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SAMMANFATTNING

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka vilka svårigheter respektive möjligheter lärare
upplever i sina möten med invandrarelever. Jag utgår även från eleverna och vill försöka ta
reda på vad invandrarelever själva upplever för svårigheter och möjligheter med skolan.
Avslutningsvis är jag intresserad att se om lärares och elevers upplevelser på något vis möts.

Den litteraturstudie som ligger till grund för den utförda empiriska undersökningen berör
skolan och allt som den innefattar, lärare och elever, svårigheter och möjligheter samt
kulturmöten. Undersökningen består av en fallstudie samt av intervjuer med lärare respektive
elever. Intervjuerna är analyserade ur ett kvalitativt perspektiv och redovisas i form av
löpande text.

Resultatet tyder på, i stort, att det är lättare att se till svårigheter än möjligheter, men dessa
svårigheter genomsyras dock av en positiv syn.
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BAKGRUND

I Sverige lever idag olika invandrargrupper och svenskar sida vid sida. Detta är ett faktum och
numera en del i vår vardag. Många kulturer möts i Sverige idag och en stor mötesplats där
dessa kulturer dagligen möts är i skolorna runt om i vårt land.

Under min lärarutbildning arbetade jag halvtid, under en termin, på en skola som ligger i ett
mycket invandrartätt område. Jag arbetade i en klass tre och jag delade tjänsten där
tillsammans med klassläraren i klassen. Gruppen bestod av elva barn med invandrarbakgrund
samt sex svenska barn. Med uttrycken invandrarbakgrund samt invandrarelev, som jag
kommer att använda mig av i min uppsats, menar jag elever vars föräldrar inte är födda i
Sverige.

Under den termin som jag arbetade på skolan funderade jag många gånger på hur lärare
uppfattar mötet med invandrarelever. Upplever lärare vissa svårigheter respektive möjligheter
i möten med barn från andra kulturer? Medan jag arbetade på skolan studerade jag samtidigt
vid universitetet vilket bidrog till att jag inte var på skolan mer än när jag hade lektioner. På så
sätt fick jag inte tillfälle till att samtala med kollegor på ett tillfredsställande sätt. Jag ångrar
nu att jag inte tog mig mer tid till att fråga mina kollegor om de funderingar jag hade, men
istället får mina tankar bli grunden för detta examensarbete.

Jag tycker att det är väldigt intressant med människor som kommer från andra länder med
olika kulturer. Detta intresse beror nog till stor del på att jag själv har anknytning till en annan
kultur. I mitt examensarbete vill jag försöka att belysa mina funderingar, vad beträffar mötet
mellan lärare och invandrarelev, utifrån ett elevperspektiv. Att möta människor är en
vardaglig företeelse i livet och det är viktigt att dessa möten sker med ödmjukhet, på ett
positivt sätt samt med respekt. Att i varje möte försöka se möjligheter istället för svårigheter
är värdefullt.

Vem är invandrare?

Det finns egentligen inget enkelt svar på den frågan. Enligt Migrationsverket är begreppet
väldigt subjektivt. En person kan dock inte kalla sig för invandrare förrän denne fått
uppehållstillstånd eller är folkbokförd i Sverige, innan dess klassas man som utlänning. Men
även om en person är folkbokförd i Sverige kanske han eller hon inte vill bli kallad för
invandrare.

Migrationsverket hävdar att statistiska tyckanden och resonemang om vem som är invandrare
sker hela tiden, i olika sammanhang, men då ges alltid en definition av vad som menas med
begreppet, vilka människor man räknar in i begreppet invandrare vid just ett tillfälle.
Magnusson (1986) skriver att sedan våren -85, enligt Statistiska centralbyrån, används
följande definition på vem som är invandrarbarn i Sverige: Med invandrarbarn avses barn
som har ett annat hemspråk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet (Magnusson
1986, s. 12).

I jämförelse med Magnusson skriver Wellros (1996) att definitionen när det gäller invandrare
som brukar användas i statistiken är denna: Invandrare är en person som är född utomlands
av icke svenska föräldrar eller har en förälder som är född utomlands. (Wellros 1996, s. 9).
Det finns alltså inget självklart svar på vem som är invandrare i Sverige idag.
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All invandrarstatistik är osäker menar Heyman (1998) och den har även sina fel och brister.
Det är inte självklart hur definitionen på invandrare och invandrarbarn ska se ut hävdar hon.

Vem som är invandrare eller inte är trots allt väldigt subjektivt, det beror mycket på vilka
värderingar som en person själv lägger in i begreppet invandrare. Jag vill illustrera denna
subjektivitet med ett citat: På vilka grunder är man svensk? Svenskt medborgarskap? Om
man har det, är man svensk då men inte annars? Det finns en ishockeyspelare som är
amerikansk medborgare. Han började gråta när han inte fick vara svensk. Alla människor i
Sverige anser honom som självklar svensk. Men en del svenska medborgare betraktas som
turkar, iranier eller något annat (Glaser 1996 i Wellros 1998, s.151).

SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka svårigheter och möjligheter lärare
upplever i sina möten med invandrarelever samt vad invandrarelever själva upplever för
svårigheter och möjligheter med skolan. Slutligen vill jag se om lärares och elevers
uppfattningar möts, med tanke på svårigheter och möjligheter vad gäller det dagliga mötet
mellan lärare och elev i skolan.

PROBLEMFORMULERING

För att precisera syftet inriktar jag mig på följande problemformuleringar:

- Vad upplever lärare för svårigheter respektive möjligheter i möten med invandrarelever?
- Vad upplever invandrarelever för svårigheter och möjligheter i skolans värld?

UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Inledningsvis kommer jag här att ge en kort redogörelse beträffande mitt val av litteratur.
Därefter tänker jag redogöra för hur jag har gått tillväga i min undersökning samt i mitt
metodval, när det gäller fallstudie och intervjuer. Vidare redogörs för förberedelser och
genomförande samt för uppföljning och analys.

Litteraturval

Först och främst valde jag att läsa några metodböcker inför själva examensarbetet. Dessa är
Hartmans bok Handledning samt två böcker beträffande handledning inför fallstudier och
intervjuer. Läsning av denna litteratur bidrog till att skapa en bredare förståelse av vad som
väntades av mig inför den empiriska undersökning samt inför själva skrivandet.

Vad beträffar den övriga litteraturen, som jag kommer att redogöra för i mitt arbete, finns det
en mängd litteratur som handlar om invandrarbarn i olika situationer. Litteratursökningen
koncentrerades till böcker där innehållet på något vis verkade ha en koppling till skolan.
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Undersökning och metodval

Metodval

Jag valde att göra en undersökning av kvalitativ art. Målsättningen med min undersökning var
att få veta vilka svårigheter respektive möjligheter lärare upplever i sitt arbete med
invandrarelever, samtidigt som jag ville undersöka hur  invandrarelever upplever skolan.
Vidare bestämde jag att utföra både en fallstudieundersökning samt intervjuer för att på så vis
få ut så mycket information som möjligt. En fältundersökning täcker vanligtvis både
observation och intervju hävdar Merriam (1994).

Undersökningen började genom att jag utförde en fallstudie i klassen där jag själv tidigare
arbetat under en termin. Jag är på grund av detta redan bekant med läraren samt med eleverna
i klassen, men ansåg att det var ett bra sätt att återigen få bekanta mig med eleverna, och då
framförallt med de nytillkomna eleverna. Samtidigt ansåg jag att
intervjuerna med eleverna skulle komma att ge mer om de först på nytt fick lära känna mig
igen. Det hade dock gått ett år sedan jag arbetade i klassen. Slutligen tror jag att en fallstudie
kan ge mig intressant information vilken kanske inte kommer fram under intervjuer.

Merriam (1994) skriver att genom att fokusera sig på kvalitativa fallstudier inriktar man sig på
insikt, upptäckt och tolkning snarare än på hypotesprövning, och detta var något jag ville
försöka uppnå med min fallstudie. Vad beträffar en kvalitativ intervju valde jag den formen
eftersom att man använder sig av frågor utan fasta svarsalternativ. Genom frågeställningen i
en kvalitativ intervju gäller det att förstå eller hitta ett mönster i svaren som man fått. En
kvalitativ intervjustudie är rimlig om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt
att resonera eller reagera samtidigt som man måste försöka komma underfund med hur
människor tänker och känner (Trost 1997).

