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Abstract		

My essay is about how immigrant pupils are integrated in the Swedish school and society. I have 

studied how teachers work with integrating these pupils and if there is a plan of action for their 

work. The essay is also about how social relations can be used as pedagogical resources by the 

teachers when the institutional framework and support is failing.  

Keywords  
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Sammanfattning	
Min uppsats handlar om hur nyanlända elever integreras i den svenska skolan och i samhället. Jag 

har studerat hur pedagogerna arbetar med att integrera dessa elever och om det finns en 

handlingsplan för integrationsarbetet. Uppsatsen handlar också om hur sociala relationer kan 

användas som pedagogiska resurser av lärarna när det institutionella ramverket och stöttningen 

brister. 
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Jag vill tacka mina informanter för ett bra samarbete vid mina intervjuer och observationer. Jag vill 

också tacka Åsa Nilsson Dahlström för fantastisk handledning samt min underbara sambo, Staffan 

Nilsson, för stöttning, inspiration och energi. Tack! 
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Introduktion	

Jag har valt att skriva om integration i skolan. Jag valde det ämnet för att jag tidigare har läst på 

lärarprogrammet och är mycket intresserad av pedagogik. Jag har även arbetat inom förskola och 

skola, samt suttit med i barn- och utbildningsnämnden, vilket gör att jag har vistats en hel del i 

skolmiljöer, och har mycket förkunskaper inom ämnet. Detta ämne intresserar mig således både 

privat och professionellt. När jag arbetade inom skolan mötte jag barn med olika behov vid 

inlärning, dock inte så många elever med utländsk bakgrund. Både inom skolan och i barn- och 

utbildningsnämnden arbetade vi med att skapa en skola för alla, skapa trivsel och trygghet samt att 

ge eleverna en god pedagogik som både utvecklar dem som individer och i sitt lärande. Eftersom 

jag har lärarutbildning och har arbetat som pedagog, både politiskt och praktiskt, präglas min studie 

av att jag studerat integration i skolan ur ett lärarperspektiv. Det gör att jag på ett annat sätt än om 

jag vore okunnig inom området värderar och bedömt det jag har studerat. Det jag ville titta på med 

denna studie var hur skolan applicerade dessa sätt att tänka på elever som nyligen anlänt till Sverige 

och därför var i behov av särskilt stöd i form av språkträning och kulturkunskap. 

 

Jag ville se hur en kommun som inte tidigare har tagit emot flyktingbarn, både barn som kommit 

med sina familjer och ensamkommande barn, gjorde för att på bästa sätt integrera dem i skolan och 

i samhället, och vilken handlingsplan som fanns för detta. Inledningsvis ville jag främst titta på 

vilken pedagogik som användes i skolan och hur man mötte dessa barn utefter deras olika 

förutsättningar. Dock överraskade resultatet och en stor del av uppsatsen har därför kommit att 

handla om hur sociala relationer kan användas som pedagogik när underlaget och stöttningen från 

omgivningen brister. 

 

Sva	i	skolan	
På skolverkets hemsida (URL 1) kan man läsa att ämnet svenska som andraspråk, Sva, ger elever 

med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet 

bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt 

som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. Enligt skolverket ska 

ämnet avse till att eleverna utvecklar kunnighet i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna 

ska få möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och 
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utveckla ett andraspråk i det svenska samhället. 

Enligt läroplanen för Sva ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera 

muntligt och skriftligt språk. Det ska finnas skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra 

medier som ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och 

föreställningsvärldar, samt för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat språk. Vilken typ 

av material och vad det ska innehålla ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

tas till vara. 

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska, enligt läroplanen, ge eleverna förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, 

situation och mottagare. De ska ha ett stort ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget 

och ha kunskap om det svenska språkets uppbyggnad och hur ord, fraser och satser är uppbyggda 

samt hur man använder dem tillsammans. Eleverna ska även kunna forma, återge, bedöma och 

kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk. De ska kunna läsa och reflektera över texter 

av olika slag. Utöver detta ska de även ha en förmåga att jämföra det svenska språket med det egna 

modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i (URL 1).    

 

Det finns ingen konkret handlingsplan för hur detta ska gå till utifrån elevernas olika 

förutsättningar, ålder och förkunskaper. Pedagogen har många mål att uppnå, men inte någon 

stöttning för hur detta ska gå till, då det verkar som att alla elever som läser Sva ska uppnå dessa 

mål, oavsett förutsättningar. Det finns en pedagogisk agenda, men mycket lämnas till pedagogens 

kreativitet. Hur undervisningen ser ut är givetvis olika från skola till skola, men vad jag har upplevt 

under mitt arbete som det mest vanliga, både teoretiskt och praktiskt, är att denna undervisning sker 

avskilt med eleverna från deras klasser, och att de således blir bortplockade från den ordinarie 

undervisningen för att undervisas i Sva.  

