag per telefon bokat tid för
intervjuerna. Jag har sedan gjort sedan personliga intervjuer vid besök på alla
aktuella skolor, utom en, där jag gjorde intervjun direkt per telefon med rektorn.
Frågorna som jag har ställt finns redovisade under avsnitt 1.2.

4.1.1 Bråstorpsskolan

I Bråstorp har man en skola för barn i år 0-6. Det är cirka 180 elever, varav ett
tjugotal med mångkulturell bakgrund. Skolan tar emot någon enstaka
mångkulturell elev per läsår. Jag intervjuade en kvinnlig klasslärare med 26 års
erfarenhet från läraryrket, och 13 års erfarenhet från det ämne jag undersöker.
Hon möter alltid den mångkulturella eleven i klassrummet. Ofta kommer eleven i
sällskap av enbart mamman, men önskvärt är att båda föräldrarna följer med.
Sv2-läraren deltar också, då eleven i första hand bör träffa de personer ur skolans
personal som han/hon får mest kontakt med. Tolk från kommunens
tolkförmedling används alltid om det är språkproblem. Klassläraren vill inte
använda en kulturtolk, eftersom dessa tenderar att ”lägga sig i” samtalet.

Vid det första mötet informeras bara om det allra viktigaste för att det inte ska bli
för mycket för eleven och familjen att ta emot på en gång. Det innebär att man
diskuterar schema och tider, samt vikten av att tider hålls. Föräldrarnas ansvar
poängteras. En portion vett och etikett brukar också levereras i syfte att få
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förståelse för vad som gäller och att göra klart att eleven förväntas anpassa sig till
det svenska mönstret. Informationen som söks från eleven gäller i första hand
skolbakgrunden. Vissa frågor ställs indirekt genom påståenden som: ”Vi
förutsätter att eleven smakar på all mat som serveras”. På så sätt får skolan reda
på om eleven exempelvis är muslim. Just religionstillhörighet är en sak som den
här klassläraren tycker är svårt att fråga om. Annat som hon drar sig för att fråga
är huruvida föräldrarna är läskunniga.

I förberedelserna ingår att göra minnesanteckningar inför samtalet angående de
frågor som bör ställas. Finns det en osäkerhet eller okunnighet rörande elevens
ursprungsland, händer det att klassläraren i förväg tar en diskussion med Sv2-
läraren och/eller modersmålsläraren. Sitt eget kroppsspråk eller sin egen klädsel är
inget som klassläraren ägnar en tanke inför eller under samtalet. Hon anser att de
får ta henne som hon är och att hon inte vinner något på att förställa sig.
Familjens bemötande är vanligtvis mycket positivt, de är tacksamma och
tillmötesgående.

Det har hänt att det plötsligt en morgon stått en ny elev från ett annat land utanför
klassrummet, men oftast har skolan fått en förvarning från kommunens individ-
och familjeomsorg. Skolan söker inte någon information i förväg från familjen,
varken skriftligt eller muntligt. Klassläraren ställer sina frågor vid det första
personliga mötet. På skolan finns det inte någon handledning för detta första
möte och klassläraren tycker inte heller att det föreligger något behov av en
sådan, på grund av att man för närvarande har så få mångkulturella elever som
kommer till skolan.

Klassläraren tar i sitt handlande hänsyn till från vilket land eleven kommer. Är
ursprungslandet exempelvis ett nordiskt land är problemen och avvikelserna
oftast både få och små. Är det däremot ett land från Mellan Östern, är det
oundvikligt med krockar av mångahanda slag. De sistnämnda fallen kräver därför
mer fasthet och förberedelse. På önskelistan står någon form av faktablad om alla
förekommande främmande länder, där skolpersonal har möjlighet att skaffa
baskunskaper om kultur, religion, könsroller m.m.

4.1.2 Charlottenborgsskolan

Charlottenborgsskolan är belägen i Motalas mest invandrartäta del. Den tar emot
cirka 300 elever i år 0-6, varav ett nittiotal med mångkulturell bakgrund. Skolan
har en kvinnlig rektor med 6 års erfarenhet från rektorsyrket, men totalt 27 års
erfarenhet från skolvärlden. Det är framförallt under sina år som rektor som hon
har skaffat sig kunskap och erfarenhet från ämnet som handlar om mångkultu-
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rella möten. Skolan har visserligen ett mycket stort antal elever med mång-
kulturell bakgrund, men många har bott i Sverige en lång tid och har därmed
redan kommit in i vårt svenska system genom exempelvis dagis. Antalet barn
som nyligen anlänt till Sverige och som behöver en speciell form av mottagan-de,
rör sig om ett par per läsår.

Det första mötet äger rum på skolans rektorsexpedition. Blir det för trångt
därinne har man möjlighet att utnyttja skolans konferensrum. Rektorn ensam
representerar skolan, på grund av att hon har ansvaret för att ta emot elever. Hon
drar sig för att ta med någon annan av personalen, då hon tror att det verkar
skrämmande och alltför formellt med en stor mottagningskommittée. Klassläraren
och andra som så småningom ska arbeta med barnet får komma in senare.
Rektorns erfarenhet säger att eleven ofta, men inte alltid, har sällskap av båda sina
föräldrar. Önskvärt är att alla elever följs av båda sina föräldrar till det första
mötet med skolan. Om det finns behov, anlitas en tolk från kommunens
tolkförmedling. Det är en fördel om det är en kulturtolk, det gör att många
missförstånd kan undvikas.

Det första mötet inleds med en allmän presentation av skolan, följt av information
om hur man jobbar. Därefter är det vanligt med en ganska lång diskussion om i
vilken klass eleven ska placeras. I samband med detta frågar rektorn om elevens
skolbakgrund och hur långt han/hon kommit rent kunskapsmässigt. Slutligen
ombeds eleven och familjen berätta om hur, när och varför de kommit till
Sverige.

Rektorn tänker inte något speciellt på sitt eget kroppsspråk under samtalets gång.
Klädsel försöker hon däremot att anpassa i den mån hon kommer ihåg det på
morgonen. I övrigt går förberedelserna inför mötet ut på att skaffa så mycket
information som möjligt, bland annat om språkbilden och familjesituationen.
Denna information söks hos andra myndigheter, exempelvis individ- och
familjeomsorgen på kommunen. Från familjen söks ingen information i förhand.
Rektorn föredrar att ställa sina frågor vid det personliga mötet.

Någon handledning för skolans personal, i det här fallet rektorn, för det första
mötet har man inte arbetat fram. Möjligen kan rektorn tänka sig att en sådan vore
bra såsom stöd för minnet.

Alla elever med mångkulturell bakgrund möts på samma sätt, oavsett från vilket
land de kommer. Det fungerar bra, men en stor och viktig sak har rektorn på sin
önskelista. Hon efterlyser en bättre samordning från kommunens sida vad gäller
en nyanländ familjs alla kontakter med olika myndigheter. Ett sätt vore att ge varje
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familj en kontaktperson som är med då olika kontakter behöver knytas. Inte minst
i kontakten med skolan skulle mycket vinnas då.