Fallstudien

Jag började med att läsa en bok om fallstudieteknik för att få tips och idéer om hur en
kvalitativ fallstudie ska gå till. Jag kontaktade också klassläraren för att planera in lämpliga
dagar då jag kunde komma och besöka klassen. Min första morgon i klassen började med att
jag presenterade mig själv och berättade varför jag var där samt vad jag skulle göra under
mina fem dagar.

Merriam (1994) skriver att under en fallstudie måste man helt förlita sig till sin egen förmåga
att uppfatta saker och ting vilket gör att en observatör inte kan undgå att påverka och att bli
påverkad av miljön. Detta kan i sin tur leda till att bilden av situationen blir något förvrängd. I
och med detta vill jag påpeka att redogörelsen av fallstudien endast kommer att beskrivas och
tolkas utifrån min synvinkel.

Fallstudien gjorde jag, som sagt, i klassen där jag själv tidigare arbetat. Klassen består nu av
19 elever varav 15 är elever med invandrarbakgrund. Att klassen är lugnare nu tror jag beror
på att de endast har en lärare, klassläraren, som nu har full tjänst i klassen. Det är endast en
annan lärare som har engelska med barnen två gånger i veckan. Två pojkar som gick i klassen
tidigare hade nu slutat och det bidrog troligen till lugnet som nu rådde. Den ena pojken som
slutat hade assistent eftersom att han var väldigt bråkig och skapade mycket problem i
klassen. Den andra pojken som slutat var den populäraste, både bland pojkarna och flickorna.
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Det var många gånger bråk omkring den pojken på grund av att alla ville vara tillsammans
med honom. Detta bidrog tidigare till en del problem i klassen som man nu inte märkte av.

Anteckningarna som jag gjorde under mina dagar av iakttagande skrev jag rent och
sammanfattade då jag kom hem efter dagens slut i skolan. För mig var det viktigt att så fort
som möjligt skriva rent anteckningarna, annars är risken stor att minnet sviker. Utifrån mina
renskrivna sammanfattningar försökte jag sedan hitta mönster vilka på något vis svarade på
mina frågeställningar. Merriam (1994) skriver att man på något sätt ska försöka göra
informationen enhetlig och identifiera viss information som fortsättningsvis får utgöra en
grund för avgränsning.

Intervjuer

Även här började jag med att läsa litteratur om intervjuteknik. Därefter arbetade jag fram
öppna intervjufrågor, vilka inte hade några givna svarsalternativ (se bilaga 1 och 3). Jag valde
att använda mig av en delvis strukturerad intervjumetod. Detta innebär att man har en bestämd
ingångsfråga men följdfrågorna kan väljas under intervjuns gång med tanke på hur situationen
utvecklas, i och med de svar man får av respondenten samt med tanke på nya idéer som kan
dyka upp under intervjun (Merriam 1994).

Då jag presenterade mig för klassen berättade jag också för eleverna att jag gärna ville
intervjua ett antal av dem, och att urvalet skulle ske genom lottning. Jag upplyste även
eleverna om att ifall det var någon som inte ville bli intervjuad skulle han eller hon meddela
mig detta. Lyckligtvis ville alla bli intervjuade. Urvalet av lärarna bestämde jag på egen hand
och jag var sedan tidigare redan bekant med samtliga.

Jag berättade för eleverna om den anonymitet som råder i och med en intervju och beskrev för
dem på vilket sätt jag tänkte använda deras svar i mitt arbete. Vidare talade jag om för dem att
jag hade lånat en bandspelare och att vi under intervjuerna skulle sitta ostört i
konferensrummet på skolan. Klassläraren fick läsa igenom mina intervjufrågor och godkänna
dem innan jag började med intervjuerna.

Genomförande av intervjuerna

Intervjuerna omfattade tre kvinnliga lärare vilka arbetar i årskurserna två, tre och fyra samt
nio elever, fyra pojkar och fem flickor, från årskurs fyra. Jag intervjuade lärare och elever en
och en och vi satt hela tiden ostört under samtalen. Intervjuerna med lärarna pågick i ca 45-60
minuter vilket kan tyckas som lång tid, men samtalet ledde in på många intressanta sidospår
vilket gjorde att det drog ut på tiden. Elevintervjuerna tog däremot ca 15-20 minuter,
beroende på hur talföra de var.

Uppföljning och analys av intervjuerna

De inspelade intervjuerna lyssnade jag av och skrev ut i stora drag, inte helt ordagrant. Detta
på grund av att jag planerade att sedan läsa intervjuerna i sin helhet och notera likheter och
skillnader i svaren. Jag har sedan sammanfattat lärarnas och elevernas svar var för sig och
svaren redogörs under olika rubriker (se s. 18).
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LITTERATURGENOMGÅNG

Inledningsvis vill jag kort redogöra för vad som står skrivet i läroplanen i anknytning till mitt
ämne. Vidare ges en kort inblick i hur man kan känna i och med ett kulturmöte. Därefter ges
en redogörelse som i stora drag kommer att behandla svårigheter respektive möjligheter vad
beträffar lärares och elevers dagliga möten i skolan. Detta kommer att ses utifrån ett
lärarperspektiv samt ett elevperspektiv, dock först och främst utifrån ett lärarperspektiv. Jag
tänker ta upp det som i litteraturen besvarar mina frågeställningar och på så sätt tydliggöra de
förhållanden vilka jag tagit till min uppgift att belysa (Hartman 1993).

Läroplanen

Enligt Lpo 94 ska skolan främja för förståelse gentemot andra människor.
Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, med öppna diskussioner samt
genom aktiva insatser. Man betonar medvetenheten om det egna samt att en delaktighet i det
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet vilken är viktig att utveckla. Det är samtidigt
viktigt att kunna förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

Läraren skall
• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt

förhållningssätt,
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess

konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

och
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och

regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet (Lpo 94, s. 13).

Kulturmöte

Kultur är något som alla människor har men det är sällan som människor reflekterar över sin
egen kultur. Man lever oftast i tron om att kultur är någonting som andra har medan man själv
inte har någon speciell kultur. Själv är man ju bara som vanligt, så som folk är mest (Wellros
1998).

Att komma till ett nytt land där det råder en annan kultur och ett språk vilket man inte förstår
är inte lätt. Det är en mängd nya regler och normer i den nya kulturen som man måste lära sig
genom att lyssna och observera och genom att våga kommunicera med de få ord och fraser
man kan. En människa som kommer till en ny kultur riskerar att göra bort sig gång på gång.
Man kanske talar när man egentligen borde vara tyst och man kanske hälsar på alltför många
eller alltför få. Varje misslyckande i språkanvändningen får sociala konsekvenser.
Självförtroendet samt självbilden försämras i och med varje nederlag i valet av de
kommunikationsstrategier som en människa gör (Wellros 1998).

Kommer man från en annan kultur och inte brukar fira jul och påsk kan man tycka att rött,
grönt och gult passar lika bra att förgylla sitt hem med under hela året. Dessa icke-verbala
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signaler som varje kultur har är oftast ännu mer vilseledande och därför svårare att aktivt lära
sig på ett nytt språk än ord och fraser. Känslan av att ständigt uppleva ett hotande
kunskapsmässigt kaos av att man saknar fasta referensramar och tolkningsinstrument man kan
lita på brukar kallas för kulturchock. Detta upplever varje människa som flyttar, under kortare
eller längre tid i den nya miljön, och upplevelsen är mer eller mindre stark hos varje person
(Wellros 1998).

Denna kulturchock kan man känna på en ny bostadsort eller på en ny arbetsplats, men den
som flyttar till ett annat land upplever samtidigt chocken av att bli dövstum eftersom att man
varken förstår språket eller kan göra sig förstådd. Ordet kulturchock används därför oftast i
beskrivningar om invandrar- och flyktingskapets villkor, men den kan även drabba vem som
helst i situationer där det finns underförstådda regelsystem och tysta förväntningar vilka man
inte behärskar. Att inte vara kapabel till att urskilja kända mönster och förstå orsaken till
andra människors handlande skapar en mycket stor osäkerhet hos den som drabbas. Men en
ännu större osäkerhet är att man inte heller kan veta hur man själv blir bedömd av människor i
sin omgivning. Man känner helt enkelt inte till hur normen ser ut för vad som ingår i
begreppet normalitet (Wellros 1998).

