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Sammanfattning

Med hänsyn till antalet invandrare i Sverige idag är det viktigt att denna delen av vår
befolkning lyfts fram och får möjligheten att komma till tals. Skolan är en central mötesplats
för människor från skilda kulturer. Lärare har därför ett viktigt uppdrag i att främja det
mångkulturella samhället och öka förståelsen för lik- och oliktänkande.

Detta examensarbete, gjort på lärarutbildningen vid Linköpings Universitet, syftar till att ge
en bild av hur lärare värdesätter och använder sig av invandrarelevers kunskaper och
erfarenheter i undervisningen. Arbetet består av två delar. Dels av en litteraturstudie, där
undersökningar och litteratur som belyser ämnet presenteras. Dels av en
intervjuundersökning, baserad på intervjuer med fem olika lärare angående deras arbete i
mångkulturella klasser.

I min litteraturstudie visar jag på att det är viktigt att uppmärksamma invandrarelevernas
kulturella bakgrund i undervisningen, av ett flertal olika anledningar. Jag ger också olika
exempel på hur den interkulturella undervisningen kan utformas. Resultatet av min
intervjuundersökning visar på att alla de intervjuade lärarna har en relativt positiv syn på
invandrarelevernas kulturella bakgrund. Alla kan också ge exempel på när de använt sig av
dessa elevers kunskaper och erfarenheter i undervisningen. Främst är det invandrarelevernas
kunskaper om andra länder och religioner som har uppmärksammats.



Innehållsförteckning

Inledning.................................................................................................3
Bakgrund............................................................................................................ 3
Syfte.................................................................................................................... 3
Frågeställningar................................................................................................. 3
Arbetets uppläggning........................................................................................ 4
Begreppet invandrare........................................................................................ 4

Litteratursammanställning ...................................................................5
Att uppmärksamma mångfalden ...................................................................... 5
Skolans identitetsstärkande funktion .............................................................. 7
Det ömsesidiga kulturmötet............................................................................ 10
Interkulturell undervisning i praktiken........................................................... 12

Några lärares syn på arbetet i mångkulturella klasser ...................17
Metod ................................................................................................................ 17

Intervjuredovisning.............................................................................18
De fem intervjuade lärarna.............................................................................. 18
Intervju med Elisabeth .................................................................................... 18
Intervju med Kristina ....................................................................................... 21
Intervju med Lennart ....................................................................................... 22
Intervju med Linda........................................................................................... 24
Intervju med Stefan ......................................................................................... 26

Resultat och analys.............................................................................29

Diskussion ...........................................................................................32

Referenslista........................................................................................34

Bilaga 1. Intervjufrågor



3

Inledning

Bakgrund
I Sverige finns det idag c:a 1 800 000 personer med utländsk bakgrund, dvs. som själva är
födda utomlands eller har minst en förälder som är det. (Statistik enligt Lagerström,
informatör på Migrationsverket.) Med hänsyn till antalet invandrare i Sverige idag, är det
viktigt att inom alla områden lyfta fram denna del av vår befolkning och vad de kan tillföra
vårt land.

Skolan är en viktig mötesplats där människor med kunskaper och erfarenheter från olika
länder och kulturer dagligen kommer i kontakt med varandra. 1994 års läroplan tar fasta på att
verksamheten i skolan ska syfta till att öka människors förmåga att leva med, och värdesätta,
den kulturella mångfalden. Således är det upp till alla lärare verksamma inom skolan att
arbeta för ett fungerande mångkulturellt samhälle, där alla människor, oavsett bakgrund, har
möjlighet att leva och komma till tals.

Mitt eget intresse för invandrarelevernas situation i skolan har framförallt väckts under de
praktikperioder jag som lärarstuderande gjort i invandrartäta områden i Linköping. Jag har
gjort tre av mina olika praktikperioder på skolor med relativt hög invandrartäthet. Jag har
också fördjupat mina kunskaper om invandrarnas situation genom att läsa temakursen
”Skolan i ett mångkulturellt samhälle” på Linköpings Universitet vårterminen 2000. Under
höstterminen 2000 läste jag två delkurser i ”Svenska för invandrarundervisare A” på
sammanlagt 10 poäng. Dessa kurser har framförallt handlat om kulturmöten.

Min inriktning, Sv./SO 1-7, har gjort att jag särskilt intresserat mig för SO-undervisningen,
och de krav som ställs på dessa ämnen i en mångkulturell skola.

Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare värderar invandrarelevernas kulturella
bakgrund; om den främst ses som något problematiskt eller om den uppmärksammas som en
resurs. Avsikten är också att ge en bild av hur man i skolan arbetar för att bekräfta
invandrarelevernas kulturella bakgrund och tillvarata deras skilda kunskaper och erfarenheter
i undervisningen.

Frågeställningar
� Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?

� Hur, och i vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter inom SO-
undervisningen?
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Arbetets uppläggning
Arbetet består av två delar, en litteraturstudie och en intervjuundersökning. I litteraturstudien
har jag sammanställt och presenterat litteratur och undersökningar av skilda slag som belyser
ämnet. I litteraturgenomgången har jag också gjort tydliga kopplingar till 1994 års läroplan.
Intervjuundersökningen bygger på intervjuer med fem olika lärare om deras syn på
invandrares kulturella bakgrund och hur de arbetar för att lyfta fram dessa elevers kunskaper i
undervisningen. Tanken är att litteraturstudien ska fungera som bakgrund till och fördjupa det
resultat jag kommer fram till i min egen undersökning.

Begreppet invandrare
Någon vedertagen definition av begreppet ”invandrare” finns inte och har egentligen aldrig
funnits, påpekar Lagerström, informatör på migrationsverket. Normalt avses dock alla i
Sverige folkbokförda personer som är födda utomlands, oavsett om de är utländska
medborgare eller har erhållit svenskt medborgarskap. Dem vi kallar för ”första generationens
invandrare”. Dessutom kan man lägga till en grupp personer födda i Sverige, men där en eller
båda föräldrarna födda utomlands; de så kallade ”andra generationens invandrare”. Så har
benämningen ”invandrare” definierats sedan 1960-talet, då den valdes för att ersätta det
negativt laddade ordet ”utlänning”. I statistiska sammanhang, fortsätter Lagerström, används
sedan 1997 en mer nyanserad bild av personer med utländsk bakgrund. Den grundläggande
indelningen görs då efter personers födelseland och efter deras medborgarskap. I båda fallen
görs indelningen i två kategorier, födda i Sverige eller utrikes respektive svenskt- eller
utländskt medborgarskap. Detta är de statistiska definitionerna på personer med utländsk
bakgrund, poängterar Lagerström. I slutänden är det nog endast den enskilda människan som
kan avgöra hur hon uppfattar sig själv och hur hon vill uppfattas av andra.

Jag har i mitt arbete valt att använda mig av den vida definitionen av begreppet invandrare
som bl.a. står i Pedagogisk uppslagsbok, dvs. en ”person som flyttar till ett land för att bosätta
sig där en längre tid. Begreppet kan avse personer som är utländska medborgare, utrikes födda
eller medlemmar av andra generationens inflyttade med minst en utrikes född förälder.”
(Pedagogisk Uppslagsbok, 1996, s.285)

Jag kommer att använda mig av begreppen ”invandrare” och ”person med
invandrarbakgrund” parallellt, mest för variationens skull. Dock är jag medveten om
problematiken kring en sådan gruppdefinition som begreppet ”invandrare”. Begreppet utgör
en grov kategorisering. Det klumpar ihop människor i uteslutande termer, med den enda
gemensamma nämnaren att de, eller någon av deras föräldrar, inte är födda i Sverige. Orsaken
till att jag använder mig av begreppet är bristen på andra vedertagna benämningar.
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Litteratursammanställning

Att uppmärksamma mångfalden

Vad säger skolans styrdokument?
I 1994 års läroplan står det 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." (Lpo 94, s.5) Läroplanen tar fasta på
samhällets ökande kulturella mångfald och poängterar att skolan är en viktig social och
kulturell mötesplats. Den understryker också att skolan ska vara öppen för skilda
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan”
står det att skolan ansvarar för att ”varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat
förståelse för andra kulturer”.(Lpo 94, s.10)

Den mångkulturella skolan
I skolkommitténs delbetänkandeKrock eller möte (SOU 1996:143) poängteras skolans
särskilda ansvar att stärka människors förmåga att leva med kulturell mångfald. Det är viktigt
att skolan tydliggör de olika kulturer som existerar där och lär eleverna från olika kulturer att
mötas på ett sätt som är positivt och utvecklande. Att göra olika kulturer närvarande i
klassrummet är betydelsefullt av två orsaker, menar kommittén. Dels är det viktigt attalla
elever, oavsett kulturell bakgrund, får använda sig av sina erfarenheter och känna sig sedda
och bekräftade i skolan. Dels är det angeläget attalla elever lär sig att respektera de
erfarenheter som andra grupper har och att de kan leva med, och värdesätta, mångfalden.

Roth (1998) presenterar några av skälen till varför just skolundervisningen kommit i centrum
i den mångkulturella debatten. Han säger bl.a. att skolan kan betraktas som ett samhälle i
miniatyr, där eleverna lär sig agera tillsammans. Skolan har också en betydelsefull
identitetsskapande funktion. En lyckad skolgång kan få stora konsekvenser för ett barns
fortsatta liv som vuxen. Roth poängterar också skolans speciella ansvar att motverka rasism
och främlingsfientlighet.

Sett ur ett historiskt perspektiv, visar Fredriksson och Wahlström (1997) på, har skolan dock
tidigare haft en helt annan funktion. Den allmänna folkskolan, som det i Sverige togs beslut
om i mitten av 1800-talet, var en del i den politik som avsåg att bygga en nationalstat med ett
språk och en nationell ideologi. Skolans uppgift var snarare att motverka etniska och språkliga
skillnader och fungera som instrument för att förmedla ett nationalistiskt budskap. Det
historiska arvet kan därför vara viktigt att ha i minnet, när skolan idag ställs inför helt andra
uppgifter. De mål som finns uppsatta för skolans verksamhet idag, i Lpo 94, är nämligen
tydliga i sin uppmaning. Den kulturella mångfalden ska ses som en tillgång.

Nordheden (1998) poängterar hur viktigt att det är att de mångkulturella frågorna inte
förpassas till en enstaka timme då och då. Nej, skolan har en viktig uppgift i att genom sitt
arbetssätt skapa tillfällen där kulturer, religioner och traditionerständigtmöts. Invandrare och
svenskar har mycket att lära av varandra, men det kommer inte av sig självt, markerar hon.
Samma sak anser Frisell (1996): ”Intresset för de andra i klassrummet, för vad de andra tänker
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och tycker, eller för deras historia, är i stället någonting som jag tror måste byggas upp
långsiktigt genom ett arbetssätt som gör att alla eleversystematisktoch regelbundet�min
kursivering� kommer till tals i klassrummet.” (Frisell 1996, s.27)

Som konstaterats ovan, ska alltså den kulturella mångfalden uppmärksammas som en tillgång
och tillvaratas i skolan, inte enbart vid enstaka tillfällen, utan genom ett långsiktigt,
kontinuerligt arbetssätt. Dock finns det undersökningar som vittnar om en annorlunda
verklighet…

Jacobsson (1995) har under cirka ett års tid följt en skolklass bestående av barn i årskurs fem i
norra Botkyrka för att studera relationen mellan språk och miljö. Hon konstaterar bl.a. att
Botkyrkas lokala skolplan, som tar fasta på de mångkulturella frågorna, inte fullt ut efterlevs.
Ordet ”internationell” tolkas av skolans lärare i praktiken som Europa eller västvärlden,
menar hon. Jacobsson visar på att de i den skola hon studerat har svårt att se barnens språkliga
och kulturella kompetens som en resurs.

Lahdenperä (1997) har forskat kring lärares uppfattningar om skolsvårigheter och deras
förhållningssätt till elevers invandrarbakgrund genom att studera ett antal åtgärdsprogram.
Målet har varit att undersöka relationen mellan lärares tänkande kring skolsvårigheter och
uppfattningar om elever med invandrarbakgrund. Lahdenperä kommer i sin forskning fram till
att lärare ofta har en negativ syn på elevernas invandrarbakgrund. Främst är det
invandrarelevernas familjer, och då framför allt papporna, som lärarna anser vara ett problem.