4.1.3 Karlslunds skola

Skolan har cirka 150 elever i år 0-5. Ett knappt tiotal av dessa har mångkulturell
bakgrund. Ansvaret för det första mötet har rektorn delegerat till de som är
klassansvariga. Jag fick träffa en kvinnlig fritidspedagog och en kvinnlig
lågstadielärare som tillsammans har ansvar för en integrerad klass bestående av
elever i år 0, 1 och 2. Fritidspedagogen har 16 års erfarenhet i yrket, medan
lågstadieläraren har 32 års erfarenhet. Ingen av dem har någon större rutin på att
ta emot mångkulturella elever, då skolan totalt sett har mycket få barn från andra
delar av världen och sällan tar emot några till Sverige nyanlända barn. Svaren kom
därmed att beskriva beredskapen för eventuella framtida möten, snarare än
erfarenheten från faktiska möten.

Båda de personerna som jag intervjuade, (nedan kallade pedagogerna) anser att
det första mötet bör äga rum i hemmet. De hoppas och tror att de då får tillfälle
att träffa hela familjen. Vidare bör skolan representeras av den personal som ska
jobba med barnet, alltså i det här fallet de själva. De kan inte tänka sig att ta med
någon tolk utan föredrar att försöka på egen hand, i syfte att göra mötet så
informellt och personligt som möjligt. Vid senare möten, då det förmodligen
kommer att handla om mer praktiska ting, ser de dock en fördel i att använda en
kulturtolk.

Det första mötet skulle ha karaktären av ett varmt välkomnande. Det är i första
hand barnet och inte eleven som ska mötas. Själva skolan skulle det pratas
mycket lite eller inget om. Samtalet skulle ligga på det personliga planet, där
pedagogerna skulle berätta om sig själva på ett öppenhjärtigt sätt.
Förhoppningsvis kommer då barnet att berätta om sig, vad han/hon tycker om att
göra o.s.v. Pedagogerna skulle sträva efter att få ta del av familjens historia, men
samtalets gång får utvisa hur mycket familjen vill berätta, det måste vara på deras
villkor. Pedagogerna betonar vikten av att ta vara på första mötet och skapa en
god relation med föräldrarna, då dessa är en viktig resurs i elevens skolarbete.

Pedagogerna är redo att lägga ner mycket arbete på att förbereda sig inför mötet
genom att studera det aktuella landets kultur och religion, samt att rådfråga
människor i omgivningen med eventuell kunskap och erfarenhet. Arbetstiden är
ingen större begränsning, då båda svarar att de är beredda att lägga ner en del
fritid för att skaffa så mycket kunskap att de blir trygga i sin egen roll. Klimatet på
skolan är också sådant att de tror sig kunna få resurser i form av speciellt avsatta



23

timmar för ändamålet. Bland det man speciellt skulle studera på förhand, är om
man på något särskilt sätt kan visa respekt genom kroppsspråket.

Det finns inga rutiner för hur man får information om en mångkulturell elev som
ska komma, och man lämnar heller inte ut något formulär i förväg för att söka
information. Viktigast är att få en personlig kontakt där man muntligt kan ta upp
de saker som är viktiga för elevens skolstart. Det finns på skolan ingen
handledning i ämnet, men genom vår diskussion har man fått sig en tankeställare.
För att medvetandegöra både sig själva och skolans personal, har man för avsikt
att snarast arbeta fram en handlingsplan.

Gången skulle vara densamma oavsett från vilket land eleven kommer. Dock
skulle naturligtvis arbetsinsatsen bli större ju mer elevens hemkultur skiljer sig från
den svenska kulturen.

4.1.4 Lyckornaskolan

Lyckornaskolan tar emot cirka 160 elever i år 0-3. Av dessa är det ett knappt
tiotal som har en mångkulturell bakgrund. Den kvinnliga rektorn har 35 års
erfarenhet från skolan, varav de sista 10 åren som rektor. Det är främst under de
sistnämnda som hon fått erfarenhet av mångkulturella möten, vilka hon starkt
betonar inte skiljer sig något från möten mellan människor som har samma
kulturella bakgrund.

Den mångkulturella eleven tas emot av klassläraren i respektive klassrum – precis
som vilket barn som helst. Vanligtvis följer en förälder med – precis som då det
gäller ett svenskt barn. Om det behövs, anlitas en tolk från den kommunala
förmedlingen. Kulturtolkar har man ingen erfarenhet av. För det mesta talar dock
åtminstone en förälder lite svenska, och då får det duga.

Vid det första mötet informerar skolan om samma saker som man informerar alla
barn som ska börja på skolan, det vill säga skolans mål, hur man arbetar o.s.v.
Informationen som söks är densamma som vid ett vanligt överskolningssamtal.
Man frågar inte om något särskilt bara för att barnet har en mångkulturell
bakgrund. Problemen får man ta när de uppstår.

Förberedelserna är små eller obefintliga. Att ge en allmän information om skolan
går på rutin.

Oftast får man persondata på eleven innan han/hon anländer. Det finns inga
speciella vägar att få någon övrig förhandsinformation. Det finns heller ingen
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handledning för det första mötet med en mångkulturell elev, då detta inte
uppfattas som något specifikt. Skolans mål är att behandla alla lika.

4.1.5 Mariebergsskolan

Mariebergsskolan har elever i år 7-9. Det är totalt 300 elever, varav ett drygt
fyrtiotal med mångkulturell bakgrund. Skolan har en kvinnlig rektor som arbetat i
skolan i 26 år. De senaste 6 åren har hon haft en rektorstjänst, och det är främst
genom denna som hon fått erfarenhet av möten med mångkulturella människor.
Skolan tar emot ett stort antal mångkulturella elever varje läsår, men de flesta har
varit i Sverige under lång tid och har alltså gått flera år i någon annan skola. Det är
däremot sällan som skolan tar emot en elev som kommer direkt från ett annat
land.

När det trots allt är fråga om ett första möte, äger detta rum på skolans
rektorsexpedition. Blir det för trångt där, finns ett konferensrum att tillgå. Vid
mötet får rektorn sällskap av mottagande handledare (klassföreståndare), Sv2-
lärare och modersmålslärare. Dessa personer är de som anses behöva deltaga för
att mötet ska bli konstruktivt. Många gånger följer båda föräldrarna med eleven till
det första mötet, men det händer tyvärr också att det är bara mamman som följer
med. Modersmålsläraren är en mycket värdefull person då han/hon är den som
brukar kulturtolka vid mötet. Då Mariebergsskolans rektor är samordnare för
kommunens alla modersmålslärare, är det aldrig några problem att få med rätt
person.