Men ändå är det bara i kulturmöten - när man möter det annorlunda, det avvikande - som även det "vanliga"
kan få en kontur och det "normala" se exotiskt ut. Det är i sådana möten man kan få syn på sin egen kultur och

få en chans att börja betrakta sig själv och sin grupp på samma sätt som man betraktar alla andra: som
människor som "har en sån kultur" och "har underliga saker för sig" (Wellros 1996, s. 14).

Svårigheter inom skolan

Den västerländska mångkulturalismen har fått kritik av Taylor (1995) där han skriver i
Parszyk (1999) att den västerländska mångkulturalismen går ut på att vissa kulturer på ett
överlägset sätt behandlar alla lika. Så brukar vi göra här är ofta förklaringen som invandrare
får höra i den västerländska kulturen. Taylor menar att ett sådant förhållningssätt allvarligt
kan påverka elevers självuppfattning i och med att de utpekas som problemelever. Parszyk
menar att det vilar något underförstått i omgivningens tolkningar av fenomenet invandrare
och att det etnocentriska är så djupt rotat, att både lärare och kamrater är omedvetna om sina
egna fördomar.

Lahdenperä (1997 i Parszyk 1999) menar att det ofta framkommer i det empiriska materialet
att elever har en känsla av att lärare ogillar invandrarelever. Detta bekräftar hon i sin studie av
lärares syn på elevers skolsvårigheter och invandrarbakgrund. I undersökningen är det ingen
av lärarna som enbart har en positiv attityd till en elevens invandrarbakgrund och 70 procent
av lärarna uppfattar något i dessa elevers bakgrund eller etnicitet som negativt för skolarbetet.

Grundläggande värderingar kommer i den svenska skolan till uttryck i en betoning av egenskaper och värden
som ansvar, oberoende, demokrati, tolerans och delaktighet med individ och samhälle som grundreferenser. I de

citerade kretsarna (många invandrares kretsar) är det istället respekt, disciplin, stolthet, generositet och
tillgivenhet som har prioritet och familjen sätts före individen (Sjögren i Hultinger & Wallentin 1996, s.237).

Med bakgrund av detta citat vill jag framhålla det Heyman (1998) hävdar i sin bok. Hon
menar att det är omöjligt för invandrarbarn att av sig själva upptäcka våra underförstådda
regler som råder i skolan. Det kan vara regler som eget ansvar för kunskapsinhämtande och
uppförande, självständighet samt demokratisk samverkan. Särskilt är dessa regler svåra att
upptäcka för barn som kommer från en kultur där det råder ett auktoritärt system, där hela
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skoltillvaron styrs ovanifrån och är hårt inrutad, där prestationerna är det viktiga och där
eleverna hela tiden blir betygsatta, belönade och bestraffade.

Parszyk (1999) hävdar att olika studier tyder på att flera högstadieelever, liksom
mellanstadieelever, uppskattar ett förhållningssätt hos läraren som är strängt, och på så vis
mer likt ett förhållningssätt vilket deras föräldrar har. I en av studierna uttrycker en elev att
lärarna ska vara mycket stränga och mycket snälla. Vidare menar Parszyk att
invandrarelever, liksom alla andra elever, känner sig trygga när de vet var gränserna går och
när de kan tolka situationer samt de vuxnas sätt att förhålla sig.

Invandrarbarnen måste få möjlighet till att vara duktiga ibland. Det är uppenbart att barn från
andra kulturer känner sig sämst i klassen och i detta ligger en stor fara både för deras fortsatta
kontakt med sin egen kultur och deras utveckling över huvud taget. En del barn löser detta
med att de istället tar avstånd från sin ursprungskultur och börjar skämmas för sin konstigt
klädda mamma, för sitt annorlunda hem och för sitt eget språk (Heyman 1998). Som lärare
måste man därför hjälpa till att ta tillvara på elevens kunskaper och lyfta fram dessa på ett sätt
som får eleven att känna sig viktig.

För invandrarelevernas självkänsla är det viktigt att läraren visar intresse för deras språk och kultur och
påpekar det värdefulla i att kunna två språk och tillhöra två kulturer (Magnusson 1986, s.45)

Möjligheter inom skolan

Barn som vistas i en mångkulturell miljö och har vant sig vid detta behöver inte bli nervösa
och kräva att få veta vad som sägs om de hör att människor talar andra språk i deras närvaro.
Dessa barn har vant sig vid olika språk, att människor har olika utseende och olika beteenden.
Dessa barn har på sätt och vis redan mött världen. Får man som barn positiva upplevelser av
människor från olika kulturer behöver man inte bli rädd för främlingar, istället kanske man
blir nyfiken och intresserad av vilka de är (Sjöwall 1994).

I de flesta minoritetselevers berättelser framkommer ofta vikten och lusten att lära. Denna lust
driver dessa elever till en seg kamp för sina livsvillkor i skolan. Eleven strävar efter harmoni i
sin flerkulturella tillvaro och avslöjar en bild av strategier för att klara sig i sin skola samt i ett
skolsystem vilket tycks vara till för andra. Det är viktigt att läraren har ett förhållningssätt där
eleven och elevens etnicitet behandlas med respekt samt att mångfalden i skolans värld
betraktas som berikande. Läraren måste vara medveten om att lärare och elever kompletterar
varandra med sina olika livserfarenheter och att det är av vikt att undervisningen anpassas
efter elevernas behov och förutsättningar (Parszyk 1999).

För att lärare och elever tillsammans ska kunna skapa en bra samlevnad, utan krav på att
någon ska uppge sin kulturella identitet, behöver vi först och främst skapa en god kontakt med
varandra. Vi behöver skaffa oss kunskap om varandra, bli medvetna om saker och ting, utbyta
kulturerfarenheter med varandra, respektera varandra samt lära oss att kompromissa (Heyman
1998).

Den sociala, kulturella och etniska mångfalden i skolan ställer stora krav, men öppnar också nya möjligheter
(SOU 1997:108, s.40).

Ingen kultur är bara bra eller dålig, och alla har någonting att ge (Heyman 1983, s.86).
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Lärares upplevelser av svårigheter

Ask, som själv är lärare, (Ask i Hultinger & Wallentin 1996) menar att lärare till varje pris
strävar efter sanning och att de inte ger sig förrän de fått fram något som i alla fall utåt sett
liknar sanning. Hon hävdar vidare att lärare är alldeles för styrda av att hela tiden göra det
rätta och att inte låta sig luras, men att det är viktigt att våga chansa om man ska få uppleva
något utanför facit.

Ett problem som Strandberg pekar på (Strandberg i Hultinger & Wallentin 1996) är
svårigheten att lägga undervisningen på en nivå som varken är för lätt eller för svår för
eleverna. Han menar att nästan all skönlitteratur i skolan utgår från svenska referensramar och
kommer man då ifrån en familj där morföräldrar och kusiner alltid har varit närvarande och en
naturlig del av familjen, är det kanske svårt att förstå handlingen i böckerna om Elvis
Karlsson, Alfons Åberg eller Karlsson på taket. Wikström menar att invandrarelever måste få
en undervisning som motsvarar deras förkunskaper samt deras språkfärdighetsnivå. När de
förstår vad de läser utvecklas både språk och ämneskunskaper (Wikström i Hultinger &
Wallentin 1996).

Det kan många gånger vara svårt för klassläraren att uppfatta om elever har förstått eller inte.
Många invandrarbarn har vant sig vid att inte förstå allt som sägs och de kopplar på något sätt
av hörförståelsen och iakttar istället klasskamraterna och gör som de. Vad klassläraren kan
göra för att underlätta för dessa elever är att hela tiden ge dem synonymer under löpande
undervisning. Det är sällan någon idé att fråga om eleven i fråga förstår eftersom svaret trots
allt oftast blir ja. Som lärare gäller det att försöka att kontrollera förståelsen på andra sätt
(Magnusson 1986).

En annan svårighet kan det vara med föräldrar som inte behärskar det svenska språket och där
barnen kan tappa respekten för sina föräldrar på grund av detta, eftersom att föräldrarna
ständigt behöver hjälp och inte tycks kunna försvara varken sig själva eller barnen. Föräldrar
som inte klarar av att upprätthålla sin auktoritet och kanske känner sig missförstådda och
pressade kan ibland uppträda otrevligt mot lärarna då de kallas till skolan för att diskutera
saken (Sjöwall 1994).