Stier (1997) har intervjuat 16 andra generationens invandrare för att låta dem beskriva sin
upplevelse av den egna identiteten. Alla intervjuade ser något värdefullt i att ha tillgång till
två kulturer. Men det de också samstämmigt hävdar är att det svenska samhället inte har levt
upp till devisen att ”mångfalden berikar”. De intervjuade menar att det inte är något positivt i
andras ögon att vara invandrare i Sverige idag. Stier frågar sig vad som egentligen då återstår
av statsmakternas vackra motto. Han menar att det ännu så länge bara verkar vara de som
själva lever ”i” eller ”med” två kulturer som anser att mångfalden berikar.

Johansson (2000) har undersökt om skolan lever upp till läroplanens målsättning, att stimulera
och utveckla mångfalden, genom att under två terminer regelbundet träffat nio flerspråkiga 12
och 13-åringar i år sex. Eleverna Johansson intervjuat, vittnar om det begränsade utrymme
som ges i skolan för kunskaper och erfarenheter som sträcker sig utanför en svensk
referensram. En av eleverna, Samira, beskriver hur hon själv i skolarbetet använder sig av
sina olika erfarenheter och kunskaper.

Om lärarna säger ”förr i tiden i Sverige var det så och så”, då kanske jag tänker
”så är det också i Syrien”. Då ser man ”jaha”, då blir det mer spännande ”är det
alltså så här, jag trodde bara det var där”. Till exempel jordgubbe, på franska
säger man fraise, på arabiska säger man också fraise. Då kanske man inte
glömmer det där ordet, om man tänker ”ja, så hette det ju på
arabiska”.(Johansson 2000, s.9)

Johansson konstaterar, liksom Stier, att det många gånger bara är invandrareleverna själva
som upplever att deras kunskaper tillför något.
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Resultatet av Johanssons undersökning visar att lärare har ett stort inflytande över elevers
självuppfattning, deras flerspråkiga utveckling och flerkulturella identifikation. Om lärarna
utnyttjar elevernas mångkulturella erfarenheter i undervisningen stödjer de en positiv
utveckling av elevernas självbild. Något som jag kommer att diskutera ytterligare under nästa
rubrik: ”Skolans identitetsstärkande funktion”

Skolans identitetsstärkande funktion

Vad säger skolans styrdokument?
I 1994 års läroplan står det att eleven skall möta respekt för sin person i skolan. Läraren ska i
sitt arbete utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
”Skolans uppgift”, säger läroplanen, ”är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. (Lpo 94, s.5)
Även om den personliga tryggheten och självkänslan grundläggs i hemmet, så har även skolan
en viktig roll i detta sammanhang.

Att stärka den egna identiteten
Heyman (1990) konstaterar att riskerna för invandrarbarnen är många. Det farligaste tror hon
dock är att de på olika sätt flyter omkring, på väg mot en slags identitetslöshet. Det är bara
genom att få en förstärkning av delaktigheten i den egna kulturen, i det egna språket, som
barnen kan utvecklas på ett bra sätt. Invandrarbarnen måste få möjlighet till en stark kulturell
identitet, och så mycket fotfäste och trygghet i tillvaron att de törs och kan ta steget ut i den
nya verkligheten, fortsätter Heyman. Stier (1999) påpekar att skolan ska fylla en
identitetsskapande funktion för alla elever, oavsett etnisk eller social bakgrund. Undervisning
om svensk kultur är därför en självklarhet, men samtidigt är det viktigt att ge andra kulturer
utrymme. Även Otterbeck (2000) framhåller att det är viktigt för invandrarelevernas
utveckling att få sin egen identitet respekterad och bekräftad i skolan. Samtidigt varnar han
för risken med att tvinga på barnen en avvikande identitet. Det är inte nödvändigtvis så att ett
muslimskt barn, vars föräldrar har sitt ursprung i Turkiet, kan massor om islam eller Turkiet.

I en intervju gjord av Ljunggren och Marx (1994) berättar Pirjo Lahdenperä att i de
diskussioner hon deltagit i svarar lärare oftast inte ”Min uppgift är att se till att barnen får
behålla båda sina kulturella identiteter och utveckla dem” på frågan om hur de uppfattar sitt
uppdrag när det gäller invandrarelever. Istället är det för den svenska läraren ofta självklart att
barnen ska lära sig det svenska språket och bli en del av det svenska samhället. Drivs de här
tendenserna tillräckligt långt, varnar Lahdenperä, finns det en risk att barnen lär sig att
förneka sin etniska bakgrund.

Beijer (1991) framhåller att det är enbart de invandrarbarn som har en positiv självuppfattning
kan utgöra en resurs i undervisningen. Om de är trygga och stolta över sig själva och sitt, så
vågar och vill barnen delge andra sina kunskaper.

Att särskilja kulturen
Nordheden (1998) berättar att hon i lärarkollegiet ibland får försvara att de i hennes klass på
ett så tydligt sätt letar efter skillnader mellan etniska grupper. Alla är lika, och om man söker
efter skillnader kan motsättningarna förstärkas, brukar motargumenten låta. Nordheden menar
dock att det inte är förrän man undersökt vad som skiljer som man kan inse att alla har lika
värde och samma grundläggande behov. Hon får stöd från flera håll. Strandberg (1996)
påpekar att om lärare i en svensk skola behandlar alla elever som lika betyder det att de ser



8

alla barn som om de vore svenskar. Det låter måhända jämlikt och demokratiskt, fortsätter
Strandberg, men det är raka motsatsen. Jacobsson (1995) visar på att den jämlikhetstanke och
starka tro på det universella barnet som genomsyrar skolan gör att lärarna hindras från att se
olikheter och erkänna kompetenser hos invandrarbarnen som många svenskar saknar. Sjöwall
(1994) konstaterar: ”Vi kan inte låtsas att vi alla är lika. Det är inte sant.Vi är lika mycket
värda, men vi är olika.Det är något skumt med att försöka dölja det som alla kan se och
märka.” (Sjöwall 1994, s.19)

Nyström (1993) har gjort en enkätstudie bland lärare i Olofströms kommun för att undersöka
hur invandrarelever används som en resurs inom undervisningen. ”Det viktigaste resultatet
torde vara”, säger Nyström, ”att lärarna tassar på mycket mjuka filttofflor för att inte ‘störa’
genom att utsätta invandrareleverna för en särbehandling.” (Nyström 1993, s.1) Parszyk
(1999), som i sin forskning låtit ungdomar berätta fritt om livet i relationer mellan människor,
har gjort en liknande iakttagelse. Hon uttrycker sig dock i starkare ordalag och talar om
skolans ”osynliga rasism”. Ett uttryck hon hämtat från de ungdomar hon själv intervjuat.
Invandrarungdomarna berättar om en tillvaro där deras kulturella bakgrund inte alls
uppmärksammas. Det handlar om att överleva i en skola och i ett skolsystem som tycks vara
till för andra, inte för dem. Parszyk drar en slutsats som knyter an till ämnet om
invandrarelevers lika eller olika bemötande i skolan. Hon menar att olika bemötande i skolan
med hänsyn till elevers förutsättningar skapar jämlikhet, medan lika behandling av alla
utesluter vissa elever från möjligheten till integration.

Fredriksson och Wahlström (1997) understryker hur viktigt det är med ett tolerant klimat i
klassrummet, där olikheter accepteras. Eleverna måste ha kännedom om olika kulturer, men
ingen får dömas på förhand. Varje individ måste accepteras som han eller hon är, inte som
representant för en nation eller en kultur. Även Otterbeck (2000) varnar för att låta enskilda
elever stå tillsvars för en hel kultur. Han menar att det är lätt att göra misstaget att hålla
enskild muslim i Sverige ansvarig för islamisk teologi, levnadsmönster eller händelser i
Mellan Östern. Att förvänta sig något annat än de vanligaste barnatrosföreställningarna av en
10-åring är dock felaktigt. Sjöwall (1994) visar på samma sak i en intervju med en muslimsk
kvinna som talar om sin skoltid i Sverige:

Ibland i skolan kunde hela timmen gå med att jag fick förklara även för läraren.
När vi hade lektioner om islam fanns det inte mycket i böckerna och man tog
mig som exempel och jag fick förklara. Ibland kändes det inte bra för jag kan
inte förklara så mycket. Man måste vara mycket ”boklig” för att kunna förklara
ordentligt. Man måste ha mycket kunskaper.(Sjöwall 1994, s.81)



9

Rojas (1995) har intervjuat ett antal invandrarungdomar för att studera hur de uppfattar bl.a.
sin identitet. Även han visar på ungdomar som opponerar sig mot att bli hållna ansvariga för
en kultur, eller placerade i ett fack:

Men samtidigt finns omgivningen som kämpar emot hela tiden, som försöker
placera mig någonstans: "Du är därifrån, och du är därifrån, jaha, du är från
Chile, vad är det för religion ni har där? Vilket språk pratar ni där? Hur firar ni
jul där?" Jag vill inte känna mig som chilenare, som bolivianare eller som
svensk. Jag vill gå ifrån allt det där, vi är människor allihop.(Rojas 1995, s.69)

Johansson (2000) visar på att orsaken till att många invandrarelever inte vill särskilja sig i
klassrummet beror på de implicita krav som ställs på dem. Hon menar att dessa elever väljer
att inte framhäva sidor hos sig själva som avviker från de attityder, värderingar och synsätt
som förmedlas i den dagliga samvaron i skolan. Eleverna blir istället speciellt motiverade att
utveckla den delen av sin personlighet som ryms inom en svensk referensram och sådana drag
som är oberoende av etnisk bakgrund. Det är också detta som förstärks av skolans personal,
säger de eleverna som Johansson intervjuat. Hon varnar för att elever som aldrig får möjlighet
att visa sina kunskaper om och uttrycka känslor inför de olika kulturer de möter, så
småningom kan lära sig att ta avstånd från dessa delar av sin personlighet. Alla elever med
invandrarbakgrund, oavsett om de själva invandrat eller är födda i Sverige, måste få sina
rötter bekräftade i skolan. För att själva kunna forma sin identitet är det viktigt att eleverna
känner sig stärkta och trygga i sina olika språk och kulturer. Först då har de en reell möjlighet
at välja bort eller betona delar av sin personlighet, markerar Johansson.

Nyström (1993), som också konstaterar många invandrarelevers ovilja att framhäva sin
kulturella bakgrund i klassrummet, kommer med fyra olika förslag till hur han tycker att
skolan ska agera för att bemöta detta fenomen:

a) Invandrarelevernas kunskaper bör kunna uppmärksammas mer i undervisningen, utan att
man för den skull behöver utsätta eleverna för onödig press. Detta främst p.g.a. att de kan
tillföra kunskaper och erfarenheter som vi andra inte har, inte främst p.g.a. att de är
invandrare.

b) Som följd av invandrarelevernas önskan att ”försvenskas” bör ett arbete med mål att
tydliggöra den svenska kulturen inledas. Vad är ”typiskt svenskt”?

c) Det verkar lättare att använda sig av elevernas kunskaper på lägre stadier, eftersom de
personliga rollerna inte är lika befästa. Den ”invandrande” identiteten tycks ligga närmare
i yngre år, eftersom beroendet av föräldrarna är större. Således bör insatserna ökas i de
lägre stadierna, utan att man för den skull struntar i de högre.

d) Det är viktigt att motivet till att läraren önskar utnyttja invandrarelevernas kunskaper i
undervisningen alltid klart redovisas. Handlar det om förberedda tillfällen har då eleverna
goda förutsättningar till att själva ta ställning till om de vill ställa upp eller inte.