 

Som lärare finns det olika vägar att gå om man vill undervisa i Sva. Om man läser på 

lärarprogrammet finns ämnet som en inriktning. Man läser då två kurser som heter ”Svenska 

språkets struktur: fonetik och grammatik, 1-15 hp”, samt ”Andraspråksinlärning i psykologiskt och 

sociokulturellt perspektiv, 16-30 hp”.  Man kan även välja att läsa Sva som en specialisering. På 

Linköpings Universitet erbjuds det fyra olika kurser om 15 hp vardera som specialisering inom 

detta ämne. Om man inte läser på lärarprogrammet har man möjlighet att läsa Svenska som 

andraspråk som en fristående kurs. Denna ligger på 60 hp (URL 2). 
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	Syfte 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka undervisning inom skola och barnomsorg för nyanlända 

elever med utländsk bakgrund. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka hur 

kunskapsöverföring och socialisering går till. Jag vill också undersöka om, och i så fall hur 

pedagogerna arbetar med elevernas sociala och kulturella bakgrund i undervisningen. 

 

Frågeställningar	

  Min övergripande fråga har hela tiden varit att undersöka hur skolan möter elever med utländsk 

bakgrund som snabbt ska slussas in, integreras, i det svenska skolsystemet. Mer specifikt har jag 

använt mig av följande frågor:  

 

 Hur ser undervisningen i skolan och barnomsorg ut för nyanlända elever med utländsk 

bakgrund? 

 Vad är kunskapsöverföring och vilken betydelse har socialisering i undervisnings-

situationer? 

 Vad krävs av pedagogen i undervisningen? 
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Metod	

Jag har gjort en kvalitativ undersökning i form av två moment; observation samt semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till att jag valde att jobba med dessa två metoder, det vill säga intervju och 

observation, är dels för att själv få en bra bild av hur ett undervisningstillfälle kan se ut, vilket jag 

fick via mina observationer, dels att genom intervjuer få en mer ingående inblick i pedagogens syn 

på sättet hon valt att arbeta och på elevernas situation.  

 

Med kvalitativ forskning menas att man inte i första hand söker statistiska och kvantifierbara 

resultat utan försöker finna essensen, kvalitén, i det man har som mål att undersöka. Kvalitativ 

forskning innebär fördjupning i enstaka fallstudier snarare än att generalisera över ett stort antal fall. 

Mina fyra fallstudier fungerar därför som illustrerande exempel på hur kunskapsöverföring och 

socialisering går till i undervisningen av nyanlända elever med utländsk bakgrund. Jag har även 

ägnat mig åt litteratur- och mediastudier inom mitt ämnesområde. Dessa har jag valt för att de 

representerar tidigare forskning men även syn- och tankesätt från idag. 

 

Jag har intervjuat fyra olika pedagoger som arbetar på olika enheter med barn i olika åldrar.  Varje 

intervju har utgått utifrån några förskrivna frågor, men sedan fortsatt i ett mer flytande samtal där 

informanternas svar har fått bestämma fortsättningen på intervjun. Anledningen till att jag valde att 

göra intervjuerna på detta sätt var för att jag ville vara öppen för nya infallsvinklar. Mina 

informanter fick innan själva intervjutillfället se vilka frågor som jag hade valt att ha med, och fick 

även då information om hur intervjun skulle gå till. Jag upplevde att det gjorde att de kände sig 

trygga med situationen och att de då kunde förbereda sig lagom mycket utan att det skulle kunna 

påverka eller vinkla det jag ville titta på.  