I SOU (1996:143) sammanfattas några lärares tankar om vad de har för uppfattningar om sitt
arbete. Flera av lärarna tar där upp svårigheter som har att göra med en traditionell
undervisning. En av lärarna menar att sådan undervisning inte fungerar i en mångkulturell
skola och att man måste hitta nya vägar. Men ett följdproblem för den lärare som försöker att
ändra sin undervisning är den kritik som föräldrarna då kommer med. Föräldrar som gått i
skola i ett annat land anser att det råder brist på disciplin i den svenska skolan och att eleverna
inte får lära sig att visa respekt för vuxna.

Samtidigt kan det vara så att elever bär med sig olika uppfattningar om vad kunskap är, vilka
strider mot lärarens egna värderingar. Dessa elever vill arbeta på ett sätt som de är vana vid
från sitt hemland men som läraren i Sverige inte tror på. De har till exempel lätt för att lära sig
glosor utantill och begär att få visa vad de kan på ett traditionellt glosprov, men samtidigt
vägrar de att använda sig av de nya orden i texter som de skriver (SOU 1996:143). En annan,
väldigt stor, svårighet är sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. I invandrares ögon är
denna undervisning alltför avancerad (Heyman 1988).
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Att vistas i skogen kan upplevas av många lärare som en svårighet. Invandrarbarn är inte vana
vid att gå i skogen på samma sätt som svenska barn. Att gå i skogen är en färdighet som
kräver en successiv och långvarig inlärning. De flesta svenska barn har gått i skogen redan
som små. Men många invandrarbarn har inte på samma sätt kontinuerligt tränat sig på
skogspromenader. Naturutflykter kan därför upplevas som onödiga avbrott i det normala
skolarbetet. Det gäller också att man som lärare förklarar innebörden i ordet utflykt för
invandrarföräldrar, annars är risken stor att de tolkar utflykten som en picknick i någon park
inne i stan, och barnen kommer då klädda i vackra klänningar och vita skjortor (Wellros
1996).

Lärare som arbetar på en mångkulturell skola arbetar dagligen med människor med stora och
speciella behov. Det är begripligt att lärarna, under sådana förhållanden, kan komma till en
punkt då de känner att de inte orkar mer, de nästan ger upp. Tråkigt nog blir det ofta så att
man ser den nya eleven som ytterligare en belastning och ytterligare en behövande. Men det
är trots allt viktigt att ständigt försöka komma ihåg att se den nya eleven som ytterligare en
möjlighet samt ytterligare som en berikande individ i gruppen (SOU 1996:143).

Lärares upplevelser av möjligheter

Ask hävdar att i hennes möten med barn från andra kulturer har hon lärt sig att se möjligheter
där hon tidigare såg hinder. Hon menar att det är hennes elever som har visat henne att
ingenting är omöjligt. Hon hävdar att när det för henne känns som att marken rycks undan och
förutsättningarna förändras behöver hon inte oroa sig, för runt omkring henne finns elever
som är beredda att hjälpa till. Dessa elever har själva upplevt hur allt ryckts undan och ändå
har de inte tappat tron på att allt ska bli bättre. Vidare skriver Ask att flexibilitet är en
nödvändighet i den mångkulturella skolan och att den lärare som eftersträvar det statiska får
problem, eftersom att förutsättningarna för arbetet nästan dagligen förändras.

Klasskamraterna är snabbast på att visa sin oändliga flexibilitet. I samma ögonblick någon visar sig i
dörröppningen, är han en i gemenskapen, en självklar medlem i klassen, en "kompis". De flesta har själva en

gång stått där i dörren och känt sig vilsna (Ask i Hultinger & Wallentin 1996, s.15).

Ask säger vidare att det mycket positiva och trevliga med den mångkulturella skolan är att
elever oftast hälsar på sina lärare då de möts, och inte en gång, utan varje gång de passerar
varandra under en dag, ofta hälsar de också med lärarens förnamn. På en mångkulturell skola
blir alla betydelsefulla hävdar Ask, var och en får ett namn och en viktig roll. Eleverna
anklagar sällan läraren om de misslyckats med något, de protesterar nästan aldrig när läraren
presenterar en ny uppgift och de handlar hellre än diskuterar. Vidare skriver hon att eleverna
på den skola där hon arbetar engagerar sig helhjärtat och de återvänder ofta till skolan då de
börjat på gymnasiet, fått jobb eller skaffat barn för att visa upp för sina lärare vad man lyckats
med.

En stor möjlighet med att arbeta på en mångkulturell skola är att invandrarbarnens föräldrar är
experter på sitt eget land samt experter på hur det är att komma till ett annat land som
invandrare. Att ta tillvara på den experthjälpen i undervisningen är en verklig tillgång både för
lärare och elever. Det hävdar Nordheden (Nordheden i Hultinger & Wallentin, 1996) och
skriver vidare att det är så fantastiskt att se klassens koncentration när de lyssnar på en vuxen
som, ibland på mycket bruten svenska, berättar om sitt liv.
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Nyström (1993) hävdar, utifrån sin undersökning, att  den aspekt som tillför mest till
undervisningen i en mångkulturell skola, enligt lärarna, är de kunskaper av kulturell art som
eleverna har. Det är kunskaper om religion och traditioner, men även vad gäller mer
vardagligt kulturella ting som olika speciella maträtter, kläder och så vidare.

I en mångkulturell skola pågår det ständigt samtal, i undervisningen och på rasterna. Samtal
om hur man gör i den ena eller andra kulturen. Eleverna frågar lärarna hur svenskarna gör
beträffande olika saker och situationer och lärarna frågar i sin tur sina elever om mångt och
mycket. På så sätt uppnår lärare och elever en dubbelriktad kunskap om sig själva och om
varandra och samtidigt ökar de hela tiden sin kulturkompetens (SOU 1996:143).

Det är en fördel att ha många barn med invandrarbakgrund i klassen, eftersom det ökar toleransen för det som
är annorlunda - ett faktum som man kan utnyttja i sin undervisning (SOU 1996:143, s. 46).

Positiv syn trots många svårigheter

När man läser om de olika lärarnas rapporter (Hultinger & Wallentin), från de mångkulturella
skolorna, är det uppenbart att det inte finns någon direkt tydlig gräns mellan problem och
möjligheter samt mellan det som upplevs som negativt och det som är positivt. Lärarna
skildrar problem som de möter men samtidigt berättar de om vad de gör för att lösa
problemen i fråga, eller hur problemen skulle kunna bearbetas (SOU 1996:143).

Sjögren hävdar att det finns två sätt på vilka man kan förhålla sig till främmande elever. Det
är att antingen se till elevernas brister i jämförelse med den etablerade svenska normen och då
försöka rätta till varje individ, eller istället uppmärksamma de okända kunskapsresurser som
eleverna bär med sig och försöka integrera dessa i en omformad skolundervisning. Vidare
skriver Sjögren att alla är vi, frivilligt eller motvilligt, indragna i en omvandlande
kulturprocess, och i denna process finns det inte en enda person som behärskar dess helhet.
Var och en kan sitt område och de flesta har vaga föreställningar om sina grannar. Sjögren
menar att alla dessa olikartade komponenter måste fogas samman för att den nya
generationen, både den med svenskt och utländskt ursprung, ska kunna bygga en ny värld
tillsammans (Sjögren i Hultinger & Wallentin, 1996).

Lendahls och Nordheden (1990) intervjuade en lärare och frågade henne: Om du tänker dig in
i situationen att en kamrat till dig som är lärare ska få en mångkulturell klass och inte har
någon erfarenhet av det tidigare, vilka råd skulle du ge, kortfattat?
Läraren i fråga svarade då:

För det första måste man få barnen att känna sig trygga  - och det kan vara svårt ibland i sådana klasser, för
barnen kan vara elaka mot varandra därför att de är otrygga. Det kan bli en ond cirkel. Men man måste ge sig

tid och kämpa för att det ska bli en varm och trygg atmosfär inne i klassrummet i alla fall. Det behöver inte
absolut vara tyst eller lugnt eller så, för då exploderar det kanske på rasten i stället, men det ska kännas tryggt

och alla måste vara sysselsatta med något meningsfullt.
Och så måste man ta sig tid med varje enskild elev så att man lär känna varandra, och göra varje dag

spännande och rolig. Det som genomsyrar mitt arbete är att jag försöker göra det, och att jag försöker vara
uppmuntrande. Att kunna se något gott i nästan allt som någon säger eller gör är svårt att lära ut, men har man

gåvan är det en stor tillgång.
Bland det viktigaste är att vara öppen för det som är annorlunda.