Fredriksson och Wahlström (1997) poängterar att invandrares relation till sina hemländer kan
variera stort, och att det därmed är viktigt att som lärare vara lyhörd för hur mycket dessa
elever är villiga att delge. Särskilt flyktingar kan av olika anledningar ha en komplicerad
relation till sitt hemland och dess kultur. Många gånger har de blandade känslor av både
förakt och stolthet.
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Kanske kan det här stycket sammanfattas med Skolkommitténs ord i delbetänkandetKrock
eller möte: ”Det gäller för en lärare att lära känna alla sina elever som individer och intressera
sig för var och ens uppväxtförhållanden och levnadsvillkor vare sig de har invandrarbakgrund
eller ej.” (SOU 1996:143, s.69) En nog så utmanande uppgift.

Det ömsesidiga kulturmötet

Vad säger skolans styrdokument?
”Ett internationellt perspektiv”, framhåller läroplanen, ”är viktigt för att kunna se den egna
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt
förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.”(Lpo 94, s.7)
Läroplanen poängterar också att en medvetenhet om den egna och en 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. Vidare skall skolan sträva
efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor
utsätts för förtryck och kränkande behandling, kan förstå andra människors situation och
utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Att mötas på lika villkor
I Skolkommitténs delbetänkandeKrock eller möte(SOU 1996:143) visar man på att den
mångkulturella tillvaron kräver ett perspektivskifte. Det etnocentriska synsättet, där andra
kulturer bedöms med den egna kulturen som måttstock, måste brytas. Ömsesidighet måste
vara grunden för alla kulturmöten i skolan.

Ljunggren och Marx (1994) poängterar att skolan är en plats där man har möjlighet att
jämföra och glädjas åt kulturella uttryck. Där kan ett levande möte med andra kulturer uppstå,
som ger en skymt av världen utanför Sverige. Motsättningarna mellan det svenska och det
utländska kan upphävas. På samma gång, menar Ljunggren och Marx dock, är det viktigt att
lära sig mer om den egna, svenska kulturen. Avsaknaden av egna rötter kan nämligen skapa
en rädsla, och en konfrontation, i mötet med det främmande. Stolthet och glädje över den
egna kulturen skapar trygghet och nyfikenhet på andra.

Även Stier (1999) påpekar att för att integration ska bli möjlig måste skolan arbeta på två
fronter samtidigt. Dels lära ut det som handlar om Sverige och svensk kultur. Dels lyfta fram
andra kulturer. Undervisningen bör uppmuntra eleverna till ett ”inifrån- och
underifrånperspektiv”. Eleverna ska tränas i att se bortom det för givet tagna och istället
utveckla mer djupgående förståelse för andra kulturer. Centralt för det positiva kulturmötet,
poängterar Fredriksson och Wahlström (1997), är att kunna se både likheter och olikheter.
Målet är att skapa respekt och förståelse. Det är inte så att det är invandrarna som ska
informera oss om sina egenheter, och vi som berättar hur det ska vara i Sverige, betonar
Sjöwall (1994). Istället är det så att tankar ska utbytas, som på sikt kan leda till ömsesidig
påverkan.

De som har en negativ syn på kulturmöten, upplever det som att den egna kulturen inte skulle
stå pall för kontakten med det främmande, menar Fredriksson och Wahlström (1997). En
kultur är dock inte något statiskt, utan istället något som förändras med tiden. Det är i mötet
mellan kulturer som nya, spännande kulturformer utvecklas. Det handlar alltså inte om att
invandrarna ska anpassa sig, utan att även majoriteten ska lära sig leva i en mångkulturell
miljö. Rojas (1995) menar att:



11

…ingen kan förankra sig i ett land som inte öppnar sig, som bara kräver
anpassning och inte, åtminstone till en viss del, låter sig gestaltas av dem som
kommer utifrån. Att förankra sig är inte möjligt utan att förändra den verklighet
som man ska förankra sig i. Det är bara på det viset främlingskapet kan
övervinnas.(Rojas, 1995, s.88)

Interkulturell undervisning
Enligt Pedagogisk Uppslagsbok (1996) infördes av regeringen begreppet ”interkulturellt
synsätt i undervisningen” i 1985 år budgetproposition, på förslag från Språk- och
kulturarvsutredningen, och har sedan dess varit tänkt att verka som mål för skolans
undervisning. Skillnaden mellan mång- och interkulturell undervisning sammanfattas av
Fredriksson och Wahlström (1997): ”Interkulturell undervisning lägger tonvikten på
relationen och samspelet mellan olika kulturer, medan multikulturell undervisning mer
handlar om samexistens. /…/ Begreppet interkulturellt är mer processorienterat, medan
multikulturellt är mer beskrivande.” (Fredriksson och Wahlström 1997, s. 66f)

Sahlén (2000) beskriver den interkulturella undervisningen, hur den utgår från själva mötet.
Den handlar om att möta, lyssna och värdesätta andras olika kulturella bakgrund, deras
kunskaper och erfarenheter. Det är mer ett förhållningssätt än en undervisningsmetod, menar
Sahlén. Det handlar om hur läraren bemöter sina elever, om han/hon är intresserad av att lära
sig något av dem. Den interkulturella undervisningen är dock inte beroende av en
mångkulturell klass, fortsätter han. Möten kan skapas på olika sätt. Bäst är naturligtvis om det
i klassen finns representanter från olika kulturer. Då uppstår ett direkt, nära möte. I andra
klasser går det dock att skapa möten genom att t.ex. bjuda in människor, göra studiebesök,
läsa skönlitteratur eller se filmer.

Roth (1998) ifrågasätter att begreppet internationalisering varit mer förkommande än t.ex.
uttrycket mångkulturalitet i debatten om skolan. Det internationella perspektivet,
argumenterar han, verkar ibland ha underförstått att den internationaliserande utbildningen
riktar sig till elever som har samma kulturella ursprung vars horisonter nu måste vidgas. I
stället menar Roth att en mångkulturell undervisning, som ger ökade kunskaper om olika
minoritetsgrupper inom Sverige, skulle få större utrymme. Den mångkulturella
undervisningen ger både en bättre orientering i det svenska samhället och i Sveriges omvärld.
(Visserligen talar Roth om mångkulturell undervisning, men vad jag förstår av hans egen
förklaring av begreppet menar han detsamma som interkulturell undervisning. Han ser endast
begreppet mångkulturell undervisning som ett mer allmänt begrepp än interkulturell.)

Beijer (1991) uttrycker en tanke liknande Roths. Hon använder sig oftare av begreppet
interkulturell undervisning än internationalisering. Målet är detsamma, menar hon: en fostran
för fred och samexistens på så rättvisa villkor som möjligt. Med interkulturell undervisning
kan man åstadkomma detta redan i klassrummet. Framtidsperspektivet behövs inte.
Interkulturellt utbyte i klassrummet kan ge fostran för fred i just nu-situationen.

Roth (1998) har ytterligare en intressant reflektion kring det han kallar den mångkulturella
undervisningen. Han talar om den positiva cirkeln. Undervisningen ska inte betraktas som ”ett
nollsummespel där ett utrymme för en minoritets särartsperspektiv automatiskt medför ett
negligerande av majoritetskulturens”. (Roth, 1998, s.71) Istället kan ett ökat intresse för en
minoritetskultur leda till en djupare förståelse av majoritetskulturen, vilket i sin tur stärker
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majoritetskulturens identitet och självkänsla. I nästa steg är det något som även minoriteten
kan vara betjänt av. Den positiva cirkeln är skapad.

Interkulturell undervisning i praktiken

SO-undervisningen roll i det interkulturella arbetet

Vad säger skolans styrdokument?
Syftet med den samhällsorienterande undervisningen, står det kursplanen, ”är att stimulera till
reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället, att stärka
beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, öka tryggheten i den egna
identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell
mångfald.”(Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2000, s.65)

Med SO i fokus
Roth (1998) menar på att det inte är konstigt att det just är humanistiska och
samhällsorienterande ämnen som står i fokus för det mångkulturella arbetet i skolan. Det är
inom dessa ämnen som människans sociala, kulturella och politiska förhållanden står i
centrum, vilket inbjuder till skilda tolkningar utifrån olika kulturella perspektiv. Även
Nyström (1993) konstaterar att det är skolan SO-ämnen som lämpar sig bäst för att lyfta fram
invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter. Han kommer i sin undersökning bland lärare
fram till att det är inom områden som berör kulturmönster, traditioner och vardagsföreteelser,
som de flerkulturella kunskaperna främst kommer till användning. Tvåspråkighet och mer
”aktiv kultur”, så som dans eller musik, utnyttjas i lägre grad. Vanligast förekommande är
spontana jämförelser mellan förhållanden i olika kulturer under lektionerna, fortsätter
Nyström, men det förekommer även organiserade föredrag från invandrarelevernas sida.

Fredriksson och Wahlström (1997) hävdar dock att ett vanligt grepp i den interkulturella
undervisningen är ta till aktiviteter där tonvikten läggs på mat, dans och musik. Det är i sig
inte något fel, utan kan i stället vara ett första steg mot ett ökat kulturellt intresse. Men den
interkulturella undervisningen får inte stanna där, vid enbart exotiska inslag. Interkulturell
undervisning handlar om möten på ett djupare plan. Målet är att skapa möten i vardagen, där
skilda tankar, handlingar och värderingar diskuteras, inte enbart att folkdanser och exotiska
maträtter presenteras.

Enligt Nyström (1993) är det vanligast att invandrarelevernas bakgrund lyfts fram genom att
invandrarna själva uppmanas berätta i olika situationer. Det finns dock andra alternativ att
söka denna kunskap på. Självklart är invandrareleverna själva viktiga förmedlare av kunskap,
menar Heyman (1990), men invandrarföräldrar, tvåspråkig personal och
invandrarorganisationer bär också på betydande erfarenheter av andra kulturer som kan
användas av skolan. Vidare finns det kunskap att hämta i tidningar, broschyrer och fakta- och
skönlitteratur av olika slag.

I det följande kommer jag att presentera några olika områden, som har utgjort återkommande
exempel i litteraturen, där invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter kan användas i SO-
undervisningen.
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Invandrarelevernas hemländer

Vad säger skolans styrdokument?
I kursplanen för geografi står det att ämnet syftar till ”att utveckla kunskaper om såväl olika
regioners naturbetingade, sociala och ekonomiska särart som människors skilda
levnadsvillkor och deras ömsesidiga beroende lokalt, regionalt och globalt. Ämnet bidrar
därigenom till en ökad förståelse av och respekt för kulturer, värderingar och sätt att leva.”
(Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2000, s.71)

”Hur är det att gå i skolan i ditt land?”
Ljunggren och Marx (1994) har intervjuat Inger Nordheden om hur hon arbetar med
invandrarbarnens hemländer. Nordheden berättar att hon i fyran försöker läsa geografin i
omvänd ordning, dvs. hon börjar med att läsa om invandrarelevernas hemländer, för att först
därefter läsa Sveriges geografi. Detta gör hon i ett försöka att höja invandrarelevernas status i
klassen. Hon vill visa på att deras bakgrund och deras kunskap är viktig. I projektet om
invandrarnas hemländer tar hon hjälp av hemspråksläraren och läraren i svenska som andra
språk. Invandrarbarnen delas in grupper efter sina hemländer och de svenska barnen fördelas
på de olika grupperna. Därefter får barnen till uppgift att samla fakta om hemländerna med
hjälp av böcker, broschyrer, tidningar, kartor m.m. Även invandrarbarnens föräldrar bjuds in
till skolan för att berätta om sitt land och sin kultur. Man lär sig danser och lekar från de
länder man arbetar med. All kunskap samlas i en bok som klassen tillverkar. Projektet
avslutas med en stor fest där barnen framför dikter, dans och sång. På festen äter man också
mat från invandrarbarnens ursprungsländer.

Även Strandberg (1996) låter i sin undervisning i år fyra den svenska geografin stå tillbaka
något till förmån för invandrarbarnens hemländer. Han inleder arbetet med en brainstorming
där barnen får ställa frågor om sådant de vill få reda på. Dessa frågor fungerar sedan som
utgångspunkt för det kommande arbetet. Det är dock sällan som det står så mycket om det
barnen undrar över i geografiböckerna. Istället får föräldrar, hemspråkslärare och grannar
hjälpa till i arbetet. Sedan ordnar Sandberg en föreläsningsserie om länderna med eleverna
som föredragshållare. Varje föredragshållare lär då också ut några enkla ord och fraser på det
aktuella språket. Efter föredragsserien diskuterar och jämför man i klassen de olika ländernas
kulturer.