I stort sett består informationen som skolans personal ger av en kort presentation
av skolan och för eleven aktuell personal. Om föräldrarna inte ställer några frågor,
brukar övrig information få anstå till senare. Den fråga som vanligtvis diskuteras
längst är i vilken klass eleven ska placeras. I detta sammanhang blir det naturligt
att fråga om eventuell skolbakgrund. En annan sak som skolan tjänar på att ta upp
vid det allra första mötet, är att konflikter mellan olika grupper, exempelvis serber
och kroater, inte hör hemma i den svenska skolan. Tas den diskussionen inte
direkt, på grund av att man känner att det är för känsligt att fråga eller av någon
annan anledning, får den i alla fall tas förr eller senare.

Skolans förberedelse inför det första mötet, är till största delen avklarad genom
att man utarbetat en plan för mottagandet, vilken även fungerar som en
handledning för personalen. I och med att en modersmålslärare alltid är med, har
man i honom/henne en expert på landets kultur och religion. Rektorn själv tänker
inte på sitt kroppsspråk eller sin klädsel. Hon anser att när familjen kliver in i en
svensk skola så får de se att en rektor kan se ut precis som hon gör, de får ta
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henne som hon är. Det är viktigt att vara sig själv och inte förställa sig på något
sätt. Hon upplever att hon blir mycket trevligt bemött, trots att hon är kvinna och
trots att hon ibland bär jeans. Familjemedlemmarna är för det mesta tacksamma
och välvilliga, så pass att det kan gränsa till inställsamhet.

Informationen om att en mångkulturell elev från ett annat land är på väg till skolan,
fås på olika sätt vid olika tillfällen. Ibland meddelas det från kommunens individ-
och familjeomsorg, men det händer också att man inte vet någonting förrän
eleven står i dörren en morgon. Även om skolan fått en förvarning, söker man
ingen information från eleven och familjen före första mötet. I anslutning till att
planen för mottagandet utarbetades, togs också fram ett formulär för att kartlägga
elevens tidigare skolgång och kunskaper i olika ämnen. Detta formulär fylls i
gemensamt vid mötet. Rektorn känner sig då säkrare på att hon och skolan
verkligen får den information som behövs för att göra elevens skolgång så bra
som möjligt.

Grundupplägget för skolans första möte med en mångkulturell elev finns och
används för alla som kommer, oavsett ursprungsland. Däremot kan samtalen
naturligtvis ta olika vändning och utvecklas olika långt beroende på familjens
förförståelse och erfarenhet.

Rektorn efterlyser någon form av samverkan mellan berörda organ inom Motala
kommun. Det borde finnas ett nätverk där den mångkulturella familjen får en egen
kontaktperson som följer med dem till olika myndigheter och institutioner,
exempelvis till skolan. Ett sådant samarbete skulle alla parter tjäna på.

4.1.6 Mossenskolan

På Mossenskolan är det rektorn som har ansvaret för det första mötet. Rektorn,
som är kvinna, är utbildad förskollärare och har jobbat inom skolan de senaste
sex åren. Det är under dessa sex år som hon skaffat sig erfarenhet från det
aktuella ämnet. Skolan har cirka 130 elever i år 0-3. Ett tjugotal av dessa har en
mångkulturell bakgrund.

Det första mötet äger normalt rum på skolans rektorsexpedition. Är det många
personer som ska delta använder man även personalrummet. Vid närmare
eftertanke tror rektorn att det egentligen vore bättre att mötas i familjens hem,
förutsatt att föräldrarna tycker att det är en bra idé. Som regel är det bara rektorn
som representerar skolan, men vid vårt samtal funderar hon på om det inte vore
en fördel att ta med även Sv2-läraren. Eleven har oftast sällskap av pappan,
åtminstone om det är en familj som tycker att skolan är viktig. Det är önskvärt att
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båda föräldrarna deltar vid mötet. Om behov finns, anlitas en tolk från
kommunens tolkförmedling. Rektorn föredrar en person som enbart tolkar. Hon
har negativ erfarenhet av att tolken lägger till egna värderingar, inte minst på den
mångkulturella familjen.

Skolan ser det första mötet som ett välkomnande i första hand. Rektorn visar
lokalerna och berättar om klassen och klassläraren. Informationen om själva
skolarbetet är mycket begränsad, det föredrar hon att återkomma till vid ett
senare tillfälle. Den informationen som skolan söker, handlar främst om elevens
ursprung och skolbakgrund. Om samtalet faller sig naturligt kommer man ofta in
på föräldrarnas bakgrund och utbildning, om inte, får också detta anstå till en
senare tidpunkt.

Rektorns förberedelse inför mötet skiljer sig inte från förberedelserna inför vilket
föräldrasamtal som helst. Hon tycker att det mesta går på rutin vid det här laget.
Vid alla föräldrasamtal anser hon sig vara extra medveten om sitt kroppsspråk,
exempelvis vem hon tittar på under samtalets gång. Däremot anpassar hon aldrig
sin klädsel efter vad hon har för uppgifter under en arbetsdag, men det menar hon
beror på hennes totala brist på intresse i den frågan. I stort sett känner hon sig väl
bemött vid möten med mångkulturella familjer, och hon anser sig få respekt på
grund av sin rektorstitel. Det har dock hänt att arabiska fäder uppträtt med en viss
skepsis och misstänksamhet, och det tror rektorn beror på att hon är kvinna.

Det finns ingen genomgående praxis för hur skolan får uppgifter (om den
överhuvudtaget får några) om att en mångkulturell elev är på väg. Som regel är
informationen knapphändig. Ibland kommer det persondata på eleven från staben
på Motala kommun, ibland från kommunens flyktingdaghem. Skolan söker inte
någon information före första mötet, varken från familjen eller från någon
myndighet, och ser heller inget behov av det. Det finns på skolan ingen form av
handledning eller handlingsplan som rör det första mötet. Rektorn anser inte att
det föreligger något sådant behov, då antalet fall är så begränsat. Hon kan tänka
sig att en handlingsplan borde utarbetas om det rörde sig om fler elever.

Rektorn säger sig bemöta alla mångkulturella familjer på samma sätt, oavsett från
vilket land de kommer. Är dock deras hemland ett västerländskt land med en
kultur som liknar vår egen, är avvikelserna och de eventuella problemen som regel
färre. På önskelistan står ”TID!” för att kunna studera främmande länders kultur
och religion, för att fylla de kunskapsluckor som alltid finns. Detta i syfte att bli
tryggare i sin egen roll samt att få en ökad förståelse för människor från andra
delar av världen.
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4.1.7 Norra skolan och Zederslundsskolan

Norra skolan och Zederslundsskolan har en och samma rektor. Norra skolan har
cirka 290 elever i år 0-6, varav ett drygt fyrtiotal med mångkulturell bakgrund,
medan Zederslundsskolan har cirka 440 elever i år 7-9, varav ett femtiotal med
mångkulturell bakgrund. Den manlige rektorn har 30 års arbetslivserfarenhet från
skolan. De sista 10 åren har han tjänstgjort som rektor, och det är främst under
dessa år som en av hans arbetsuppgifter har varit att ta emot nya elever. Vad
gäller möten av den karaktär som undersöks i detta arbete, har han
uppskattningsvis tre stycken per skola och läsår.