Ta det lugnt och ta reda på vem varje elev är. Vem är det som sitter där? Alla är inte lika bara för att de är
turkar, araber, latinamerikaner, kineser - eller svenskar (Lendahl & Nordheden 1990, s. 38-39).
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Invandrarelever och skolan

Barn som kommer till Sverige och börjar i den svenska skolan upplever att
ansvarsfördelningen mellan lärare och elev ser annorlunda ut. Invandrarelever förväntar sig
att läraren ska lära ut kunskap och hålla ordning i klassen, samt veta vad som är bäst. Därför
blir många invandrarbarn förvirrade när också de, och inte bara de svenska klasskamraterna,
får frågor riktade till sig av läraren. Detta kan vara frågor i form av: Vad tycker du att vi ska
göra?, Hur skulle du själv vilja arbeta med detta?, Vad tror du är bäst? (Wellros 1996).
En tolvårig flicka från Turkiet berättade om sina reaktioner inför dessa frågor i Wellros bok
(1996). Hon beskriver det hela såhär:

Jag tänkte hela tiden, hur ska "jag" kunna veta hur man ska göra och vad som är bäst. Jag har ju precis kommit.
Vilken otur att jag har fått en lärare som inte heller vet (Wellros 1996, s. 80-81).

Barnen tolkar det de ser i sin nya skola utifrån vad de tidigare lärt sig att betrakta som
normalt, rätt och bra. I de fall där avvikelserna blir för stora blir barnen förvirrade och osäkra.
Denna osäkerhet utmynnar i att de hela tiden testar sina egna och andras gränser, och de sätter
lärarnas och kamraternas tålamod på hårda prov. Dessa barn har ännu inte förstått att lärares
beteende i Sverige, precis som i deras hemländer, återspeglar samhällets centrala värderingar.
Istället tolkar eleverna de nya beteenden de ser utifrån värderingarna i sitt hemland. På grund
av detta riskerar de därför att se klassrumssituationen som ett nederlag för lärarna (Wellros
1996).

'Jag kan inte ha en kvinnlig lärare' (Wellros 1996, s. 62)

Pojkar som uttrycker sig så ser för mycket av sin storasyster, mamma och moster i sin lärare
att det blir svårt för dem att urskilja läraren genom den, i deras ögon sett, mycket familjära
framtoningen som läraren ger. Vad dessa pojkar i själva verket menar är oftast att de vill ha en
mer bestämd lärare och en lärare som de kan lyda (Wellros 1996).

Ibland upplever invandrarelever att lärare har lite för stora förväntningar på dem när det gäller
kunskap om sin egen religion. Läraren frågar ibland sina elever om de kan berätta om sin
religion, om till exempel islam, och varför man bär slöja och så vidare. En elev säger att det
inte kändes så bra att förklara saker och ting ibland, eftersom hon ansåg att hon inte kunde
tillräckligt mycket själv. Hon säger att man måste vara väldigt boklig för att kunna förklara på
ett ordentligt sätt. Vidare hävdar hon:

Våra svenska kamrater kan inga böner eller psalmer och de kan inte förklara någonting om sin religion. Frågar
man: 'Varför är du kristen?' säger de 'För att min mamma och pappa är det'. Så är det ju för oss också. Men vi

måste veta så himla mycket och svaren ska inte vara fel heller (Sjöwall 1994, s. 108).

Som barn är man alldeles omedveten om den kulturbundna kunskap som ingår i ord. Barnet
betraktar ordens innehåll som självklara och tror att samma självklarheter är inbyggda i ord
även på andra språk. Desperat försöker man att ge mening till varje nytt ord, men om
begreppet saknas på ens modersmål så förblir ordet diffust (Wellros 1996). Kallifatides
skriver (i Wellros 1996) och sammanfattar, i sin dikt, det dilemma som invandrarbarn
upplever i en ny språkmiljö:
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Varje gång jag säger sten
tänker jag på andra stenar

och havet betyder
bara delvis hav.

Jag har förlorat mitt språk
tingen har ingen smak längre

i min mun
det finns alltid en oändlig

tyst stund
mellan mig och de nya orden

en tystnad som jag fyller
med gråa löv

nej det finns inga gråa löv
(Wellros 1996, s. 21)

Kulturer kontra pedagogiska sammanhang

Jernström och Johansson (1997) skriver att barns kulturella bakgrunder ofta var en outnyttjad
resurs i pedagogiska sammanhang. Det visade sig genom prov där barn med vissa kulturella
bakgrunder klarade sig sämre än andra barn. Provsvaren togs då som intäkt för att problemen
låg hos barnen och i deras bakgrund, när de faktiskt låg hos skolan som inte förmådde att ta
tillvara barnens bakgrund i pedagogiska sammanhang.

Den sociala och mentala dimensionen av en kulturell bakgrund hör samman med mänskliga
relationer och med människors tankar. Arbetar man som pedagog med barn, är det väldigt
svårt att ha en inblick i vad dessa dimensioner innebär för varje barn. Det gäller att vara
lyhörd inför barnen och ta tillvara på deras samt på omgivningens kulturkompetenser, då den
oftare finns där. Den pedagogiska kompetensen finns däremot hos de yrkesverksamma
pedagogerna, vilken innefattar verksamhetens samband med läroplanen samt med
pedagogiska program (Jernström & Johansson 1997).

Vi måste alla bli medvetna om att olika invandrares livsmönster liksom svenskars livsmönster
har en historia, en inneboende logik och en emotionell tyngd. Detta är viktigt att respektera
och att förstå. Orsakerna till att det många gånger blir kollisioner handlar aldrig om att något
av dessa mönster är fel. Vi får aldrig någonsin moralisera och aldrig försöka att ändra ett
mönster av det skälet att någon ska förmås att komma på bättre tankar. Istället ska vi
tillsammans försöka finna en livsduglig kompromiss med svenska förtecken, eftersom vi lever
i ett svenskt samhälle (Heyman 1988).

Alla människor är olika varandra. Men alla människor är inte lika olika varandra
(Daun 1989 i Wellros 1998, s. 177).
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RESULTAT

Här vill jag inleda med att ge en beskrivning av den klass där jag gjorde min empiriska
undersökning, en beskrivning av gruppen så som jag upplevde den då jag arbetade som lärare
i klassen. Fortsättningsvis redogör jag för min fallstudie och slutligen för mina intervjuer.

Min upplevelse av klassen

Det jag fick veta om klassen innan jag började arbeta som deras lärare var att det var en
väldigt jobbig klass och att de fått byta lärare två gånger under två och ett halvt år. Med
den vetskapen i bakhuvudet mötte jag min klass, men jag försökte att samtidigt bilda mig en
egen uppfattning av hur jag själv uppfattade gruppen.

Till min glädje bestod klassen endast av 17 elever, men där flertalet individer hade mycket
starka viljor. Eleverna påverkade varandra otroligt mycket vilket gjorde att stämningen i
gruppen kunde variera snabbt. Det gällde verkligen för mig att vara flexibel. Jag visste aldrig
helt i förväg hur en lektion skulle sluta. Ibland gick det inte att genomföra någonting av det
jag från början hade tänkt mig. Jag lärde mig senare att alltid börja en lektion med att känna
av stämningen i gruppen och sedan styra lektionen därefter.

Många av dessa barn har jobbiga hemförhållanden på olika sätt och som lärare hade man inget
större stöd av föräldrarna. Det jag upplevde som jobbigast var att barnen i stort saknade regler
och rutiner. Detta är visserligen inte barnens fel anser jag, det är de vuxnas fel och jag
förvånades över hur dessa barn, under nästan tre års skoltid, inte har fått lära sig hur man beter
sig i skolan. En sådan enkel sak som att hänga upp jackan på sin krok istället för att slänga
den på golvet, det tycker jag att man måste kunna när man går i skolan. Jag tror att alla barn
mår bra av och behöver rutiner och regler, vilket får dem att känna sig mer trygga och lugna i
sin miljö.

Det var så mycket som skulle behöva göras i min klass samtidigt som jag inte visste riktigt var
jag skulle börja. Jag förstod också att min tid tillsammans med klassen inte var tillräckligt
lång för att skapa dessa förändringar. Nu efteråt har jag insett att all min energi gick åt till att
vara flexibel och få lektionerna att fungera på ett bra sätt, och inte förrän terminen började
lida mot sitt slut kände jag att jag var mogen för att skapa nya förändringar i klassen, men då
var mitt vikariat snart slut.