Beijer (1991) menar att man som lärare ska vara varsam med att kräva av invandrarelever att
berätta om sina hemländer. Hon poängterar att invandrareleverna många gånger kan ha fått
negativa upplevelser av sitt ursprungsland, i samband med att de tvingats lämna landet. Det är
också svårt för en elev att förklara t.ex. situationen i Iran. Därför bör det inte vara
invandrareleverna som först och främst berättar, och står för informationen, när man läser om
deras hemländer, menar Beijer. Visst sitter de inne med kunskap, men kanske inte om landets
situation i första hand. De har andra viktiga erfarenheter, t.ex. om en skola som sett
annorlunda ut. Även Westerberg och Yebio (1992) varnar för att överbetona
invandrarelevernas roll som kunskapsbärare, dvs. att använda sig av invandrareleverna för att
få fram information om deras hemländer. Eleverna kan känna sig utpekade och ovilliga att
bidra. Det är också mycket svårt och krävande att kunna delge sådana kunskaper, fortsätter
Westerberg och Yebio.
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Med ett historiskt perspektiv

Vad säger skolans styrdokument?
”Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang. Eleverna har själva med sin familj,
sin släkt, sin hembygd och sitt land en historia. Kunskaper om denna ger förståelse för
människor och deras livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för förståelsen
av skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta
ihop generationers erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas.” (Kursplaner och
betygskriterier 2000, s.77)

Den egna historien – i stort och smått
Roth (1998) framhåller att en av den mångkulturella undervisningens främsta uppgifter är att
lyfta fram försummade gruppers historiska erfarenheter. En sådan undervisning signalerar att
samhället består av flera olika grupper, med olika kulturell bakgrund, som alla har rätt att få
sin historia berättad. En sådan historieinriktning, där olika gruppers historiska bakgrund
kommer till uttryck, kan också motiveras ur ett allsidighetsperspektiv, fortsätter Roth.
Inriktningen utgår från inifrån- och underifrånperspektiv. Det är inte bara borgarnas och
böndernas historia som ska beskrivas, utan även kvinnornas, barnens och i det här fallet
minoritetsgruppernas.

I Ljunggren och Marx (1994) berättar Eva Ekeberg och Meta Andersson-Sundström om sitt
arbete på ett fritidshem där det finns många barn med invandrarbakgrund. De beskriver ett
temaarbete som de genomfört om barnens egen historia. Målet med arbetet var att barnen
skulle få kunskap om sina rötter och känna sig stolta över sin kultur. Alla barn fick till uppgift
att intervjua sina föräldrar och mor- och farföräldrar om deras uppväxt. Barnen skulle fråga
om hur de bodde, hur de var klädda, vad de åt, hur deras skolgång såg ut och vad de lekte som
barn. Barnens egna minnen togs också tillvara på. De fick berätta om och rita bilder från den
plats där de bott. De svenska barnen forskade också i sin historia och förvånades över hur
mycket som förändrats på så kort tid. Temaarbetet ledde till att barnen upptäckte både likheter
och skillnader i varandras bakgrund. T.ex. upptäckte man att bröd bakades på samma sätt i
byarna i Kurdistan som i Sverige förr i tiden.

Religion och tradition

Vad säger skolans styrdokument?
I kursplanen för religionsämnet står det: ”De traditioner som eleverna själva bär med sig utgör
en del av ämnet. Jämförelser mellan religioner från olika världsdelar och tidsepoker ger
viktiga bidrag till interkulturell och historisk förståelse. Ämnet ger möjligheter till ökad
förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer.”
(Kursplaner och betygskriterier 2000, s.83) Det markeras i kursplanen för religion att de tre
religionerna kristendom, judendom och islam har ett gemensamt ursprung. Vidare poängteras
det att en av det mångkulturella och demokratiska samhällets grundstenar är att människor är
lika värda trots sina olikheter. Religionsämnets uppgift är att uppmärksamma såväl likheter
som olikheter. I ämnet ingår det dessutom att studera hur kulturer och traditioner varierar i
olika minoritetsgrupper i Sverige idag.

Religionens roll i livet?
Samuelsson (1999) påpekar att den svenska skolan inte är neutral inför religiositet, utan
snarare intar en kritisk hållning till och en allmän oförståelse inför vad en religiös livshållning
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innebär. Detta menar Samuelsson är viktigt att uppmärksamma, så att en förändring kan ske.
Större förståelse för olika religiösa livsstilar måste skapas. Han poängterar också att den
svenska, objektiva religionsundervisningen kan innebära en ny och främmande företeelse för
många muslimer. Även Otterbeck (2000) visar på att mötet mellan de skilda synerna på
religion i hemmet och i skolan kan vara problematiskt för unga muslimer att hantera. I
hemmet är religionen självklar och oomtvistad, medan religionen i skolan ofta är förringad.
Religionen fyller en mycket viktig funktion i många människors liv, och detta måste
uppmärksammas av skolan.

Abrahams barn
Rosenblad (1994) visar på en arbetsmetod i religion som utgår från de gemensamma religiösa
gestalterna inom judendomen, kristendomen och islam. Ett syfte med arbetsmetoden, som går
under namnet "Abrahams barn”, är att lyfta fram invandrarelevernas religiösa kunskaper och
erfarenheter och visa på de skilda religionernas gemensamma ursprung. Målet är också att
eleverna i klassen, både invandrare och svenskar, ska lära sig mer om varandras bakgrund, tro
och kultur, för att sedan kunna förstå varandra bättre.

Abrahams barn-metoden utgår, som sagt, från berättelserna om de gemensamma gestalterna i
Bibeln och Koranen, t.ex. Abraham, Sara, Ismael, Mose, m.fl. I arbetet går man in i själva
berättelserna och försöker med varandras erfarenheter att tolka dem. Viktigt är, poängterar
Rosenblad, att försöka leva sig in i berättelsernas mänskliga sida. Ett exempel: Läraren
berättar historien om Abraham, Sara, Hagar, Isak och Ismael. Ett familjedrama där till slut
Hagar och Ismael tvingas ge sig ut i öknen. Därefter delas olika skriftliga eller muntliga
uppgifter ut till eleverna. Syftet är att eleverna ska krypa in i de olika gestalternas liv, och så
att säga överta deras ”roller”. När gestalternas tro och känslor tolkas kan också alla i princip
ha rätt, eftersom det inte finns något definitivt svar. Många gånger har också invandrarbarnen
varit närmare dessa frågor. Rosenblad tar som exempel den eritreanske pojken som skrev att
Ismael fick mycket ont i halsen när han och Hagar höll på att dö av törst ute i öknen. Pojken
hade själv flytt på en kamel genom öknen och visste att svår törst gav halsont. Arbetet kring
de olika berättelserna ska sedan leda fram till en produkt, t.ex. ett collage som klassen
sammanställer av alla de olika texter och bilder som man skapat till berättelserna.
Berättelserna kan också dramatiseras på olika sätt, vilket verkligen ger eleverna möjlighet att
tänka sig in i de olika gestalternas liv, känslor och tro.

De existentiella frågorna
I skolkommitténs delbetänkandeKrock eller möte(SOU 1996:143) poängteras att kunskap
om och förståelse för religion inte enbart handlar om faktakunskaper. De stora existentiella
frågorna om livets uppkomst och mening har också en betydelsefull plats i
religionsundervisningen. Genom dessa frågor kan olika kulturella synsätt komma till uttryck.
Detta är något som jag kommer beskriva att ytterligare i nästa stycke, ”Ur allmänmänsklig
synvinkel”.

Ur allmänmänsklig synvinkel

Vad säger skolans styrdokument?
I kursplanen för samhällskunskap står det att ämnet ”syftar till att utveckla sådana kunskaper
att eleverna skall kunna ta ställning i frågor som uppkommer i ett samhälle präglat av
ömsesidigt beroende och kulturell mångfald”. (Kursplaner och betygskriterier 2000, s.86)
Ämnet ska också ta upp ”flera av de ödesfrågor som berör så väl den enskilde individen som
hela det internationella samhället”. (Kursplaner och betygskriterier 2000, s.87)
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Universella frågor
Lärare bör vara försiktiga med att under enskilda temadagar, eller arbetsområden, plötsligt
plocka fram invandrareleverna som resurs i undervisningen, menar Westerberg och Yebio
(1992). Det är bättre att i stället hitta ett tema, anpassat till elevernas ålder, som tar upp någon
väsentlig fråga för dem, t.ex. rädslor och förhoppningar inför framtiden. Har man elever från
olika kulturer i klassen, så lyfts deras erfarenheter och värderingar automatiskt fram. Alla har
något att bidra med.

I ett tidigare stycke, ”Att särskilja kulturen”, gavs en varning om att varken ignorera eller
överdriva invandrarelevernas bakgrund. I skolkommitténs delbetänkandeKrock eller möte
(SOU 1996:143) påpekas att detta kan undvikas just genom att i den interkulturella
undervisningen utgå från gemensamma frågor, t.ex. om kärlek, våld, överlevnad eller arbete.
Då kan alla de skilda sociala och kulturella erfarenheter som finns i klassen utnyttjas. Likheter
och skillnader upptäcks.

Sjöwall (1994) ger ett exempel där tvåspråkig och svensk förskolepersonal mötts för att
diskutera olika frågor. Ett arbetssätt som dock med lätthet går att överföra till elevnivå. Några
av de områden personalen diskuterade var ”Beröring”, ”Familjen”, ”Ålder” och ”Frihet”. Det
viktiga i sådana här diskussioner, påpekar Sjöwall, är att varje person representerar enbart sig
själv, och inte ses som en företrädare för en viss kultur. De personer med invandrarbakgrund
avkrävs inte djupare kunskaper om sin kultur, än de med svensk bakgrund om sin.

Stier (1999) understryker att dialogen är det främsta redskapet för att nå ett framtida samhälle
präglat av tolerans, vidsynthet och harmoni. Det är viktigt att i skolan diskutera de frågor,
problem och möjligheter som ett mångkulturellt samhälle för med sig, fortsätter Stier. Vidare
är det angeläget att koppla kultur- och identitetsfrågor till ett större ideologiskt och
socioekonomiskt sammanhang, dvs. till makt, demokrati, jämlikhet m.m. Skolan bör också
uppmuntra eleverna att relatera dessa frågor till sina egna erfarenheter.

Gemensamt handlande
Skolans uppgift är inte enbart att lyfta fram kulturella likheter och skillnader, gör
skolkommitténs delbetänkandeKrock eller möte(SOU 1996:143) tydligt. Skolan ska också
vara en plats för gemensamt handlande. I gemensamma konkreta projekt ska elever kunna
samarbeta utan några krav på ingående etnisk eller kulturell förförståelse. Detta poängterar
även Fredriksson och Wahlström (1997). Skolan ska vara en plats där elever med olika
bakgrunder möts och lär sig att samarbeta. Det främjar solidaritet och interkulturell förståelse.
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Några lärares syn på arbetet i mångkulturella klasser

Metod
Min undersökning grundar sig på fem stycken intervjuer av lärare. Det föll sig naturligt att
genomföra undersökningen genom att göra intervjuer av lärare eftersom jag velat visa på
vilken syn lärare har på invandrarelevers bakgrund och hur denna kunskap används inom
undervisningen. Det är ju just lärarna som sitter inne med denna kunskap. Självklart hade det
dock varit möjligt att genomföra en liknande undersökning genom att t.ex. använda sig av en
enkätundersökning. En intervjuundersökning ger emellertid oftast mer djupgående svar, och
det var något som jag eftersträvade.