Det första mötet äger rum på skolans rektorsexpedition, förutsatt att mötets
deltagare får rum där. I annat fall utnyttjas skolans konferensrum. Skolan
representeras, förutom av rektorn, av Sv2-läraren och modersmålsläraren. Att just
dessa personer är med beror på att de kommer att jobba mycket med och nära
eleven. Det händer också att det finns med en representant från kommunens
Invandrarcentrum. Så gott som alltid har eleven sällskap av båda föräldrarna, och
ibland även av syskonen. Rektorn erinrar sig att det vid ett tillfälle var en elev som
förutom föräldrarna hade sällskap av en närstående släkting som bott en tid i
Sverige. Det var mycket bra, då det underlättade kommunikationen för båda
parter. En tolk från kommunens tolkförmedling anlitas alltid. Rektorn föredrar en
person som tolkar bokstavligt, framför en kulturtolk som gärna lägger sig i
samtalet.

Informationen som skolan ger är av praktisk karaktär, såsom schema, tider,
undervisande lärare, gruppstorlek och ämnesinformation. Den information som
skolan söker är av mer personlig karaktär. Familjen får gärna berätta om sin
tillvaro i hemlandet och varför de kommit till Sverige. Detta anses bidra till en
bättre förståelse för elevens situation. Vidare frågar rektorn om elevens
skolbakgrund och språkbakgrund. En sak som visat sig vara mycket avgörande
för elevens framgångar i skolarbetet, är om föräldrarna kan läsa och skriva och
därmed kan hjälpa barnen. Detta är dock ofta svårt att fråga om.

Förberedelserna inför mötet är ringa. Många års erfarenhet i yrket gör att
föräldrasamtal går på rutin. Kroppsspråk och klädsel är inga faktorer som rektorn
tänker på speciellt. Däremot har han flera gånger reflekterat över den respekt han
säger sig ha vunnit vid ett flertal gånger enbart på grund av att han är man. Han
upplever att han bemöts positivt och vänligt. Familjemedlemmarna är ofta
tacksamma, på gränsen till insmickrande.

När en mångkulturell elev är på väg till någon av skolorna, får rektorn ofta ett
meddelande från kommunens Invandrarcentrum. Mellan skolan och
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Invandrarcentrum har etablerats ett samarbete där ett formulär har tagits fram,
angående elevens persondata, religionstillhörighet, skolbakgrund, med mera.
Familjen får hjälp av någon från Invandrarcentrum att fylla i formuläret. På så sätt
får skolan en del förhandsinformation inför mötet. Någon särskild handledning
för skolans personal för det första mötet finns inte. Då antalet nyanlända elever
med mångkulturell bakgrund är så litet, anser inte rektorn att man har behov av en
sådan handledning.

Rutinen för det första mötet är densamma oavsett från vilket land eleven kommer.
Arbetssättet fungerar bra och rektorn har inga önskemål på resurser i någon form
som skulle kunna göra mötena bättre.

4.1.8 Skolgårda skola

Skolgårda skola är en 0-9-skola. Där går cirka 330 elever, varav ett knappt tiotal
har en mångkulturell bakgrund. Jag får prata med den kvinnliga biträdande
rektorn (nedan kallad enbart rektorn) för år 0-6. Rektorn har 28 års erfarenhet
från skolan, men har endast de senaste 2-3 åren haft ansvar för första mötet
mellan skolan och en mångkulturell elev och hans/hennes familj. Antalet möten
med elever som nyligen anlänt till Sverige är mycket få. Det rör sig
uppskattningsvis om någon enstaka vartannat år.

Mötet äger alltid rum på skolans rektorsexpedition. Min fråga gör att rektorn
eftertänksamt säger att det säkert vore bättre för eleven om det första mötet ägde
rum i hemmet. Rektorn representerar ofta ensam skolan, men är det klart vem
som ska bli elevens klasslärare händer det att han eller hon också är med. Många
gånger följer endast en av föräldrarna med eleven till mötet. Önskvärt är
naturligtvis att båda föräldrarna är med. Via kommunens tolkförmedling anlitas
alltid tolk om familjen inte pratar svenska. Det är en fördel om det finns någon
kulturtolk att tillgå.

Skolan presenterar personalen och lokalerna, medan annan information av mer
praktisk karaktär får komma vid senare tillfällen. Informationen som skolan söker
hos eleven och familjen handlar både om nuvarande familjeförhållanden och
bakgrunden till varför de kommit till Sverige. En stor del av samtalet kommer
också att handla om elevens skolbakgrund, om de överhuvudtaget har någon
sådan. Har de gått i skolan någon annanstans i Sverige diskuteras även denna
skolgång, och då inte minst Sv2-undervisningen. Rektorn tycker att samtalen
brukar avlöpa mycket bra, men ibland undrar hon om familjen verkligen har
förstått innebörden i vad som sägs, trots att tolk finns med.
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Rektorns förberedelser går till stor del ut på att studera det lands kultur, varifrån
eleven kommer. Hon fräschar även upp sina kunskaper vad gäller särdrag i
religionen. Det händer att kon känner att tiden inte riktigt räcker till att lägga ner så
mycket förarbete på detta som hon kanske skulle önska. Varken klädsel eller
kroppsspråk är någon som hon medvetet tänker på inför eller vid mötet, då hon
tror att det skulle leda till att hon i viss mån skulle förställa sig. De som ska träffa
henne får helt enkelt ta henne som hon är. Hon upplever att hon alltid bemöts
mycket positivt. De mångkulturella familjemedlemmarna är oftast mycket
tacksamma och glada.
Skolan får inte alltid någon information om att de ska ta emot en mångkulturell
elev. Ingen information söks heller av skolan i förväg. Allting får vänta tills man
möts personligen. Skolan har ingen handlingsplan eller handledning för
personalen för det första mötet. Det känns inte aktuellt att arbeta fram någon då
man inte har fler mångkulturella elever att möta än att dessa kan tas emot på ett
individuellt och personligt sätt.

Rektorn säger att förfarandet vid det första mötet är desamma oavsett ifrån vilket
land eleven kommer. Hon önskar att det fanns mer arbetstid som gick att avsätta
för att skaffa mera kunskap om religioner och kulturer i andra samhällen.

4.1.9 Södra skolan

Södra skolan, som tar emot elever från år 0 till år 9, har ett upptagningsområde
som är relativt invandrartätt. Rektorn hänvisade till en kvinnlig Sv2-lärare som har
jobbat 22 år i skolan och har cirka 5 års erfarenhet från arbete med mångkulturella
elever. Hon har elever i år 7-9. I dessa klasser finns totalt 350 elever, vara ett
sjuttiotal med mångkulturell bakgrund.