Lite missnöje kände jag med mig själv som lärare eftersom jag hade tillåtit mig själv att finna
mig i vissa saker, vilka inte stämde överens med mina värderingar och med mitt sätt att
arbeta. Men samtidigt inser jag att jag gjorde mitt bästa under den situation som jag då befann
mig i, och jag lärde mig mycket.

Fallstudie

Redan första dagen, men även de resterande två dagarna, insåg jag att några elever hade
svårigheter med att förstå instruktionerna som läraren gav. När eleverna sedan arbetade och
jag gick runt och hjälpte till lite upptäckte jag även att många behövde hjälp med att förstå en
instruktion i till exempel matematikboken eller en text i någon faktabok.
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Klassen har ett ämne på schemat som kallas för eget arbete vilket innebär att de forskar själva
om någonting och måste på egen hand leta fram fakta om sitt ämne. Detta var inte
alldeles enkelt för många. En del elever tog fram bok efter bok, tittade lite snabbt i den och
tog sedan åter en ny i hopp om att texten där skulle vara lättare. Vissa fastnade också framför
datorerna och i det hav av information som där finns.

Jag förstod hur svårt det är att tillgodose alla elevers behov och att individualisera, samt hur
svårt det är med självständigt arbete även om det är detta som verkar eftersträvas i skolorna
nu. Som ensam lärare i klassen är det nästan omöjligt, om inte helt, att hinna med och hjälpa
varje elev. De duktiga eleverna klarar av eget arbete väldigt bra, men de svaga eleverna samt
många av de elever med invandrarbakgrund har mycket svårare för sig.

Under inledning av en lektion med eget arbete, visade läraren några textutdrag från internet
som eleverna sedan kunde använda sig av i sin forskning om de ville. En pojke räckte då upp
handen och frågade: Är texterna på svenska? Vilket de givetvis var. Kanske önskade sig
pojken att texterna skulle vara skrivna på hans hemspråk.

Ord som man lätt tar för givet finns inte i många invandrarbarns ordförråd. Jag beundrades
verkligen över lärarnas skicklighet när det gällde att vara lyhörda inför eleverna. Lärarna
förstod snabbt att barnen inte förstod vissa ord och uttryck även om barnen kanske inte själva
var medvetna om att de inte förstått. De båda lärarna var mycket noga och tydliga i sina
instruktioner på ett för mig fenomenalt sätt. Det var verkligen lärorikt på alla sätt och vis att
studera både lärare och elever under dessa tre dagar.

Intervjuer

Beträffande intervjuerna kommer jag inledningsvis att redogöra för intervjusvaren från
lärarna, sedan följer en redogörelse av elevernas intervjusvar. Jag redovisar lärares respektive
elevers svar på ett sammanfattande vis, samtidigt som jag belyser svaren med diverse citat
från de intervjuade. Efter citaten som eleverna har uttryckt kommer jag även att notera om det
är en pojke (P) eller en flicka (F) som stått för det sagda, eftersom att det ur analyssynpunkt
kan vara intressant vem som sagt vad.

Min redovisning av lärarnas intervjusvar har jag sammanfattat under fem rubriker:
• Lärarnas bakgrunder inom läraryrket
• Svårigheter med invandrarelever
• Möjligheter med invandrarelever
• Är det svårt att uppfylla läroplanens mål (se bilaga 2)?
• Vad kan göras för att situationen ska bli bättre?

Fortsättningsvis följer min redovisning av elevernas intervjusvar. Även här utgår jag från fem
sammanfattande rubriker:
• Hur upplever eleverna skolan?
• Hur upplever eleverna lärarna?
• Anser eleverna att de behandlas lika som alla andra i klassrummet?
• Vad är jobbigt i skolan?
• Vad är roligt i skolan?
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Resultat från intervjuerna med lärarna

Lärarnas bakgrunder inom läraryrket

En av de intervjuade lärarna har arbetat som lärare i 26 år, och på nuvarande skola har hon
varit verksam i 22 år. De andra lärarna har inte lika lång erfarenhet av lärararbetet men dock
har båda lång erfarenhet av fritidspedagogyrket. Som lärare har den ena arbetat i 3,5 år varav
2 år på den nuvarande skolan och den andra läraren är fortfarande fritidspedagog och har
arbetat som det sedan mitten på 70-talet. Hon har endast tagit ledigt en termin för att rycka in
som lärare på skolan. Fritidspedagog är hon på skolan sedan -93.

Samtliga lärare ansåg att de hade blivit väl förberedda inför sina nya klasser. Jag belyser deras
yttranden med citat:

Mycket väl förberedd på grund av temaarbete en gång i veckan tillsammans med förskola,
ettor och tvåor.

Mycket bra! På intervjun berättade de exakt hur klassen fungerade. Under två dagar deltog
jag i klassen tillsammans med klassens dåvarande lärare för att få ett helhetsintryck av
gruppen.

Som fritidspedagog arbetade jag mycket i klassen så jag kände gruppen väl sedan tidigare.

Svårigheter med invandrarelever

Den stora svårigheten enligt samtliga lärare är språket, dels när det gäller kommunikationen
med eleverna och dels vad beträffar det skriftliga. Lärarna menar att det krävs en oerhörd
lyhördhet från deras sida, att fånga upp och se elever som inte förstår. En av lärarna hävdar att
hon var dålig på att vara lyhörd i början, då hon fick sin nya klass, men att hon har lärt sig att
vara det med tiden.

Varje papper, infoblad som delas ut måste förklaras noga vilket innebär stor förberedelse och
tung börda varje gång ett papper ska delas ut hävdar en annan lärare. Hon säger vidare att
svenska barn oftast inte bryr sig om vad som står skrivet medan invandrarbarn noga vill veta
vad det står på pappret, annars blir de oroliga. Slutligen säger hon att veckobreven kan vara
svåra att skriva eftersom att de måste göras så enkla som möjligt så att föräldrarna förstår det
skrivna.

Man måste vara tydlig i brev som man skriver hem till föräldrarna, och att precisera sig
noga, säger en annan lärare. Till exempel menar hon med detta att det räcker inte att skriva
"tag med oömma kläder", utan precisera detta till "tag med regnkappa och gummistövlar".
Föräldrarna till invandrarbarnen kan ses som en svårighet ibland. Vissa föräldrar har blivit
irriterade över att deras barn måste läsa om andra religioner i skolan. Som lärare kan man
alltid, i en sådan konflikt, hänvisa till läroplanen menade en av lärarna. Läroplanen måste ju
vi som lärare följa annars gör vi fel. Invandrarföräldrar kan också många gånger tycka att
deras barn behöver ha fler läxor. Enligt lärarna kan det vara svårt att få föräldrar att förstå att
barnen lär sig mycket ändå, i skolan, även om de inte får läxor i allt.
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En annan svårighet enligt en av lärarna är att invandrarföräldrar lätt glömmer bort bokad tid.
Som lärare måste man markera detta på ett vänligt sätt och viktigt är att bemöta föräldrarna
på ett vuxet sätt, att tänka på att man talar till en vuxen människa. Ytterligare en svårighet
som lärarna påpekade är den att en del barn tar över hand hemma på grund av att de behärskar
det svenska språket bättre än sina föräldrar. Det kan i sådana situationer vara svårt, menade
lärarna, att få vissa föräldrar att förstå att det är viktigt att ta sig an föräldrarollen gentemot
sina barn, att visa vem det är som bestämmer. En del föräldrar överlåter helt och hållet
fostrandets roll till läraren.

Möjligheter med invandrarelever

Samtliga lärare menar att genom att ha barn med invandrarbakgrund på skolan får lärare
liksom elever en vidgad syn på andra kulturer. Mångkulturalitet får alla på så vis på ett
naturligt sätt, det är naturligt att träffa människor från olika kulturer och som elev accepterar
man att en kamrat gör si eller så. Det är naturligt för alla att vissa inte äter fläskkött och
naturligt att en del barn stannar i klassrummet och arbetar när de andra går till kyrkan.