För att få tag på lärare att intervjua har jag ringt runt till skolor i invandrartäta områden i
Linköping. Efter några lämnade meddelanden och återuppringningar fick jag till slut tag på
fem lärare som kunde tänka sig att ställa upp. Till de som önskade, tre av de fem intervjuade
lärarna (Elisabeth, Kristina och Lennart), skickade jag ut frågorna i förväg. De övriga två,
Linda och Stefan, redogjorde för jag mer ingående per telefon vad intervjun skulle handla om.
Intervjuerna ägde rum 15-16 maj 2001 och alla var c:a en halvtimme långa. Samtliga
intervjuer har spelats in och transkriberats. De utskrivna intervjuerna har jag sedan haft som
grund för min intervjuredovisning.

I intervjuredovisningen har jag valt att inte utgå från intervjufrågorna eftersom vi under
intervjuernas gång inte följt dem till punkt och pricka utan låtit samtalet löpa fritt och
frågorna gå in i varandra. Istället har jag utgått från mina frågeställningar. Jag har valt att lyfta
fram sådant ur intervjuerna som jag funnit särskilt intressant, uppseendeväckande eller viktigt
med hänsyn till mina frågeställningar. I största möjliga utsträckning har jag använt mig av de
ordval som de intervjuade lärarna själva använt sig av. Rena citat är markerat med citattecken.

I min intervjuredovisning kommer jag först att göra en presentation av lärarna, vilken
professionell bakgrund de har och hur klassen/klasserna de arbetar i ser ut. Sedan kommer jag
att redogöra för varje lärares synpunkter var för sig under följande rubriker och underrubriker:

� Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?

� Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter inom SO-
undervisningen?

- Hur påverkas undervisningen?

- Exempel från SO-undervisningen

- När eleverna berättar

- Spontana tillfällen eller förberedda situationer?

- Elevernas intresse av varandra

Under rubriken ”Resultat och analys” kommer jag att sammanställa resultatet av mina
intervjuer, och på sådana ställen där jag finner det relevant göra kopplingar till min
litteraturstudie. För överskådlighetens skull är kapitlet strukturerat efter samma rubriker som
intervjuerna i intervjuredovisningen.
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Intervjuredovisning

De fem intervjuade lärarna
Alla de intervjuades namn är fingerade. Elisabeth och Kristina arbetar på samma skola. Det
gör också Lennart och Linda.

Elisabeth
Elisabeth har arbetat som lärare i 28 år, varav 22 år på den skola där hon nu arbetar. Hon är
klasslärare i år fyra. Elva elever av klassens 18 barn har invandrarbakgrund. De kommer från
bl.a. Somalia, Bosnien, Irak, Syrien och Afghanistan. De senast invandrade kom till Sverige
för två år sedan. Några av barnen är födda i Sverige.

Kristina
Kristina har jobbat 29 år som lärare, varav nio år på den skola där hon nu arbetar. Hon är
klasslärare i år tre. Nio av klassens 24 elever har invandrarbakgrund. De kommer från
Bangladesh, Syrien, Somalia, Kina, Irak och Ukraina. En del av barnen är födda i Sverige,
medan andra invandrade för några år sedan.

Lennart
Lennart har arbetat 17 år som lärare, varav 13 år på den skola där han nu arbetar. Han lärare i
år 7-9 och undervisar i SO-ämnen. Av de 75 elever han har, är det 21 stycken som har
invandrarbakgrund. Bosniska elever är de som nu är mest representerade. Andra länder som
är representerade är bl.a. Chile, Guatemala och El Salvador. De flesta är första generationens
invandrare.

Linda
Linda har arbetat knappt ett år som lärare. Hon är klasslärare i år sex. Av klassens 22 elever är
det sex stycken som har invandrarbakgrund. De kommer från Somalia, Chile, Kurdistan och
Bosnien. Alla elever, utom en, är första generationens invandrare.

Stefan
Stefan har arbetat som lärare i sex år, hela tiden på den skola där han nu arbetar. Han är
klasslärare i år sex. Av klassens 28 barn, är det åtta som har invandrarbakgrund. De har sitt
ursprung i bl.a. Kongo, Algeriet, Pakistan, Syrien, Kurdistan och Georgien. Några av barnen
invandrade för ett par år sedan, medan andra är födda här.

Intervju med Elisabeth

Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?
Elisabeth betonar hur värdefullt hon tycker det är att de elever hon har i sin klass får
möjligheten att växa upp i ett område där människor med så olika bakgrunder och
nationaliteter möts. Man får en annan människosyn, säger Elisabeth. Man blir mer beredd på
livet som vuxen när man träffat människor och haft kompisar som har sitt ursprung i många
olika länder. Det är en livslång kunskap som dessa elever får i skolan eller där de bor.
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I undervisningen får eleverna i invandrartäta klasser veta mycket mer om andra länder och
andra sätt att leva än andra barn, menar Elisabeth. Många av invandrareleverna berättar
mycket, om saker de upplevt och om hur de lever och tror. Eleverna får större respekt för
oliktänkande, resonerar Elisabeth. De lär sig respektera andra människor.

Problem uppstår, menar Elisabeth när det skapas konflikter mellan de olika kulturerna.
Elisabeth ger ett exempel om elever som under oroligheterna mellan Iran och Irak vägrade att
sitta bredvid varandra. Då är det viktigt med dagliga diskussioner, bl.a. om människors lika
värde.

När det gäller frågor som berör grundläggande värderingar, tycker Elisabeth att den svåraste
biten är kontakten med föräldrarna. Föräldrar är jättesvårt att påverka, påpekar Elisabeth.
Dem kan man inte gå in och förevisa. De har sin bakgrund och sitt lands värderingar i en
annan utsträckning än vad barnen har. Hon berättar om pappor som kommer till skolan och
inte kan ta i hand eller titta en kvinnlig lärare i ögonen. Vid sådana tillfällen har de ibland haft
en manlig assistent eller någon annan manlig personal närvarande, just för att kunna
genomföra ett samtal.

Oftast så tycker Elisabeth att det inte brukar vara några svårigheter med eleverna, utan det är
just kontakten med föräldrarna som kan vara problematisk. Sedan kan ju också eleverna, med
uppmuntran av föräldrarna, komma och ifrågasätta henne ibland, berättar Elisabeth. Eleverna
talar om att så säger inte pappa eller att så gör de inte hemma. ”Och då får man ju prata om
det”, säger Elisabeth, "att så här gör vi här”. ”Och visst kan man ändra. Men vi får ju heller
inte ändra hur som helst, och kan inte eller tycker inte att man ska göra det heller.”

Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter inom SO-undervisningen?

Hur påverkas undervisningen?
Elisabeth upplever att hon när det finns invandrarbarn i klassen ifrågasätter sin undervisning
mer. Annars så tror hon att hon på ett annat sätt skulle köra på med sin kurs. Nu tänker hon till
på ett annat sätt: "Ska jag ha med det här? Kan jag ha nytta av de andra religioner som finns i
klassen?"

Det blir också fler diskussioner i klassen, berättar Elisabeth. Har man rätt eller fel om man
tycker olika än någon annan? De pratar mycket om att människor tror och tänker, lever och
bor olika.

Elisabeth tycker att hon tillvaratar invandrarelevernas kunskaper så mycket som hon skulle
önska. Hon poängterar dock att det varierar mellan olika klasser. I vissa grupper gör hon det
mer, i andra mindre. Det beror på hur mycket barnen har med sig. För de elever som kommit
relativt nyligen till Sverige är hemlandet och den kulturen aktuell. Men för de elever som är
födda i Sverige, är ursprungslandet och kulturen många gånger ganska långt borta.

Exempel från SO-undervisningen
Elisabeth berättar att hon brukar låta invandrareleverna få berätta och visa bilder från sina
hemländer. De berättar om hur det ser ut, om väderlek, om skolgång, om hur man lever och
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bor, om mat och om händelser de upplevt. Oftast så gör Elisabeth så; hon låter barnen berätta.
Hon påpekar att hon själv inte har någon litteratur eller något bra material att använda sig av
när det gäller elevernas hemländer. Det är istället barnen som får i uppgift att samla
information. Många gånger hjälps de åt och oftast har de en mängd olika frågor till varandra.
Också när de i klassen läser om Europa har de fått reda på väldigt mycket intressanta saker
om några av barnens hemländer.

Ibland har Elisabeth låtit invandrarföräldrar komma till skolan och berätta om sitt land och sin
kultur. De föräldrar som kommit har berättat, visat skolböcker och tagit med sig andra saker
från hemlandet. Några gånger har de haft med sig mat och bjudit på. Elisabeth tycker att det
har fungerat bra, men att det har ändå inte blivit samma spontanitet och intresse hos eleverna
som när någon kamrat berättat. När en förälder berättar blir det mer fakta. När något barn
berättar handlar det oftare om känslor och sådana saker som kompisarna är intresserade av.

Den senaste veckan, berättar Elisabeth, har de i klassen haft en diakon från domkyrkan som
berättat om ”Abrahams barn”. Hon berättade om Isak och Ismael som både var muslimer och
kristna. Detta togs emot mycket positivt från barnen. De tog det som att "vi är samma", "vi är
släkt".

Inom religionsundervisningen berättar eleverna ofta om sin tro, hur de utövar sin religion och
om olika fester. I skolan uppmärksammar de dessa högtider på så viss att de pratar om dem.
De har inte några fester själva i skolan, berättar Elisabeth, utan invandrarbarnen får istället
förklara vad de har firat för någonting och hur.

När eleverna berättar
Enligt Elisabeth är invandrareleverna generellt sett villiga att berätta om sina kunskaper och
erfarenheter från andra länder. Sedan finns det självklart en och annan som inte vill göra det.
Det beror ju på vad man har för upplevelser av sitt hemland. Elisabeth ger ett exempel om en
flicka från Somalia som hade hemska upplevelser från sin skola där de blivit bombade, och
hon sett hur flera av sina kamrater dödats. Sådana saker, hemska saker, ville hon ju inte
berätta. Men har eleverna inte haft några upplevelser som är skrämmande så vill de gärna
berätta, säger Elisabeth. Sedan är det en del som blir ledsna av berätta, för de saknar
hemlandet så mycket.

Spontana tillfällen eller förberedda situationer?
Elisabeth berättar att hon ibland planerar för att använda invandrarelevernas kunskaper i
undervisningen, t.ex. i en temadag om olika länder eller ett arbetsområde om islam. Ofta
handlar det dock om spontana situationer. Inte varje dag, men många gånger, säger Elisabeth,
kommer det upp något som berör invandrarbarnens kulturella bakgrund. Det kan t.ex. vara
något som står i tidningen eller något i undervisningen som väcker en fråga.

Elevernas intresse av varandra
Klassen tycker det är mycket intressant när någon elev berättar något om sitt hemland, säger
Elisabeth. Det blir så verkligt för dem. Det är deras klasskamrat som har upplevt något. Det är
mer intressant än att läsa i en bok om t.ex. Afghanistan.

Elisabeth tycker att eleverna i klassen känner till varandras bakgrund ganska bra. De
respekterar varandra. Elisabeth tar som exempel den tjej i klassen som började bära slöja i
fyran. Det ifrågasattes aldrig av någon i klassen, utan sågs som helt naturligt. De som inte vill
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duscha tillsammans med andra barn, eller som äter särskild mat i skolbespisningen, är heller
inte något som väcker särskilt stor uppmärksamhet. Det är något som blir självklart på en
skola där det finns så många barn med invandrarbakgrund, säger Elisabeth.

Intervju med Kristina

Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?
Kristina säger att hon inte tänker inte så mycket på vilket land eleverna i klassen kommer
ifrån, om de är svenskar eller inte. Hon försöker behandla alla likadant på alla sätt och bryr
sig inte, eller tänker inte på, vilket land invandrarbarnen kommer ifrån.

Kristina berättar dock med glädje om hur roligt det är de gånger invandrarbarnen berättar
något om sina hemländer eller sin kultur. Hon verkar uppskatta dessa samtal i klassen. I det
vardagliga arbetet uppger hon dock att hon inte tänker så mycket på barnens ursprung. Hon
säger: "Man blir väl lite indoktrinerad själv, men jag tänker inte på att de är från olika länder
egentligen, om det inte är sådana extrema tillfällen när föräldrar kommer och har kritik eller
åsikter om dittan och dattan."