Denna Sv2-lärare tar i egenskap av klassföreståndare emot mångkulturella elever
som börjar i år 7 på ett sätt som avviker från det sätt på vilket hon tar emot elever
med en svensk kulturell bakgrund. Det första mötet med en mångkulturell elev
och hans/hennes familj äger alltid rum i hemmet. Endast undantagsvis träffas man
på skolan, och då i personalrummet. Sv2-läraren representerar ofta ensam skolan,
men det händer att hon får sällskap av en kollega om de är två klassföreståndare i
en och samma klass. Hon anser detta första möte vara så oerhört viktigt att hon i
alla lägen tar sig ordentligt med tid vid hembesöket, även om det för det mesta
innebär att hon tar av sin fritid. I och med att hon åker hem till eleven, får hon
oftast träffa hela familjen, inklusive mormor, mostrar, fastrar med flera. Ju fler
hon får träffa, desto tydligare tycker hon att bilden av barnet och dess situation
blir. Om behov finns tas hjälp av kommunens tolkförmedling. Oftast är det en
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tolk som bara översätter ordagrant, men går det att få tag i en kulturtolk är detta
att föredra.

Skolan lämnar den information rörande rent praktiska saker som exempelvis
schema, som alltid lämnas då en ny elev tas emot. I första hand är dock syftet
med hembesöket att etablera en bra relation med eleven och familjen. Något så
enkelt som att bakverken som bjuds på är annorlunda jämfört med våra svenska
bakverk, kan vara inkörsporten till ett samtal om hemlandet, hur familjen hade det
där, varför de kom till Sverige etc. Information om familjens upplevelser kan göra
det lättare för personalen i skolan att undvika klavertramp. Sv2-läraren tycker att
det är viktigt att familjen får styra samtalet och att hon själv visar sig intresserad
av det de har att berätta.

Sv2-lärarens förberedelser inför mötet består till största delen av att försöka få
reda på vem eller vilka av familjens och släktens medlemmar som kommer att
vara med på mötet. Hon studerar varken landets kultur eller religion, då hon vill
att familjen ska vara experterna på ämnet. Det är ett mänskligt drag att inte kunna
allt och det är inget man behöver skämmas för. Att visa ett genuint intresse för de
nyanlända människorna är viktigast. Klädseln är inget som Sv2-läraren tänker på
något särskilt, men kroppsspråket tänker hon mycket på. Erfarenheten har lärt
henne att det exempelvis är noga med vem hon tittar på då hon pratar. Hon
upplever att hon alltid själv möts med stor respekt och mycket förtroende.

Det finns ingen rutin för hur skolan får meddelande om att en mångkulturell elev
ska komma. Sätten skolan får reda på detta varierar, och det händer också att
man inte alls hinner förbereda sig. Skolan söker inte på förhand någon
information från eleven eller familjen, utan detta får anstå till dess man träffas
personligen. Det finns på skolan ingen handledning för det första mötet. Trots att
skolan har ett relativt stort antal elever med mångkulturell bakgrund, anses inte
behovet föreligga. De är inte fler än att alla kan tas på ett personligt och
individuellt sätt.

Sv2-läraren betonar att det här med hembesök inte kan göras till ett obligatoriskt
moment för skolpersonal som har till uppgift att möta en mångkulturell elev.
Ingen ska behöva tvingas till det. Det är viktigt att komma ihåg att även lärare är
individer med olika sätt och olika förutsättningar. På Sv2-lärarens önskelista står
mer arbetstid för uppgiften. Även om hon är beredd att avsätta del av sin fritid,
och faktiskt också gör så idag, anser hon bestämt att det inte ska behöva vara på
det sättet. Skolpersonalen dras mellan sin rätt till fritid och sin lojalitet till eleven
på ett osmakligt sätt.
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4.1.10  Östra skolan

Östra skolan har cirka 180 elever i år 0-6, varav endast fem med en mångkulturell
bakgrund. Den kvinnliga rektorn har 4 års erfarenhet från yrket som rektor, och
hon har under hela denna tid haft ansvar för att möta alla nya elever som kommer
till skolan. Antalet elever som kommer direkt från ett annat land till Sverige och
Östra skolan, är begränsat. Det rör sig om någon enstaka per läsår.

Det första mötet äger rum på skolans rektorsexpedition. Blir det för trångt där,
möts man i stället i något av skolans klassrum. Rektorn har det övergripande
ansvaret för mötet, men hon tar vanligtvis med sig någon av de personer som
främst ska arbeta med eleven. Det kan vara en klasslärare eller en fritidspedagog.
Hennes erfarenhet säger att båda föräldrarna följer med eleven. Det tycker hon är
bra, och hon skulle också välkomna en nära vän eller släkting till familjen, som
kanske bott en längre tid i Sverige och därmed känner till något om hur svenska
samhället och skolan fungerar. Finns det behov av en tolk, anlitas alltid en sådan.
Tolken får man via kommunens tolkförmedling, och i första hand är det en
kulturtolk som rektorn vill ha.

Vid det första mötet sker i första hand en presentation av skolans lokaler och
personal, genom att rektorn tar med eleven och familjen på en rundvandring.
Information om de viktigaste praktiska sakerna, såsom exempelvis schema, ges i
korta drag. Därutöver brukar en diskussion om skolmåltiderna komma upp, där
man ger möjlighet för familjen att anmäla om man har speciella önskemål
angående elevens kost. Informationen som skolan söker hos eleven gäller till stor
del elevens kulturella och religiösa bakgrund i allmänhet och skolbakgrund i
synnerhet. Rektorn vill gärna veta hur eleven upplevt sin eventuella skolgång, inte
bara rent kunskapsmässiga fakta. Vidare ombeds eleven berätta var han/hon bor
här i Sverige, hur skolvägen ser ut, om det finns några redan etablerade
kamratrelationer, om fadder önskas o.s.v.

Rektorns förberedelser inför det första mötet ser ut ungefär som de gör inför
vilket föräldrasamtal som helst. Hon känner en trygghet i den rutin som hon
skaffat sig genom åren. Hon är mycket noga med sin klädsel, såtillvida att hon
absolut inte klär sig i jeans eller kort kjol. Hon är också mycket medveten om sitt
kroppsspråk och skulle exempelvis aldrig försöka handhälsa på en muslim.
Klädsel och kroppsspråk är faktorer som rektorn anser viktiga att iaktta för
representanter för svenska samhället och skolan, då detta är ett relativt enkelt och
för henne mycket självklart sätt att visa främmande människor respekt. Hon
upplever att hon själv alltid bemöts respektfullt. Den mångkulturella familjens
medlemmar är både tillmötesgående och tacksamma.
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Sätten varierar för hur skolan informeras om att man ska få en ny mångkulturell
elev. Det händer tyvärr att man inte får någon information alls. Skolan söker ingen
information från eleven/familjen i förväg, utan allt avhandlas i muntlig form då
man möts för första gången. Inte heller finns det någon handledning för skolans
personal beträffande hur de ska agera vid detta första möte. Rektorn menar att på
grund av att skolan tar emot så få mångkulturella elever, har man tid att engagera
sig på ett personligt sätt vid varje enskilt tillfälle. Behöver man stöd och råd, finns
det ofta kolleger på andra skolor som kan vara behjälpliga.
Den dagen antalet nykomna mångkulturella elever ökar, får man kanske anledning
att undersöka om behovet av en handledning finns.