Andan och stämningen blir positiv på en skola med invandrarelever sade en av lärarna.
Kulturskillnader finns på ett naturligt sätt i en mångkulturell klass och ingenting behöver visas
på film menade lärarna. Nyheter blir på något sätt verklighetsskildrade av barnen själva.
Hemspråksläraren och även föräldrar bjuds in vid tillfälle för att delge eleverna sin kunskap
om sitt hemland, om traditioner och så vidare. Ibland anordnar skolan fest då föräldrar bjuder
på mat från sina olika kulturer.

Är det svårt att uppfylla läroplanens mål (se bilaga 2)?

De punkter som nästan samtliga lärare ansåg vara svåra att uppfylla är punkter under följande
två rubriker:

Mål att sträva mot, skolan skall sträva efter att varje elev
-     tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt
medverkar till att bistå andra människor
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla

också med deras bästa för ögonen
Svårt! Det är så djupt rotat hos invandrare detta med att man är serb eller kroat till exempel.
Invandrare är rangordnade, tendenser till detta finns i samhället kring skolan och speglar
självklart av sig till skolan och klassen.

-     visar respekt för omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
Många har en ovana för skogen och visar inte samma hänsyn som svenska barn vad gäller
detta.

Alla som arbetar i skolan skall
-     medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen
Invandrarelever kan ofta säga 'Varför har ni inte det på eran skola'. De tar inte ansvar för att
också de tillhör skolan.
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Vad kan göras för att situationen ska bli bättre?

Lärarna säger att det är viktigt att hålla på regler och att vara lyhörd för vad som fungerar och
inte fungerar. Det är viktigt att inte köra på i sina grundtankar, man måste vara flexibel och
strunta lite i det bundna schemat. En av lärarna säger att det behövs större hjälp från
hemspråkslärarna, hjälp med översättning av veckobreven samt fler timmar till
studiehandledning för varje elev som har hemspråk. Man måste vara tuff och försöka att hålla
ett starkt avstånd till eleverna och inte ta med sig alla tankar hem, då är det risk för att man
blir utbränd.

Resultat från intervjuerna med eleverna

Hur upplever eleverna skolan?

Alla elever upplever skolan på ett positivt sätt. Några av elevernas svar på hur de tycker det är
att gå i skolan är följande: Roligt, man lär sig olika saker (P); Bra, därför att det är roligt (F);
Roligt (P); Jätteroligt, leka med kompisar och sån't (F); Bra, roligt, man lär sig mycket (F).

Hur upplever eleverna lärarna?

Samtliga elever upplever lärarna som snälla. Såhär uttrycker sig några elever om sina lärare:
De är snälla (F);  Jättebra (P); Lite snälla, ibland om jag inte vill jobba med till exempel
matte så tvingar de mig (P); Jättebra, men det är tråkigt att göra dem arga (F); De är snälla
men ibland när jag kommer för sent så får jag kvarsittning, men det är okej för man missar ju
tid när man kommer för sent (P); Snälla (F).

Anser eleverna att de behandlas lika som alla andra i klassrummet?

Samtliga elever tycker att de behandlas lika som alla andra förutom två av pojkarna som
svarar såhär: Sådär, inte precis likadant och Nej, det vet jag inte. De elever som någon gång
upplevt att de blivit orättvist behandlade svarade såhär: En gång, det var någon som hade
skrivit en ful lapp till en i klassen och jag fick skulden för detta, men det redde upp sig sen
(F); Ja, andra får ibland göra bättre saker än mig (F); Det känns orättvist att jag får ha en
lättare mattebok än många andra, som har en svårare (P).

Vad är jobbigt i skolan?

I det stora hela är det engelskan och eget arbete med forskning som eleverna upplever som
jobbigt och svårt. Deras citat belyser bäst vad de tycker och tänker:

Engelska. Hon tjatar jättemycket. Till exempel om jag viskar något till min kompis så skriker
läraren åt mig. Läraren behöver inte skrika mitt namn högt inför klassen att jag ska sluta
prata, det är pinsamt och oftast frågar jag min kompis om något som jag inte förstår, det är
allt, och det tycker jag att man borde få göra (P).

No och So. Därför att det är svårt att ta reda på egen fakta och söka egen kunskap (P).
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Ibland är det svårt med engelskan, svårt att läsa texten (F).
Att läsa på Sv-2:n, det är jobbigt och tråkigt. Man måste vänta på alla när en i taget läser
högt och man måste tala om vad olika ord betyder (P).

Svåra saker, någonting man inte förstår. Men jag hoppar över saker jag inte förstår, ibland
frågar jag fröken, ibland mamma och pappa. Jag förstår inte om en stor lärare pratar med en
stor lärare, bara när läraren pratar med barnen, då pratar de mycket lättare så att man
förstår (F).

Inte så mycket men ibland när vi har extrauppgifter vet jag inte vad jag ska göra så jag gör
lite av varje (F).

Vad är roligt i skolan?

På den här frågan svarade alla spontant att det som är roligt i skolan är rasterna då man hinner
umgås med sina vänner. När de fick tänka efter ytterligare kom det fram några favoritämnen
på schemat och de populäraste ämnena var matematik, bild och dagboksskrivning.

Samtliga elever svarade slutligen på att det råd de skulle ge till sin bästa vän, om denne kom i
samma situation som de själva, var att tala om för kamraten att alla klasskompisarna är snälla
och att man inte ska bråka.
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DISKUSSION

Diskussionen förs genom att jag värderar och reflekterar över mitt arbete och val av metod,
samt över det resultat jag fått efter den empiriska undersökningen. Inledningsvis redogörs för
mitt metodval. Detta görs genom att jag redogör för vilka fördelar och nackdelar, samt vilka
svårigheter och risker jag kan se med metodvalet. Vidare redogörs för resultatet. Jag tänker
diskutera detta genom att på ett sammanfattande vis anknyta mina värderingar, reflektioner
samt observationer till det tidigare redovisade materialet. Slutligen, i min resultatdiskussion,
sammanfattar jag genom att försöka se, om lärares respektive elevers upplevelser av
svårigheter och möjligheter möts. Diskussionsavsnittet avslutas med mina egna ord angående
detta examensarbete och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området.

Metoddiskussion

Fallstudien som jag inledde min undersökning med var bra på så vis att jag fick en bra start
vad gäller hela min fortsatta empiriska undersökning (Merriam 1994). Det blev en mjuk
övergång från att ha varit tillsammans med klassen under tre dagar, till intervjuerna med
eleverna. På sätt och vis fick jag också, redan i klassrummet, svar på många av de frågor som
jag senare frågade barnen under intervjuerna. Detta gjorde att jag kände mig säkrare och mer
förberedd när det var dags att intervjua eftersom jag fått bekräftat för mig själv att jag var inne
på rätt spår beträffande mina intervjufrågor.

Att intervjua anser jag har varit ett bra sätt att arbeta eftersom att man då kan observera
personen i fråga och försöka tyda kroppsspråket (Trost 1997). När det gäller barnen som jag
intervjuade märkte jag ibland mycket väl att deras kroppsspråk talade mer än deras egentliga
svar, och att ett tyst svar dock kan betyda en hel del. Det är nog viktigt att ha i åtanke, när
man utför en intervju, att allt inte kommer fram genom det sagda, utan att det samtidigt är
väldigt viktigt att studera den intervjuades kroppsspråk. Detta ger en helhet och en annan
förståelse, så till vida att man ser på personerna man intervjuar om de har sagt allt de vill, eller
om de har mer att säga.

Den enda nackdelen jag upplevde var under elevintervjuerna. Vissa av mina frågor var för
några av eleverna lite svåra att förstå, så jag fick omformulera dessa frågor några gånger.
Kanske skulle jag ha provintervjuat några elever innan den aktuella intervjun, men jag anser
trots allt att jag intervjuade så många som nio elever, och menar, att resultatet av detta dock
måste ses som trovärdigt.

Jag valde att inte skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket kan ses som både en fördel och
nackdel. Först och främst så är detta enligt mig en smaksak, och personligen upplever jag det
som lite jobbigt och ointressant att läsa ord för ord vad någon sagt i en intervju. I mitt arbete
och mitt sätt att arbeta ansåg jag att det passade bättre att sammanfatta samtligas svar,
samtidigt som ett och annat citat fått belysa det sammanfattade. Hade jag skrivit ut
intervjuerna ordagrant tror jag dessutom att det hade varit svårt att förstå dess sammanhang,
om man själv inte varit med under intervjun och kunnat tyda personernas kroppsspråk, tysta
stunder, samt sammanhanget som sådant.