Just kontakten med föräldrarna är något som Kristina återkommer till, och som hon ser som
det mest problematiska. Hon berättar om föräldrar som ifrågasätter undervisningen, har en
annan kvinnosyn och skilda matvanor. Beteenden som på vissa sätt överförs till barnen.
Kristina försöker dock att inte fästa för stor vikt vid detta. "Jag bryr mig inte så mycket
faktiskt. De får väl hålla på med sitt."

Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter inom SO-undervisningen?

Hur påverkas undervisningen?
Kristina har i sin förberedelse för intervjun endast skrivit kort "Nej" på min andra fråga om
hur SO-undervisningen påverkas av att det finns invandrarbarn i klassen. När vi sedan
diskuterar framhåller hon återkommande, som jag ovan nämnt, att hon inte tänker så mycket
på att det finns invandrarbarn i klassen, att hon inte särskiljer dem på något sätt. Under
intervjuns gång visar det sig dock att hon på en del sätt lyfter fram invandrarelevernas
erfarenheter och kunskaper. Hon tycker också själv att hon utnyttjar dessa kunskaper så
mycket som hon skulle önska.

Exempel från SO-undervisningen
Kristina berättar att alla barn, nu när de börjat haft lite ordentliga geografilektioner trean, har
fått peka ut på kartan var de kommer ifrån och berätta om sina hemländer.

En del av invandrarbarnen i Kristinas klass åker ibland hem på loven och är då borta upp till
ett par månader. När barnen kommer tillbaka brukar de få berätta om sina upplevelser under
resan. Kristina tar som exempel en flicka från Bangladesh som varit tillbaka i hemlandet på
semester. När hon kom tillbaka berättade hon i klassen och visade bilder. Hon hade också
med sig små presenter.
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När de inom religionsundervisningen läste om Abraham och Isak upptäckte de muslimska
barnen att "dem står det ju om i våran bok också". De såg likheten mellan kristendomen och
islam. En del av barnen är också ivriga att berätta om sin tro. Kristina berättar om en somalisk
kille i klassen som gärna berättar om sin Gud.

När eleverna berättar
Kristina tycker att de flesta invandrarbarnen i klassen gärna berättar om sitt land och sin
kultur. De är stolta över det. Som exempel tar Kristina en pojke från Somalia som gärna
ställer sig upp på roliga timmen och sjunger Somalias nationalsång på sitt eget språk. Han är
jättestolt över det.

Spontana tillfällen eller förberedda situationer?
Kristina säger att invandrarelevernas kulturella kunskaper mest kommer fram vid spontana
tillfällen, när barnen själva kommer på någonting som de vill berätta om.

Elevernas intresse av varandra
Kristina upplever att eleverna i klassen är intresserade av varandras ursprung. De gånger
någon elev har berättat något tycker de andra i klassen att det är intressant och spännande.
Eleverna frågar den somaliske killen om han inte kan sjunga sin sång igen. De vill gärna lära
sig småord så som "ja", "nej" och "tack" på olika språk.

Eleverna i klassen är också vana vid att ha människor från olika länder runtomkring sig,
understryker Kristina. Hon tror inte att eleverna i vardagen tänker så mycket på var
kompisarna kommer ifrån. De leker med varandra blandat, killarna från Somalia håller t.ex.
inte ihop på något sätt, säger Kristina.

Intervju med Lennart

Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?
Det är nyttigt för alla elever på skolan att få kompisar från andra kulturer, tycker Lennart. Han
säger att det är bra för andra elever att få se och möta invandrare, eftersom samhället idag till
så stor del består av människor med invandrarbakgrund.

Lennart anser också att han ibland har nytta av invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter
i undervisningen. Han ger ett exempel från religionsundervisningen: "När man kommer in på
islam kan man ha nytta av dem. De kan rätt så mycket. De kan ju mer om kristendom också
än vad vanliga svenskar kan." Lennart tycker dock att hans viktigaste uppgift är att "få dem att
förstå så mycket som möjligt av det svenska samhället".

Det största problemet, som Lennart ser det, är bristande språkkunskaper. I synnerhet i SO blir
detta påtagligt eftersom ämnet består av så mycket termer. Lennart beskriver många av
invandrarelevernas bristande förförståelse. Han menar att om man inte förstår lite grann om
vad som händer ute i samhället blir SO-ämnena lätt alltför abstrakta. Lennart berättar att de
förr, när det fanns gott om resurser, hade ett slags SO 2 som kompletterade SV 2-
undervisningen. Där tyckte han att man på ett annat, bättre sätt kunde hjälpa de
invandrarelever som hade stora språksvårigheter och som hade bristande förförståelse för SO-
ämnena.
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Ett annat fenomen som Lennart ser som problematiskt är det som han kallar för "koranskola".
Nämligen att en del invandrarelever har en annan kunskapssyn, och därför uppfattningen det
bästa är om man kan lära sig rabbla allting utantill. Lennart påpekar dock att i det nya
betygssystemet värderas insikt och förståelse högre än faktakunskaper.

Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter inom SO-undervisningen?

Hur påverkas undervisningen?
Lennart upplever inte att SO-undervisningen påverkas på något påtagligt sätt av att det finns
invandrarelever i klassen. Han säger att han lägger upp undervisningen traditionellt.

Lennart tycker inte att han utnyttjar invandrareleverna inte tillräckligt, utan att han säkert
skulle kunna göra mera. Han kommer dock inte på något särskilt som han skulle vilja göra…

Exempel från SO-undervisningen
Lennart har vid några tillfällen använt sig av de som är ortodoxt kristna i
religionsundervisningen. Han ger ett exempel om när en grekisk-ortodox tjej var med i flera
av Lennarts andra klasser och berättade om hur kyrkan fungerar och hur en gudstjänst går till.
Lennart har också i viss mån använt sig av de muslimska elevernas kunskaper när man läst
om islam. De har då fått berätta om sin religion.

Invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter kommer också till nytta när de diskuterar
nyheter i klassen. Ibland kommer situationerna i deras hemländer upp. En del av vad som
händer känner invandrareleverna till, men självklart inte allt, säger Lennart

Lennart har själv inte haft några invandrarföräldrar på skolan för att berätta, men han ger ändå
exemplet att man tidigare haft det, i andra klasser. T.ex. var den syrianske prästen, när han
hade barn som gick på skolan, där och berättade om sin religion.

När eleverna berättar
Lennart berättar att invandrareleverna inte berättar om sin kultur eller sina hemländer om de
inte blir uppmanade till det. Det är mycket varierande hur villiga eleverna är att berätta och
diskutera. Lennart tror att det till viss del kan bero på språksvårigheter. De som har svårt att
uttrycka sig, säger inte så mycket. Det är de elever som är lite extra frimodiga som Lennart
fått att ställa upp och berätta om sin religion i sin egen och i andra klasser.

Spontana tillfällen eller förberedda situationer?
Det är mest vid spontana situationer som Lennart lyfter fram invandrarelevernas kunskaper.
Han ger ett exempel från samma dag, då de i sjuan pratade om Alexander den store och vilka
trakter han varit i längst öster ut. En av pojkarna i klassen har sitt ursprung i Uzbekistan och
därför började de prata om det en stund.

Elevernas intresse av varandra
Lennart tycker att eleverna är hyfsat intresserade av varandras skilda kulturer. Han tar som
exempel de gånger som elever har berättat om sin tro i religionsundervisningen. De elever
som lyssnat har då varit nyfikna och intresserade.
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Intervju med Linda

Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?
Linda säger att hon tycker det är en enorm möjlighet att få lära känna människor från andra
länder och kulturer. Hon tycker det är väldigt roligt att arbeta med invandrarelever och ser
dem som en tillgång. Det är alltid roligt med olika människor, säger Linda. Man kan delge
varandra. "Och man behöver inte prata om att man ska respektera människor från andra
kulturer, för det gör de redan. Man behöver inte göra saker i teorin så."

Man får lite hjälp i undervisningen också, tycker Linda. Det blir intressantare. T.ex. blir det
mer spännande att läsa om Chile när det finns en chilenare i klassen.

Det enda problemet Linda tycker sig se är risken för en polarisering i högstadiet. Invandrarna
söker sig till varandra, liksom svenskarna.

Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter inom SO-undervisningen?

Hur påverkas undervisningen?
Linda säger att hon försöker arbeta aktivt för att lyfta fram invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter. Hon tänker på invandrarelevernas kulturella bakgrund när hon planerar sin SO-
undervisning och låter t.ex. invandrarnas ursprungsländer få större utrymme inom geografin.

Som Linda ser det, skapas det en annan sorts dialog i kulturellt blandade klassen än kulturellt
homogena. Eleverna har möjlighet att upptäcka och prata med varandra om olika skillnader
och likheter, t.ex. vad det gäller religionsåskådning. Linda ger ett exempel från
religionsundervisningen när man studerade islam och kristendomen. Eleverna, både de med
invandrarbakgrund och de med svenskt ursprung, kom med många frågor och funderingar om
bibeln och koranen. När klassen läste om Afrika och Mellan Östern, där några av barnens
ursprungsländer ligger, uppstod också många undringar och funderingar. Linda berättar att det
var en mycket intressant period när de slog upp saker och diskuterade mycket.

Själv tycker Linda dock att hon kanske inte riktigt utnyttjar invandrarelevernas kunskaper så
mycket som hon skulle vilja. Dels på grund av att hon tycker klassen är en relativt tung grupp
att arbeta med; saker och ting tar ganska lång tid. Dels därför att barnen inte alltid är så pigga
på att delge varandra sina kulturella bakgrunder.

Exempel från SO-undervisningen
Linda har under det här året som hon jobbat lagt stor betoning på geografiämnet. Hon har
särskilt lyft fram de länder som invandrareleverna kommer ifrån. Linda berättar om när de i
klassen studerade Sydamerika. Hon valde då att börja med att läsa om Chile och lägga
huvudpunkten där eftersom det finns en chilensk kille i klassen. När de läste om resten av
Sydafrika jämförde de då och då med Chile. ”Men tyvärr var det ju bara en halv sida i boken
�om Chile�, och mina kunskaper är inte så djupa”, beklagar sig Linda. Hon lyfte inte fram den
chilenske pojken i klassen i någon större utsträckning, eftersom han själv inte ville det.
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Inom religionsämnet har Linda valt att läsa islam mycket mer ingående än de andra
religionerna. Då har också de muslimska eleverna berättat väldigt mycket. De började studera
islam strax innan Ramadan och sedan fortsatte sedan över Ramadan. Då blev det aktuellt i och
med att många av de muslimska eleverna fastade. De pratade mycket om det i klassen och
jämförde kristendomen och islam. Linda försökte att lyfta fram likheter mellan religionerna.
Hon pratade bl.a. om Abraham och om att han är stamfader till alla de tre religionerna,
judendom, kristendom och islam.

Linda ger också ett par andra exempel om hur invandrarelevernas kunskaper lyfts fram i
undervisningen. Hon berättar den somaliske killen som älskar dromedarer och i skolan fick
möjlighet att skriva ett specialarbete om djuret. Han berättade t.ex. hur man sköter dem och
hur man får dem att göra olika saker. En kurdisk pojke, fick efter en resa till Irak, i uppgift att
skriva en reserapport om sin semester. Det slutade i en lång berättelse som sedan publicerades
i klassens tidning.

När eleverna berättar
Linda berättar att invandrareleverna många gånger inte har någon större lust att berätta om
sina erfarenheter från andra länder och kulturer. Den irakiske killen, som skrev en reserapport
från semestern, förstod först inte alls varför han skulle göra det. Själv tyckte han att det inte
var något märkvärdigt; ingenting särskilt att berätta om. Även den chilenska killen, säger
Linda, vill inte gärna berätta om sina kunskaper om hemlandet. När de läste om Chile och
Sydamerika frågade Linda honom ibland om t.ex. ett spanskt uttal eller om han har sett ett
lamadjur. Då kanske han svarade att han hade det, men sa ingenting mer. Linda tror att detta
beror på att de inte själva tycker det är intressant och att de inte vill sticka ut som annorlunda.
Något som hon menar att väldigt få barn i den här åldern vill.