Förberedelserna inför mötet ser relativt lika ut för elever med olika
ursprungsländer. Kommer de dock från ett land vars kultur i mångt och mycket
liknar vår egen svenska kultur, blir arbetet något mindre omfattande. Däremot
påpekar rektorn att frågorna som ställs till henne vid det första mötet, kan, både
till antal och karaktär, vara mycket olika beroende på från vilket land eleven
kommer.

Om tid inte vore en vara med begränsad tillgång, skulle rektorn vilja fördjupa sig i
många olika länders kulturer och religioner. Vidare på önskelistan står ett speciellt
rum för kontakter med föräldrar, att användas i olika sammanhang. Detta rum
skulle vara trevligt inrett, lagom stort och mycket välkomnande.

4.2 En samlad bild av svaren på respektive fråga

För att på ett enkelt sätt kunna studera svaren på en enskild fråga, har jag valt att
för varje fråga samla ihop de olika intervjupersonernas svar. Som framgår nedan,
är svaren väl samlade på vissa frågor, medan svaren på andra frågor är mer
varierade.

4.2.1 Var äger första mötet rum?

En klar majoritet av skolorna, åtta av tio, har det första mötet i någon av skolans
lokaler. Sex av skolorna använder rektorsexpeditionen, medan två använder
elevens blivande klassrum. På de övriga två skolorna föredrar man att göra
hembesök.

4.2.2 Vem eller vilka ur skolans personal är med vid första mötet?
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Denna fråga gav varierande svar. Vanligast är att rektorn är med, och på två av
skolorna är han/hon ensam representant från skolan. Två skolor svarade att de tar
med både rektorn och klassföreståndaren. På två andra skolor får eleven träffa
fler ur personalen, nämligen rektorn, Sv2-läraren och modersmålsläraren
respektive rektorn, Sv2-läraren, modersmålsläraren och klassföreståndaren. På tre
av de återstående fyra skolorna är det klassföreståndaren ensam som möter
eleven. Slutligen är det en av skolorna som tar med klassföreståndaren och Sv2-
läraren. Genomgående är det så att skolan tar med de personer som man anser
viktiga för att det första mötet ska bli givande.
4.2.3 Vem följer med den mångkulturelle eleven till första mötet?

Vid hembesök får skolans representanter som regel möta hela familjen. I de åtta
fall då det första mötet äger rum i skolan är det vanligast att en förälder följer med
eleven. Så sker i fem av de åtta fallen, och värt att notera är att det då oftast är
mamman. På dessa fem skolor finns ett gemensamt önskemål om att få träffa
båda föräldrarna. Endast på de tre övriga skolorna har man den erfarenheten att
eleven får sällskap av båda föräldrarna.

4.2.4 Används tolk?

Endast en skola föredrar att träffa den mångkulturella familjen utan tolk. De övriga
nio svarar att de alltid använder tolk om det behövs. En skola tar hjälp av
modersmålsläraren som fungerar som kulturtolk. De övriga nio vänder sig till
Motala kommuns tolkförmedling. Här går önskemålen isär vad gäller tolk contra
kulturtolk. Hälften föredrar en tolk, medan hälften ber att få en kulturtolk.

4.2.5 Vad informerar skolan om?

På fem av de tio skolorna i undersökningen, informeras främst om praktiska ting,
såsom tider, schema, arbetssätt och skolans mål. På fyra av de övriga fokuseras
mer på att eleven ska känna sig välkommen, bl.a. genom att visa lokalerna,
presentera aktuella lärare samt berätta om klassen och kamraterna. På den
återstående skolan, som är en av de två som väljer att göra hembesök, lägger man
hela samtalet på det personliga planet och pratar i stort sett inte alls om skolan.

Samtliga personer som jag intervjuat, är medvetna om att det inte får bli för
mycket information vid det första mötet. Därför tas endast det med som känns
mycket angeläget.
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4.2.6 Vad frågar skolan om?

Det centrala i den information som sju av de tio skolorna söker hos den
mångkulturella eleven och familjen, är elevens eventuella tidigare skolgång,
språkbakgrund, religionstillhörighet, föräldrarnas ursprung och bakgrund, samt
varför de sökt sig till Sverige. En skola kompletterar samtalet med fler frågor,
exempelvis hur eleven upplevt sin tidigare skolgång, hur elevens skolväg här i
Sverige ser ut, om några kamratrelationer hunnit etableras och om fadder önskas.
En annan skola väljer däremot att undvika frågorna om skolan och försöker
istället att lägga samtalet enbart på det personliga planet. Slutligen finns det en
skola där samtalet mer får karaktären av ett vanligt inskolningssamtal /
överskolningssamtal, som för vilken elev som helst.

En intressant fråga som visade sig vara svår att ställa vid det första mötet, är
huruvida föräldrarna är läskunniga och därmed kan ge eleverna hjälp i skolarbetet.
Visserligen får skolan i allmänhet den informationen förr eller senare, men ett par
av de personer som jag intervjuade uttryckte tydligt att de skulle vara hjälpta av
att veta detta från början.

4.2.7 Hur förbereder sig personalen för första mötet?

På fem av de tio skolorna förbereder sig inte personalen på något speciellt sätt.
Det första mötet går på den rutin som finns genom föräldrasamtal i allmänhet. På
fyra andra skolor består förberedelsen i att skaffa information och kunskap om
det aktuella landets kultur och religion. På den återstående skolan svarade min
intervjuperson att hon mycket medvetet väljer att inte förbereda sig alls, då hon
vill att familjen ska vara experterna på sitt land och sin kultur.

Genomgående upplevs tiden för instudering och förkovring som en bristvara.

4.2.8 Tänker personalen på sitt eget kroppsspråk, klädsel, etc?

Vad gäller de icke-verbala uttrycken såsom exempelvis klädsel och kroppsspråk,
är det hälften av alla intervjuoffer som svarar att de inte alls tänker på sådana
faktorer, med motiveringen att det skulle vara detsamma som att förställa sig.
En person säger sig tänka på enbart klädseln, medan två säger sig vara
observanta på sitt kroppsspråk. De resterande två personerna är mycket
medvetna om både kroppsspråk och klädsel, då dessa faktorer är ett tydligt sätt
att visa respekt.
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4.2.9 Hur upplever personalen att den bemöts?