 

Vid mina intervjuer har jag antecknat informanternas svar. Skälet till detta var att jag vid mitt första 

intervjutillfälle inte hade möjlighet att använda bandspelare, och då jag tyckte att det fungerade bra 

ändå, valde jag att fortsätta med att bara anteckna. Jag fann att det ledde till ett flytande samtal, till 

skillnad från vad det hade blivit om jag hade använt mig av inspelning. Jag tror att en bandspelare 

eventuellt hade kunnat störa intervjuerna och observationerna där barnen var närvarande. Av etiska 

skäl var det heller inte lämpligt att spela in eleverna. Det faktum att jag även har en bakgrund som 

pedagog i skolan gjorde att jag hade en viss förkunskap om pedagogernas arbete. Eftersom jag har 
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förkunskaper inom pedagogik kunde vi hålla diskussionerna på en professionell nivå och jag förstod 

vad de berättade och kunde ställa relevanta frågor. Jag upplevde att varje samtal hade ett naturligt 

flyt. Att jag vid varje intervjutillfälle var på respektive pedagogs arbetsplats gjorde att pedagogen 

kunde känna sig trygg och avslappnad eftersom vi vistades på dennes ”hemmaplan”. Det var också 

en fördel för mig som intervjuade. Om det var något som var svårt att förklara eller något som jag 

ville titta mer på, fanns det på plats och vi kunde lätt avbryta intervjun för att titta på detta, eller helt 

enkelt fortsätta samtalet under tiden.  

 

Något som dock var negativt med att vistas på informanternas respektive arbetsplatser var att det 

fanns risk för avbrott av kollegor eller barn som behövde hjälp. Även om vi satt avskilt kunde 

avbrott uppstå, det var dock inget som jag upplevde som störande, då det vid dessa tillfällen snabbt 

återgick till vår intervju.  

 

Jag har även gjort en observation under ett pedagogiskt tillfälle på varje enhet för att se hur de 

arbetar. Jag valde att göra detta för att få en så bred inblick i varje pedagogs arbete som möjligt.  

Vid observationerna satt jag med under undervisningstillfället, men var inte delaktig i momenten, 

vilket innebar att jag iakttog den sociala miljön men inte deltog i det som skedde (Bryman, 2002 s. 

272.). I början undrade barnen vem jag var och vad jag skulle göra. Detta förklarade jag för dem 

genom att presentera mig och berätta för dem att jag var där för att titta på hur deras lärare gjorde 

när hon undervisade. Till en början märkte jag att barnen kom av sig ibland i det de gjorde för att 

titta på mig och om jag skrev ned något, men efter en stund glömde de bort att jag var där.   

Vid två av mina observationer upplevde jag att jag till en början störde dynamiken i klassrummet. 

Dock övergick den känslan snart till att jag var osynlig, vilket var mitt mål. De saker jag försökte 

tänka på under min observation var att inte ha ögonkontakt med eleverna. Detta var för att de inte 

skulle missuppfatta vad jag antecknade och för att det skulle bli tydligt för dem att det var 

pedagogen jag observerade. Till skillnad från intervjumomentet när det finns utrymme för följfrågor 

fick jag nu istället anteckna ner det jag såg och reagerade på eller hade funderingar kring. I vissa 

fall fick jag ett svar på dessa funderingar under observationens gång, och det jag inte fick svar på 

fick jag helt enkelt vänta med att fråga om, tills efter observationens slut. Något annat som skiljde 

sig från mina intervjutillfällen var att jag fick en helhetsbild av ett undervisningstillfälle, istället för 

fragment som kom fram under samtalen. Jag tycker att metoderna intervju och observation har 

kompletterat varandra väl i min jakt på empiri genom att de har tillfört olika typer av data till denna 

uppsats. 
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Avgränsningar	

Mitt val av metod innebär att jag har studerat de tillfällen då eleverna i fråga har plockats ut från 

klassrumsundervisningen och bara spenderat tid med andra elever som är i behov av 

undervisningsstöd och med en pedagog som i regel inte är deras klasslärare. Jag har därför inte 

någon bild av hur elevernas utveckling ser ut tillsammans med sin klass, och hur de blir undervisade 

i ett sådant sammanhang. Jag har även valt att fokusera på pedagogerna som informanter och 

således inte intervjuat några elever. Detta för att min studie handlar om hur kunskapsöverföring 

sker, och vem som har ansvar för hur denna undervisning går till, vilket i första hand ligger på 

pedagogerna och skolan som institution, snarare än på eleverna. 

Etiska	krav	

Bryman lyfter upp fyra etiska principer som gäller vid ett forskningsarbete. Jag har utgått från dessa 

under både mina observationer och intervjuer (Bryman, 2002 s. 440-441). 

 

• Informationskravet: Som forskare ska man informera de berörda personerna. I detta arbete var 

dessa personer pedagoger, eleverna samt elevernas föräldrar) om vad undersökningen handlar om, 

vad syftet är och att de deltar frivilligt.   

• Samtyckekravet: Informanterna i detta fall har rätt att själva bestämma över sin medverkan.   