Linda påpekar också att eleverna inte vill stå till svars för en hel kultur. Hon säger att hon kan
märka på den somaliske killen att han kan bli lite generad om klassen t.ex. ser en film ifrån
Afrika där det är väldigt primitivt. Samtidigt som han känner igen det kan han bli lite generad
inför det. Han berättar dock ibland om livet i Somalia, t.ex. att det tog två till tre timmar att gå
in till staden. Oftast så gör han emellertid inte det i helklass, utan det är när Linda frågar
honom, som han gör det.

Spontana tillfällen eller förberedda situationer?
Linda säger att hon förbereder sig på så sätt att hon när hon lägger upp arbetsområden
prioriterar vissa saker beroende på att det finns elever med invandrarbakgrund i klassen. Men
sedan är det också så att mycket kommer upp spontant i det dagliga arbetet. Antingen genom
att någon elev frågar eller vill berätta något som knyter an ämnet, eller genom att Linda frågar
någon elev om en särskild företeelse.

Elevernas intresse av varandra
Linda upplever att eleverna i klassen är intresserade av varandras ursprung. De vet lite grann
om de olika länderna som invandrarbarnen kommer ifrån. Mest handlar det dock om praktiska
saker, säger Linda. De kan t.ex. fråga någon klasskamrat om han/hon ska fira påsk.

Linda poängterar att eleverna i klassen är så vana vid att ha invandrarelever runtomkring sig
att det inte upplevs som konstigt. Som jag nämnt ovan, tycker Linda att det är en enorm
möjlighet att få lära känna människor från andra länder och andra kulturer. Hon tror dock inte
att eleverna riktigt inser det nu, men kanske senare. De är nyfikna på varandra.
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Intervju med Stefan

Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?
Stefan tycker att det är trevligt med en kulturell blandning i klassen. Det ger en hel del, säger
han. Det ger andra kunskaper. Eleverna ser att andra kanske inte tänker på exakt samma sätt
som de, men att de kan vara himla justa ändå. Man kan vara kompisar fast man tycker olika
om olika saker.

Det skapas också stora möjligheter just vad det gäller SO-ämnena, berättar Stefan.
Invandrarelevernas bakgrund och kultur gör att de oftast kan lite mer. De har en djupare,
annorlunda kunskap än vad man får som lärare. Då kan man göra jämförelser och upptäcka att
man gör väldigt olika, men också väldigt lika.

”Jag upplever inte att det skapas några större problem i mångkulturella klasser. Det kan
kanske i vissa klasser vara en del saker som man får ta hänsyn till beroende på hur pass aktiva
eleverna är inom religionen”, säger Stefan. Men det ser han inte som någon svårighet, utan
istället något som går att lösa. Om någon behöver ha en bönestund eller ett eget
omklädningsrum i idrotten går det att ordna.

Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter inom SO-undervisningen?

Hur påverkas undervisningen?
Stefan tycker att undervisningen påverkas på så vis att man i planeringen funderar över vad
som ska prioriteras. Inom religion väljer han t.ex. att lägga större tyngd på islam än vad han
skulle gjort annars. Likadant resonerar han inom geografin: "Det finns många länder att läsa
om och man kan inte välja alla. Men man kan ju åtminstone försöka att beröra de länder som
finns representerade i klassen." Stefan försöker hålla ett öppet klimat i klassen där eleverna
får möjlighet att berätta, diskutera och göra jämförelser.

Stefan tycker att han gör en del för att lyfta fram invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter, men poängterar samtidigt att man säkert kan göra mer. Vad det beror på att man
inte gör mer idag kan Stefan dock inte riktigt svara på. Han säger att det säkert inte finns
något som bromsar, utom det vanliga som man alltid skyller på, att det är så mycket annat att
göra. Så att bromsarna, tycker Stefan, måste nog ligga hos lärarna själva.

Exempel från SO-undervisningen
Stefan valde att läsa om islam samtidigt som den muslimska fastemånaden Ramadan inföll.
En elev i klassen, som valt att fasta, fick då tillfälle att i klassen berätta om sin tro. Han
förklarade varför han valt att fasta, exakt vilka regler som gällde, när de fick dricka osv.

Inom religionsundervisningen kommer eleverna i klassen ofta underfund med hur olika
människor tror och utövar sin religion världen över, berättar Stefan. Eleverna upptäcker att
det kan vara skillnad på det som står i läroboken och det som kompisen säger. Stefan förklarar
att det många gånger händer att eleverna kollar upp det man pratar om i skolan med
föräldrarna och upptäcker att det inte alls stämmer överens. Eleven i fråga kommer tillbaka
till skolan och förklarar hur de gör. Ibland väljer Stefan då att ta upp det i klassen. De pratar
om hur många anhängare islam eller kristendomen faktiskt har, och hur mycket det kan skilja
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åt världen över. De troende kan göra saker på lite olika sätt men räknas ändå som muslimer
eller kristna eftersom de har någon form av gemensamt ideal. Det eleverna läser sig till i
läroboken är en generell presentation, som kan skilja sig mycket från den personligt upplevda
religionen.

Inom geografin försöker Stefan, som ovan nämnts, att prioritera invandrarbarnens
ursprungsländer. Han poängterar dock att det är mycket olika vilken kunskap eleverna har om
sina hemländer. En del kan väldigt mycket, andra mindre, beroende på när de invandrat till
Sverige och hur nära kontakt de har med sitt hemland. De flesta av invandrarbarnen brukar
dock uppskatta när man på något sätt berör deras hemland, menar Stefan.

Ibland händer det att någon elev i klassen vill ha ledigt under terminen för att åka tillbaka och
hälsa på i sitt ursprungsland. Då brukar Stefan skicka med dem någon uppgift som ska
redovisas när de kommer tillbaka. De kan t.ex. få berätta om, och visa bilder från, sin resa i
klassen. Eleverna brukar vara väldigt seriösa, säger Stefan. De använder sig av OH-bilder och
skickar runt egna fotografier från hemlandet. Ibland har de tagit med sig broschyrer och andra
gratissaker de fått tag på. Presentationen brukar oftast avslutas med en smakprovning av något
slag. En kille från Sydafrika hade med sig torkat antilopkött och en thailändsk tjej bjöd på
godis från hemlandet. Stefan förklarar att eleverna tycker det här med mat är väldigt
spännande, när de får provsmaka något från en annan kultur. Ibland kan de vara lite
misstänksamma först, men sedan vågar de prova och tycker oftast att det är ganska gott.

Stefan har själv inte använt sig att de invandrade föräldrarna i sin undervisning, men nämner
ändå att de naturligtvis kan vara en tillgång och bidra med kunskap. Han berättar också att de
inför nästa termin ska starta ett projekt om olika kulturer. Då ska de bl.a. bjuda in olika
invandrarföreningar som representerar olika kulturer till skolan.

När eleverna berättar
Stefan tycker att eleverna i den klassen han har just nu är väldigt öppen och villiga att berätta
och diskutera. De allra flesta av invandrareleverna berättar gärna om sin kultur och sitt
hemland. Han tycker att de bjuder en hel del på sig själva. Han påpekar dock att det självklart
kan variera, nästa klass kanske inte alls fungerar så.

Spontana tillfällen eller förberedda situationer?
Stefan säger att det är både vid spontana och vid förberedda tillfällen som han försöker lyfta
fram invandrareleverna och deras kunskaper. Bäst tycker han dock att det oftast blir om det
kommer spontant. Ofta är det så att en elev kommer på någonting som på något sätt knyter an
till undervisningen. Någon annan har en fråga, en tredje en följdfråga och en fjärde ett bra
svar. Den spontana diskussionen känns aktuell och spännande. Ibland är också så att Stefan
har förberett en diskussion och kanske har pratat med någon elev innan, eller fördelat en
uppgift av något slag.

Elevernas intresse av varandra
Stefan upplever att eleverna är intresserade och nyfikna när någon invandrarelev berättar om
sitt hemland eller sin kultur. Speciellt reseberättelserna brukar vara uppskattade. Stefan tror
att det är därför att de bryter av vardagen lite grann, och gör att man kommer ifrån den
traditionella undervisningen som det ibland blir. Eleverna tycker också alltid att det är
spännande att få reda på saker om länder som ligger längre bort. Hur pass medvetet eleverna



28

värdesätter invandrarelevernas skilda kunskaper och erfarenheter är han dock inte riktigt säker
på.

Stefan berättar också att invandrarbarnens skilda erfarenheter överlag inte upplevs som något
konstigt eller uppseendeväckande i klassen. Det finns så många elever på skolan med den
bakgrunden att eleverna har blivit relativt vana vid att möta och umgås med människor från
skilda kulturer.
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Resultat och analys

Vilken syn har lärare på invandrarelevers kulturella bakgrund?
Överlag verkar de lärare jag intervjuat ha en mer positiv syn på invandrarelevernas bakgrund
än vad andra undersökningar jag studerat visat, t.ex. Lahdenperä (1997) och Jacobsson
(1995). Ingen av lärarna förhåller sig direkt negativt till invandrarelevernas bakgrund. Min
litteraturstudie pekar dock på att ett sådant förhållningssätt som Kristina visar tecken på, dvs.
en strävan att behandla alla lika, kan vara riskabel eftersom det kan innebära att en viktig del
av invandrarelevernas identitet ignoreras: deras kulturella bakgrund. Även Lennarts
konstaterande att hans främsta uppgift är att ”få dem�invandrarna� att förstå så mycket som
möjligt av det svenska samhället” är inte helt odiskutabelt. I litteratursammanställningen
påpekar jag, med hänvisning till bl.a. Ljunggren och Marx (1994), att lärare har en minst lika
viktig uppgift i att stärka eleverna i deras kulturella identitet. Ingen av lärarna i min intervjuer
har tagit fasta på att det är viktigt att uppmärksamma invandrarelevernas kulturella bakgrund
just pga. denna anledning.

En sammanställning av mina intervjusvar visar på att lärarna tycker att invandrarnas bakgrund
är värdefull främst av två orsaker:

� Mötet mellan människor från olika kulturer är givande. Det skapar respekt och större
förståelse för oliktänkande. Eleverna märker att man kan vara kompisar fast man tycker
olika.

� Invandrarbarnen har kunskaper som lärarna och de svenska eleverna inte själva har, t.ex.
om olika länder och religioner. Den kunskapen kan tillföra undervisningen en extra
dimension, och göra den mer intressant.

Vilka problem som lärarna tycker kan uppstå i skolan pga. invandrarbarnens skilda bakgrund
varierar något. Jag presenterar här några olika exempel på sådant som kan skapa svårigheter:

� Mötet med invandrarelevernas föräldrar kan ibland vara problematiskt. Som exempel tas
de besvärliga papporna som inte kan uppföra sig.

� En del av invandrarbarnen anses ha bristande språkkunskaper, otillräcklig förförståelse
och annorlunda kunskapssyn – vilket skapar problem i undervisningen.

� Ibland uppstår problem med praktiska saker i skolan, t.ex. elever som önskar speciell mat,
separat dusch eller särskild tid för bönestund. Sådant brukar dock gå att lösa ganska
smidigt.

� I de högre åldrarna kan det finnas en risk för en polarisering, där olika grupper av
invandrarungdomar och av svenska ungdomar bildas.

Hur, och vilken grad, används invandrarelevernas kunskaper och
erfarenheter inom SO-undervisningen?

Hur påverkas undervisningen?
Två av de intervjuade lärarna, Kristina och Lennart, tycker inte att undervisningen påverkas i
någon större utsträckning av att det finns invandrarelever i klassen. De övriga tre, Elisabeth,
Linda och Stefan, anser att undervisningen påverkas. Av deras svar framkommer att den gör
det på främst två sätt. Dels att lärarna i planeringen har i åtanke att det finns invandrarbarn i
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klassen och därför väljer att prioritera vissa saker, t.ex. att lägga ned mer tid på arbetsområdet
islam. Dels att det skapas en annan sorts dialog i klassen. Det blir fler jämförande
diskussioner om att människor tänker och handlar olika, menar lärarna. När lärarna beskriver
detta arbete använder sig av ord som är kännetecknande för det möte som den interkulturella
undervisningen utgår från. Ord som: ”öppet klimat”, ”jämförelser”, ”upptäckter av likheter
och olikheter”, ”dialog”, ”diskussioner” och ”respekt”.