På denna fråga fick jag ett entydigt svar, nämligen att personalen anser sig bli
bemött på ett mycket positivt sätt. Svaren innehåller ord som respektfullhet,
tacksamhet, ödmjukhet och vänlighet.

4.2.10 Får skolan i förväg några uppgifter skriftligt från annan myndighet
eller från familjen?

Hälften av skolorna upplever att de inte får några uppgifter från annan myndighet
innan eleven kommer och att det händer att de inte alls vet att eleven ska komma.
Den andra hälften svarar att det händer att de får någon form av information från
kommunen; från staben, Invandrarcentrum eller Individ- och familjeomsorgen.
Genomgående efterlyses mer och bättre förhandsinformation.

Ingen av de tio undersökta skolorna i Motala kommuns tätort lämnar ut något
formulär för ifyllnad av familjen före det första mötet. Information från och om
eleven och familjen söker man muntligt då man träffas personligen,

4.2.11 Finns det någon handledning på skolan för personalen avseende
första mötet?

Endast på en av skolorna finns det en handlingsplan utarbetad för det första
mötet. På två av de resterande nio skolorna har jag genom mitt arbete väckt
tankar på att en handlingsplan borde utarbetas. På majoriteten av skolorna anses
inte behovet föreligga, med motiveringen att det rör sig om så få elever att man
kan behandla var och en utifrån den unika situationen.

4.2.12 Ser första mötet olika ut beroende på från vilket land eleven
kommer?

Alla skolors utgångspunkt är att möta alla mångkulturella elever på ett likvärdigt
sätt, oavsett från vilket land de kommer. Däremot kan samtalen naturligtvis ta
olika vändning och utvecklas olika långt beroende på familjens förförståelse och
erfarenhet. Avvikelserna, och ibland därmed problemen, uppfattas ofta som
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mindre och färre om eleven kommer från ett land vars kultur har många likheter
med den svenska kulturen.

4.2.13 Om något saknas för att göra första mötet bättre, vad är det?

På ett flertal skolor känner man sig begränsad av tiden. Ofta finns det helt enkelt
inte tid att sätta sig in i olika frågor på det sätt som önskas. Jag har också hört
önskemål om någon form av faktablad om olika länder, där det skulle gå att
skaffa baskunskaper om kultur, könsroller, religion med mera.

På två av skolorna har rektorerna efterlyst en samverkan mellan de organ inom
Motala kommun som kommer i kontakt med nyanlända familjer. Varje familj
borde få en kontaktperson som stöd vid introduktionen i det svenska samhället.
Samverkan skulle kunna vara i form av ett nätverk, i vilket dessa kontaktpersoner
skulle ingå, jämte representanter för tidigare nämnda kommunala organ. Detta är
rektorerna övertygade om skulle underlätta samarbetet mellan parterna.
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5 DISKUSSION

5.1 Reflexioner kring arbetets utförande

Genom att jag i mitt arbete har använt två metoder – litteraturstudier och
intervjuer – anser jag mig ha fått en rik helhetsbild av det första mötet mellan
skolan och en mångkulturell elev och hans/hennes familj. Det hade varit fullt
möjligt att välja endast en metod, men då hade risken varit stor att jag fått en
alltför ensidig syn på det hela. För mig känns det angeläget att koppla ihop teorin
med verkligheten, det är först då kan man få djup i förståelsen.

Mitt val av det begränsade geografiska undersökningsområdet har naturligtvis
påverkat resultatet i hög grad. Jag är medveten om att jag kunde fått ett helt annat
resultat än det mitt arbete visar, om jag gjort mina intervjuer på andra skolor i
andra kommuner. Jag vidhåller dock att min studie av skolorna i Motala
kommuns tätort är det mest intressanta för min kommande yrkesverksamhet.

5.2 Hur ser beredskapen ut i Motala kommun?

Rent allmänt finns det på skolorna ingen speciellt utarbetad beredskap för att
möta den mångkulturella familjen. Detta kan till stor del förklaras av att antalet fall
är mycket begränsat. Det är så få till Sverige nyanlända, mångkulturella elever
som kommer till skolorna i Motala kommun, att skolorna inte upplever  saken
särskilt problematisk. Det finns dock många ur skolans personal som privat har
funderat mycket på de mångkulturella eleverna och deras situation.

5.2.1 Anses första mötet vara särskilt viktigt?

Alla de intervjuade personerna är övertygade om att det första mötet, som hela
detta arbete handlar om, i de allra flesta fall avlöper väl, och att det fungerar att
möta en mångkulturell familj på samma sätt som man möter vilken svensk familj
som helst. Med det menar de att det blir ett lugnt och artigt samtal, och sällan
eller aldrig några häftiga diskussioner eller meningsskiljaktigheter. Själv ställer jag
mig dock tveksam till att skolorna verkligen tar chansen att göra ett gott första
intryck. Den som är påläst och upplyst inser att det är en mycket speciell uppgift
att ansvara för det första mötet. Den mångkulturella familjens frågor är många. Då
det kan vara svårt för familjen att ställa dessa frågor, är det viktigt att en stor
kunskap och förförståelse finns hos skolans representanter. Med kunskap,



39

eftertanke och lite finess skulle skolan kunna få ut mycket mer av det första mötet
än vad som ofta är fallet idag, det är jag övertygad om.
5.2.2 Intervjupersonerna indelade i tre kategorier

På grundval av de svar jag fått vid intervjuerna, anser jag att det går att dela upp
intervjupersonerna i tre olika kategorier:

• I den första kategorin ingår de som inte tänkt särskilt mycket alls på
att mångkulturella möten inte är riktigt likadana som möten med helsvenska
familjer. Att det första mötet kan vara direkt avgörande för fortsättningen, är inget
som dessa intervjupersoner är införstådda med. Som regel har de inga dåliga
erfarenheter av mångkulturella möten, utan ”det brukar gå bra”. Vid närmare
eftertanke känns det inte riktigt att använda termen möte. Det är mycket tydligt att
det handlar om ett mottagande, vilket i och för sig mycket väl kan vara trevligt
och inte alls behöver tyda på att skolpersonalen är negativt inställd. För detta
mottagande förbereder sig skolans representanter inte alls. Då jag frågar om
exempelvis främmande kulturer studeras, får jag motfrågan: ”Varför skulle det
behövas?” Många av skolorna har stor erfarenhet och många gånger positiv
erfarenhet av olika kulturer. Intervjupersonerna vittnar om att atmosfären är god
och att kulturkrockarna är få. Det förutsätts att de mångkulturella eleverna så fort
som möjligt ska anpassa sig till den svenska kulturen. Frågan är hur väl rustad
personalen på dessa skolor är den dag det uppstår problem på grund av
mångkulturaliteten.