Trovärdigheten utgör enligt Trost (1997) ett av de största problemen med en kvalitativ
intervju. Det kan vara svårt att förbli neutral som intervjuare och det är viktigt att man som
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intervjuare inte tvingar på den intervjuade sina egna åsikter, eftersom det är den intervjuades
föreställningar och åsikter man vill få fram, och förstå (Trost 1997).

Jag försökte så gott jag kunde att förhålla mig neutral under intervjuerna. Men en svårighet
som jag själv upplevde under intervjuerna, och som jag tror beror på den brist på erfarenhet
jag har när det gäller att intervjua, var att jag på något vis förväntade mig vissa svar utifrån
vissa frågor. Fick jag inte de svar jag förväntade mig så kände jag mig lite besviken och
försökte att vissa gånger lirka fram ännu ett svar med en följdfråga. Trots detta anser jag inte
att jag påverkade den intervjuade på ett negativt sätt, utan jag höll mina åsikter för mig själv.

Resultatdiskussion

Vad gäller lärarnas svar kan man tydligt se att svårigheterna överväger möjligheterna, men
trots det finns en positiv syn vilken dock genomsyrar svårigheterna (Hultinger & Wallentin).
Under intervjuerna med lärarna märktes det tydligt att de hade ett behov av att få prata av sig
om de svårigheter som de nästan dagligen stöter på i sitt arbete. Utifrån intervjuerna tolkar jag
och tror att det är mycket i skolan som aldrig hinns med och som man aldrig riktigt hinner
samtala om, trots att behovet att få lätta sitt hjärta om saker och ting tydligt finns där.

Svaren från lärarna ter sig lite olika beroende på hur lång erfarenhet respektive lärare har
sedan tidigare. Av de tre lärarna som jag intervjuade var det endast en som hade lång
erfarenhet i sitt yrke, de andra två hade däremot lång erfarenhet från att ha arbetat längre tid
som fritidspedagoger.

Elevernas svar var mer positiva och nästan samtliga var positiva till skolan och lärarna.
Eleverna gav också genomgående väldigt korta svar vilket jag tror är ganska typiskt för barn,
de svarar kort och koncist på en rak fråga (Merriam 1994). Jag upplevde inte alls att eleverna
var nervösa för mig eller för intervjusituationen som sådan, vilket annars kunde ha varit en
förklaring till de korta svaren. Däremot upplevde jag att de ville säga mycket mer än vad de
egentligen sade och vad det kan bero på vet jag inte riktigt. De var väldigt försiktiga i sina
svar och de vågade kanske inte helt enkelt svara ärligt många gånger.

Även om eleverna gav mig tysta svar många gånger kände jag att också detta var ett svar.
Man kan läsa mycket ur ett tyst svar samtidigt som man kan tolka en hel del utifrån
kroppsspråket (Trost 1997). Fick jag ett tyst svar tyckte jag mig ändå se på elevens
ansiktsuttryck om han/hon reagerade positivt respektive negativt till den ställda frågan.
Tyckte jag mig se ett positivt ansikte kom mycket riktigt ett svar från eleven så småningom.
Men var ansiktsuttrycket negativt stannade det i regel med tystnad som svar.

Flickorna svarade genomgående något försiktigare än pojkarna. Ibland var de på väg att säga
något, men sedan ångrade de sig i regel. Flickor är oftast mer försiktiga än pojkar, så är det
även i klassrummet, där pojkarna tar för sig och pratar mest. De ser till att få ordet vilket ofta
bidrar till att flickorna får stå tillbaka. Pojkarna hade mer ärliga svar utifrån vad jag kunde se
och tolka. Ska man hos eleverna se mer till deras kroppsspråk och till deras tysta svar, blir
svaren mindre positiva än vad de utger sig för att vara, i redovisningen.

Om lärares respektive elevers upplevelser av svårigheter och möjligheter möts upplever jag är
aningen svårt att ta ställning till. Deras svar ter sig dock så olika och befinner sig på så olika
plan. En svårighet som jag anser finns hos bägge parter, och som bägge parter genomgående
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tar upp under intervjuerna, det är svårigheten med det svenska språket. På den punkten möts
lärare och elever, språket är svårhanterligt för bägge parter fast på olika sätt.

Slutord

Den mångkulturella skolan är i dag ett faktum (SOU 1997:108) och jag har lärt mig att se
annorlunda på saker och ting i och med detta arbete samt genom de erfarenheter jag fått
genom att ha intervjuat och iakttagit lärare och elever. Jag känner mig lite mer förberedd på
vad som kan komma nu när jag snart ska börja arbeta. Säkerligen kommer jag, som många
andra nybörjare, få dra lärdom av mina misstag, men jag känner trots allt att jag har fyllt på
min ryggsäck en aning och känner mig på så vis mer förberedd inför att möta elever från
andra länder och med andra kulturer.

Lendahls och Nordheden (1990) intervjuade en lärare som sade att man inte kan plugga in
olika kulturer för att man på så vis ska tro att man bättre ska kunna förstå sina elever och
deras bakgrunder. Denna lärare menade, vilket jag starkt tror på, att kunskapen finns hos
eleverna, hos deras föräldrar, samt hos hemspråkslärarna. Det gäller att vara öppen inför
varandra menade hon och att samtala med varandra, fråga och visa intresse, för det är då man
blir en bättre lärare.

Vad beträffar vidare forskning inom detta ämne tror jag, att som lärare kommer jag ständigt
utsättas för forskning eftersom att jag är nyfiken på och intresserad av och vill lära mig mer
om andra människor och deras kulturer. Jag hoppas att denna personliga forskning, mellan
mig och andra människor, ska leda till att mitt arbete som lärare kommer att bli givande, både
för mig och mina elever, och att vi kommer lära oss så pass mycket av varandra att vi ständigt
kan kompromissa.

Förslag till vidare forskning i allmänhet, vilket jag också känner ett stort intresse för, är att
undersöka och ta reda på mer om våran egen svenska kultur, och ställa sig frågan hur vi
svenskar egentligen ser på den egen kulturen, då vi sällan själva reflekterar över den (Wellros
1998). Vidare skulle det vara intressant att ta reda på hur människor från andra länder
upplever kulturen i Sverige.
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BILAGA 1

Intervjufrågor till lärarna

1. Hur länge har du arbetat som lärare?

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan?

3. På vilket sätt blev du förberedd inför din nya klass / inför dina nya elever?

4. Vilka svårigheter upplever du i möten med invandrarelever?

5. Vilka möjligheter upplever du i möten med invandrarelever?

- Jag ger den intervjuade en utskrift av vad som står i läroplanen under punkt 2.2, Normer
och värden (Lpo 94, s.12-13), se bilaga 2. Jag ber läraren läsa igenom den.

6. Anser du att det är svårt att uppfylla läroplanens mål i ditt möte med invandrarelever?

7. Om din bästa vän och kollega skulle komma i samma situation som du, vilket råd skulle
du då ge honom eller henne?



BILAGA 2

Läroplanen

2.2 Normer och värden

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev
- utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper

och personliga erfarenheter,
- respekterar andra människors egenvärde,
- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt

medverkar till att bistå andra människor,
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla

också med deras bästa för ögonen och
- visar respekt för omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall
- medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för

människor också utanför den närmaste gruppen,
- i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och
- aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper

Läraren skall
- visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt

förhållningssätt,
- klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess

konsekvenser för det personliga handlandet,
- öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
- tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

och
- samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler

som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet

(Lpo 94, s. 12-13)



BILAGA 3

Intervjufrågor till eleverna

1. Hur tycker du det är att gå i skolan? Vad är det som är bra, dåligt, roligt, tråkigt?

2. Har du gått på några andra skolor innan du började på den här skolan? Var?

3. Hur tycker du att lärarna är emot dig? Varför är de bra, dåliga?

4. Tycker du att du behandlas lika som alla andra i klassrummet? Om inte, varför? Vad
tycker du att det beror på?

5. Har du någon gång blivit orättvist behandlad?

6. Kommer du ihåg någon speciell händelse då du blev riktigt glad i skolan?

7. Är det någonting i skolan som gör att du tycker att det är jobbigt?

8. Vad tycker du är speciellt roligt i skolan?

9. Vad skulle du vilja bli? Varför?

10. Om din bästa vän skulle börja i din klass, vilket råd skulle du då ge
      honom eller henne?