Tre av lärarna, Linda, Stefan och Lennart, tycker sig inte använda invandrarelevernas
kunskaper i undervisningen så mycket som de skulle önska. På frågan om vad detta beror på
svarar de bl.a. att invandrareleverna inte är villiga att delge varandra sina kunskaper och att
det finns så mycket annat att göra att det helt enkelt inte blivit av. Elisabeth säger att det
varierar hur mycket hon väljer att uppmärksamma invandrarelevernas bakgrund beroende på
hur länge de har varit i Sverige. Som konstateras i min litteraturstudie, där jag hänvisar till
Johansson (2000), är det dock viktigt att alla elever med invandrarbakgrund, oavsett om de
invandrat själva eller är födda i Sverige, får sina rötter bekräftade i skolan.

Exempel från SO-undervisningen
Alla de intervjuade lärarna har minst ett par exempel på hur de använt sig av invandrarnas
kunskaper och erfarenheter i SO-undervisningen. Vanligast verkar det vara inom geografi-
och religionsundervisningen. Inom ämnet geografi är det framförallt invandrarelevernas
hemländer som brukar uppmärksammas. Stefan och Linda säger att de ger mer tid och
utrymme för de länder som finns representerade i klassen. Några av lärarna, bl.a. Stefan och
Kristina, berättar att de ibland låter elever som varit på besök i sitt ursprungsland, berätta om
och visa bilder från sin resa när de kommer tillbaka. När det gäller religionsämnet ges också
ett par olika exempel på hur invandrarnas kunskaper bekräftas. Några av lärarna lägger större
vikt vid islam, och låter ibland troende elever berätta om sin religion. En del av lärarna har i
sin religionsundervisning valt att utgå ifrån likheterna mellan religionerna och då jämfört
kristendomen och islam. Ett tillvägagångssätt som liknar den metod som Rosenblad (1994)
presenterar, ”Abrahams barn”.

I min litteraturgenomgång ger jag ytterligare två exempel på områden där invandrarelevernas
kunskaper kan användas. Det ena arbetsområdet handlar om att ta till vara, och bekräfta, den
egna gruppens eller familjens historia, t.ex. genom ett arbete där eleverna intervjuar sina egna
släktingar. Det andra metoden jag presenterar tar fasta på de allmänmänskliga frågorna om
livet och omvärlden som är aktuella för eleverna i klassen. Genom att diskutera sådana frågor
synliggörs skilda uppfattningar och upplevelser. Ingen av de intervjuade lärarna berättar dock
att de använt sig av något av dessa arbetssätt för att lyfta fram invandrarelevernas kunskaper.

Det allra vanligaste sättet att lyfta fram invandrarelevernas kunskaper tycks vara att låta
invandrarna själva berätta. Endast en av de intervjuade lärarna, Elisabeth, har bjudit in
invandrarbarnens föräldrar för att berätta. Ingen av lärarna uppger heller att de har engagerat
hemspråkslärare, Sv2-lärare eller andra personer med kunskap om mångkulturella frågor i
undervisningen. Annat material så som broschyrer, tidningar eller skönlitteratur verkar heller
inte ha använts i någon större utsträckning. Som jag konstaterar i min litteraturgenomgång är
det dock viktigt att inte sätta för stor press på att invandrareleverna själva ska berätta, t.ex. om
sin tro eller sitt hemland. I litteraturstudien, där jag bl.a. refererar till Beijer (1991) och
Westerberg och Yebio (1992), varnas av olika anledningar för att låta invandrareleverna
fungera som den primära kunskapskällan när det gäller arbetsområden om elevernas
religioner eller hemländer.
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I min litteraturgenomgång visar jag på, med stöd av bl.a. Stier (1999) och Sjöwall (1994),
betydelsen av att inte enbart tydliggöra invandrarelevernas kulturella bakgrund, utan att också
lyfta fram den svenska kulturen på ett synligt plan. Detta för att möjliggöra ett ömsesidigt
kulturmöte. De intervjuade lärarna tycks i sitt arbete lägga större vikt vid invandrarelevernas
beskrivande och berättande, och inte i lika stor grad poängtera det ömsesidiga kulturmötet.
Några av lärarna berättar dock att de i klasserna diskuterar och jämför elevernas skilda
upplevelser och erfarenheter. Emellertid talar ingen av lärarna i klartext om vikten av att
mötas på lika villkor, och att tydliggöra såväl den svenska som andra kulturer, på det vis som
åberopas i litteraturen.

När eleverna berättar
Elisabeth, Kristina och Stefan tycker att de allra flesta av invandrareleverna de har i sina
klasser är villiga att berätta om sina kulturella kunskaper och upplevelser. Eleverna i Lennarts
och Lindas klasser är dock inte lika villiga att delge sina erfarenheter. De orsaker som lärarna
ger till att eleverna inte vill berätta stämmer väl överens med de som påvisas i
litteraturstudien: ovilja att utmärka sig, ovilja att stå tillsvars för en kultur, otäcka erfarenheter
från hemlandet m.m. Med stöd av både Johansson (2000) och Nyström (1993) påpekas i
litteraturgenomgången att det som lärare är viktigt att inte acceptera elevernas ovilja, utan att
istället arbeta för att hitta metoder där eleverna känner sig trygga och villiga att delge
varandra sina kunskaper.

Spontana tillfällen eller förberedda situationer?
Överlag verkar det vara vanligast att lärarna använder sig av invandrarelevernas kunskaper
vid spontana tillfällen, när det dyker upp en fråga i undervisningen som på något sätt knyter
an till deras bakgrund. Ibland utnyttjas invandrarelevernas kunskaper också vid förberedda
tillfällen, t.ex. i ett arbetsområde om Islam eller när något ombeds berätta om en resa. I min
litteraturstudie konstateras, av Nordheden (1998) och Frisell (1996), hur viktigt det är att
invandrarnas kunskaper lyfts fram systematiskt och regelbundet i undervisningen, inte enbart
vid enstaka, slumpartade tillfällen.

Elevernas intresse av varandra
Alla lärare uppger att eleverna verkar vara intresserade av, och nyfikna på, varandras olika
ursprung och att man tycker det är spännande när någon i klassen berättar om sina
erfarenheter och upplevelser. Eleverna vet lite grann om varandras bakgrund.

Lärarna menar också att eleverna är så vana vid människor från andra kulturer eftersom de går
på skolor där många olika invandrargrupper finns representerade. Eleverna är vana vid
oliktänkande och skilda erfarenheter och därför upplevs det inte som särskilt konstigt eller
uppseendeväckande, menar lärarna. Av lärarnas kommentarer att döma verkar eleverna i
dessa klasser ha kommit nära det mål som skolkommitténs satt upp i delbetänkandetKrock
eller möte(SOU 1996:143), nämligen att alla elever ska lära sig att respektera de erfarenheter
som andra grupper har och leva med, och värdesätta, mångfalden.
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Diskussion

Reflektioner kring resultat och metod
Mitt arbete visar på att det är viktigt att uppmärksamma och tillvarata invandrarelevernas
erfarenheter i undervisningen, av flera olika orsaker. Även skolans läroplan och kursplaner är
tydliga i sin uppmaning om att verksamheten ska syfta till att stärka det mångkulturella
samhället. De lärare jag själv intervjuat har gett intrycket av att vara reflekterande, med en
relativt positiv syn på invandrarelevers kulturella bakgrund. Alla har också, om än i olika
grad, kunnat ge exempel på olika tillfällen där invandrarelevernas kunskaper och erfarenheter
kommit till användning i undervisningen. Mitt undersökning består dock av så få intervjuer att
det är svårt att dra några generella slutsatser. Resultatet ska därför endast ses som exempel på
hur detkanse ut.

Alla de skolor som de intervjuade lärarna arbetar på har pga. samhällets segregation hög
invandrartäthet. Detta kan ha påverkat mitt resultat på så vis att det många gånger är lärare
särskilt engagerade i invandrarfrågor som söker sig till sådana skolor. Det är också dessa
lärare som är villiga att ställa upp på en lärarstuderandes närgångna frågor. Kanske hade ett
annat resultat nåtts om intervjuerna gjorts bland lärare i klasser med endast några enstaka
invandrarelever?

När det gäller elevernas kunskaper om och intresse av varandras skilda bakgrunder är det
naturligtvis svårt att få ett helt rättvisande svar enbart genom att fråga deras lärare. För att få
ett mer nyanserat bör även elever intervjuas i frågan. Kanske ett uppslag för ett framtida
examensarbete?

Det är människor som möts…
Det är människor som möts, inte kulturer. Invandrareleverna ska inte ses som en representant
för en kultur; de måste få representera sig själva. Jag anser att det är mycket viktigt att
invandrareleverna uppmärksammas och får möjlighet att göra sin röst hörd i skolan, med allt
vad det innebär av skilda tankar, känslor och upplevelser. Men eleverna måste få berätta utan
krav. De måste få berätta utifrån sin horisont, precis vad och så mycket som de själva önskar.

Lärarens uppgift är möjliggöra för invandrareleverna att göra sig hörda, genom att stärka
dessa elever i deras identitet och genom att öka förståelsen för oliktänkande bland andra
elever i klassen. Det viktigaste är att skapa en positiv attityd till människor från andra
kulturer. Först då kan man lära av varandra.

Positiva attityder i sin tur, skapas av positiva förebilder. Därför anser jag att det borde finnas
fler lärare med invandrarbakgrund på våra skolor.

På skolor där det inte finns invandrarbarn
På grund av dagens i mångt och mycket segregerade samhälle finns det många skolor som
varken har några lärare eller elever med invandrarbakgrund. Alla människor kommer dock,
med tanke på antalet personer med invandrarbakgrund i Sverige idag, att förr eller senare
komma i kontakt med individer från andra länder eller kulturer.Alla skolor har också fått i
uppdrag, genom läroplanen, att främja möten över kulturgränserna.
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Interkulturell undervisningen är, som konstaterats, inte beroende av en mångkulturell klass.
Genom att bjuda in människor med annan kulturell bakgrund, genom att läsa fakta- och
skönlitteratur, se på filmer, diskutera och göra studiebesök kan interkulturell undervisning
bedrivas i alla klasser. Nordheden (1998) berättar om ett intressant brevvänsprojekt, inte
mellan Sverige och andra länder, utan mellan svenska skolor. Hennes klass i en invandrartät
skola i förorten Rinkeby brevväxlade med en klass i bruksorten och småstaden Degerfors.
Brevväxlingen utmynnade så småningom i klassresor, både till Degerfors och till Rinkeby. Ett
sådant projekt tror jag kan vara oerhört givande. Genom lärare som aktivt arbetar för att skapa
möten mellan, och öka förståelsen för, människor från skilda kulturer kan det svenska
samhället komma en liten bit närmare målen om demokrati och rättvisa.
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Bilaga 1

Intervjufrågor
� Hur länge har du jobbat som lärare?

� Hur länge har du jobbat på den här skolan?

� Hur många barn med invandrarbakgrund finns det i klassen?

� Varifrån kommer de?

� Hur länge har de varit i Sverige?

� Vilka religioner och vilka språk finns representerade i klassen?

� Vilka möjligheter och vilka problem tycker du skapas i mångkulturella klasser till skillnad
från mer kulturellt homogena klasser?

� Påverkar det din SO-undervisning på något sätt att ha mångkulturella barn i klassen?
Utformar du arbetet på ett annat sätt än vad du skulle gjort annars?

� Om du har utnyttjat elevernas invandrarbakgrund i undervisningen, har det i så fall varit i
vardagliga, spontana situationer eller vid förberedda tillfällen?

� Hur har utfallet varit? Positivt eller negativt? Varför?

� Har eleverna i klassen kunskap om varandras olika bakgrund? Är den kulturella
bakgrunden betydelsefull i klassen?

� Hur uppfattar du invandrarelevernas status i klassen?