• I den andra kategorin ingår de som har funderat, och till stor del har en
neutral eller ibland något negativ inställning till de mångkulturella eleverna.
Personerna i denna grupp anser att eleverna och familjen omgående ska börja
anpassa sig till det svenska samhället. Detta markeras vid det första mötet, för det
är det första intrycket skolan vill ge. Några av intervjupersonerna sade öppet till
mig ett de inte har någon ambition att göra klassrummet mångkulturellt i vardagen.
Det viktiga är att VDN-förklara den svenska kulturen och se till så att den
anammas av alla elever. Inte heller finns någon ärlig ambition att göra det första
mötet just till ett möte. Det är helt klart ett mottagande på skolans villkor. Detta
utesluter naturligtvis inte att mottagandet är både varmt och trevligt. Personalen
brukar som regel inte förbereda sig på något speciellt sätt. Många av de jag frågat
ställer sig oförstående till behovet av att vara insatt i elevens situation i hemlandet.
Den främmande kulturen respekteras, men det finns inget större intresse för
någon aktiv delaktighet. En av de intervjuade personerna ifrågasatte om de fina
orden om mångkulturalitet som skrivs ibland, verkligen är något som skolorna
jobbar efter. Det låter bra, men det kanske ändå är så att det i praktiken alltför
ofta handlar om att ta emot på svenska villkor och kräva en snabb anpassning.
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• I den tredje och sista kategorin ingår de som på egen hand har funderat och
tagit ställning och som är mycket positivt inställda till de mångkulturella eleverna.
Lyckligtvis är det fler av de intervjuade personerna som hamnar i den här
kategorin, än i de båda andra. Dessa personer går verkligen eleven som människa
till mötes och båda parter förväntas ge och ta, allt med elevens bästa för ögonen.
Här hittar man eldsjälarna som inte tycker att något besvär är för stort då det
gäller att förbereda mötet med en mångkulturell familj. Stor möda och mycket tid
läggs ner på att studera det aktuella landets kultur och religion. Det finns en stor
trygghet i lärarrollen / rektorsrollen som gör att de vågar bjuda på sig själva, visa
att de inte besitter all kunskap om den främmande kulturen men gärna vill lära
mer, göra hembesök etc. Det första mötet ses som ett gyllene tillfälle att skapa en
god relation med hemmet. De är mycket medvetna om det betydelsefulla i ge ett
gott intryck och att visa respekt på flera plan, exempelvis vad gäller kroppsspråk
och klädsel. Det de kan bjuda på, det bjuder de på, men de är inte rädda för att
ställa krav där det behövs. Personerna i denna kategori vilar inte på gamla meriter
och kunskaper. De är ödmjuka och öppna för nya tankegångar och ny forskning.
Ett ord som mångkulturell elev har de tagit till sig och använder, och det finns en
stor medvetenhet i nyansskillnaden jämfört med ordet invandrarelev. De har
också mycket klart för sig hur de ska definiera mångkulturellt samhälle. De
mångkulturella elever som får träffa en person ur denna kategori har tur!

Jag vill återigen påpeka att endast i den tredje kategorin är det egentligen tal om ett
möte, i de andra två fallen är det rätteligen ett mottagande.

5.3 Hur bör man gå vidare?

Ett par av mina intervjupersoner önskade att kommunen skulle starta någon form
av nätverk kring de nyanlända mångkulturella familjerna. Jag anser att denna idé är
mycket god, och att alla inblandade parter skulle gagnas av ett sådant samarbete.
Sedan skulle skolorna kunna spinna vidare och utbyta erfarenheter inom sitt
speciella område, med målet att utarbeta en handledning för personal som ska
möta de mångkulturella eleverna. Vid ett telefonsamtal (980922) med Mai Beijer
på Skolverket, framgick att ”en generell handledning låter sig inte göras”. Själv
menar jag att handledningen inte behöver vara generell, utan mycket väl kan
anpassas till i första hand Motala kommuns förutsättningar, i andra hand till den
enskilda skolans förutsättningar.

Jag anser vidare att rektorerna på respektive skola bör starta en diskussion i de
olika lärarlagen och så småningom formulera denna lokala handlingsplan. Först
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då själva handlingsplanen ska skrivas, tvingas personalen att tänka till och
formulera sig. Det är viktigt att all skolpersonal sätter sig in i problematiken kring
de mångkulturella eleverna, så att det inte blir en angelägenhet enbart för rektorn
och Sv2-lärarna. Var och en måste fundera på sina egna attityder och ta ställning
till vad man kan göra för att underlätta skolgången för de mångkulturella eleverna.

Skolan bör också sätta sig in i de mångkulturella föräldrarnas situation. Bara en
sådan enkel sak som att tala om för dem att i Sverige är det inte bara vid problem
som föräldrarna kontaktas, vilket är fallet i många andra länder. De måste på ett
tidigt stadium, kanske redan vid första mötet, få reda på att ett utvecklingssamtal
har man med alla elever och deras föräldrar, och att detta är ett sätt att
gemensamt arbeta för elevens bästa. Har ingen informerat om detta är risken stor
att de mångkulturella föräldrarna antingen aldrig dyker upp, eller att de plågas av
en onödig oro inför besöket i skolan.

Slutligen är det viktigaste att man som skolans representant är medveten om vad
man gör och vilket ansvar man har. En av de personer som jag intervjuade gör
alltid ett hembesök då hon möter den mångkulturella familjen för första gången,
samtidigt som hon deklarerade att hon aldrig läste på någonting vad gäller det
aktuella landets kultur och religion i förväg. Detta har konfunderat mig en del,
men i takt med att detta arbete fortskridit har jag blivit övertygad om att det allra
viktigaste är att skolans personal är medveten, intresserad och engagerad. Den
här människan är oerhört engagerad och målmedveten, och det ingår i hennes
strategi att komma icke påläst och därmed låta familjen vara experterna. Mina
olika intervjupersoner vittnar om att sätten är många, och enligt mig kan de vara
både bra, mindre bra eller direkt dåliga. Det är främst då jag samtalat med
personer ur den tredje kategorin enligt ovan som jag känt igen mina egna
tankegångar, och som jag upplevt att det funnits intresse av att ta del av den
kunskap som jag skaffat mig genom detta arbete. Det är också dessa samtal som
varit roligast och som varat längst i tid.

5.4 Slutord

Avslutningsvis vill jag knyta an till inledningen av detta arbete. Min förhoppning
var att jag genom mitt ämnesval skulle bli mer förberedd att möta en mångkulturell
elev och hans/hennes familj i mitt kommande yrke som lärare. Jag kan nu
konstatera att denna förhoppning infriats. Det har varit oerhört lärorikt att göra
detta arbete. De olika skolornas intervjupersoner har givit mitt ämne en bredd och
fått mig att inse hur komplext det hela är. Det finns väldigt många olika sätt att se
på saken, och lika många sätt att genomföra det första mötet på. Varje skola,
varje elev och varje situation är naturligtvis unik. Jag anser dock att jag genom
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mitt arbete har fått en förståelse rent generellt för hur det första mötet kan och
bör se ut.
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