• Konfidentialitetskravet: Alla de uppgifter, som kan röra informanternas personuppgifter ska 

behandlas med stor varsamhet och på ett sätt som gör att obehöriga inte har tillgång till dessa.   

• Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in inte ska användas i något annat syfte än vad som 

sagts (Bryman, 2002 s.440-441.). 

 

Informanterna har vid vår första kontakt, innan och efter varje intervju tagit del av dessa fyra etiska 

principer som jag har arbetat utifrån.  
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Informanterna	

Mina informanter består, som tidigare nämnts, av fyra pedagoger. I mina observationer har jag 

studerat deras arbete, och hur de möter eleverna, samt vilket tillvägagångssätt de har i sin 

undervisning. Eleverna har indirekt varit en del av observationen men dock inte i egenskap av 

informanter. Av integritetsskäl har jag valt att ge informanterna alias. 

Bella	
Jag träffar Bella för min intervju i hennes arbetsrum. Det är ett litet rum, ett så kallat grupprum, där 

hon har sin verksamhet. Här undervisar hon två elever några timmar i veckan. Rummet är väl 

dekorerat på väggarna och på dörren. Där sitter bland annat bilder på ansikten. Meningen med dem 

är att eleverna där ska kunna visa hur de känner sig för dagen. Det finns även bilder på en sol, ett 

regnmoln, en snögubbe och ett grönt träd. Här ska eleverna visa vilket väder det är ute. Fönstret ut 

mot skolgården är dammigt och i fönsterbrädet ligger böcker, askar med pennor och kritor, samt två 

större böcker som pryds av texten "Boken om mig". Bella berättar att de i denna bok vid varje 

tillfälle de ses ska rita eller skriva något om vad de har pratat om just den dagen. Under vår intervju 

som varade i cirka en timma var Bella avslappnad och rakt på sak. Hon verkade vara väl medveten 

om hur hon ville överföra kunskap till eleverna och hur hon på bästa sätt skulle göra det. 

Mia	
Mia är en av de två pedagoger jag har intervjuat och observerat som arbetar på förskolan. Hon har 

en bakgrund på lärarprogrammet med inriktning mot de tidiga åren. Hon läste Sva som inriktning. 

Jag frågar Mia om hon tycker att det har gett henne bra underlag för att undervisa barn från andra 

samhällen än det svenska, och det tycker hon. Jag träffar Mia på hennes avdelning där jag även har 

utfört min observation av hennes arbete. Vi sitter nu i fikarummet och samtalar i cirka en timme. 

Det finns tre soffor som står runt ett bord, samt ett vanligt köksbord med fyra stolar. Vid väggen står 

en vagn med fika och termosar med kaffe eller the. Det sitter även anslagstavlor med olika lappar 

om möten och fackfrågor på väggarna. Under vårt samtal är Mia positiv och glad, men samtidigt 

väldigt bestämd över hur undervisningen bör gå till och vad som förväntas av henne som pedagog. 

Sara	
Sara arbetar på samma förskola som Mia, men på en annan avdelning. Sara är lärare mot årskurs ett 

till sju och har läst svenska/SO, dvs samhällsorienterade ämnen, som inriktning, samt en breddning 

Sva. Vi sitter i samma rum som jag tidigare suttit med Mia. Det har tillkommit ett fruktfat sedan jag 
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var här sist, men annars är allt sig likt. Sara är lugn i sitt sätt att tala och hon inger en 

trygghetskänsla både som person och i sitt sätt att prata om sitt arbete. Vi pratar i ungefär en timme. 

Emma	
Min sista intervju gjorde jag med Emma, som arbetar med elever som är mellan tretton och femton 

år. Hon är lärare mot de senare åren med inriktning Sva. Emma varvar mellan lugn och trygg och 

upprörd när hon pratar om sitt arbete. Hon förmedlar en stor empatisk känsla samtidigt som jag 

upplever henne som uppgiven över den situation hon har satts i. Vi samtalar i drygt en timme och 

intervjun sker i personalrummet på skolan. Det kommer andra lärare som har fikarast, vilket stör 

lite, men trots det får vi ett bra samtal. 

Analys	och	diskussion	

Materialet jag fick in via mina intervjuer och observationer visade vägen och ledde fram till de tre 

teman som jag har valt att fördjupa mig i min diskussion. De tre teman jag har valt ut illustrerar 

olika intressanta frågeställningar som säger något relevant om pedagogernas arbete i min studie. De 

teman jag har valt att fokusera på i uppsatsen har jag kallat för ”Förrätt, varmrätt och efterrätt – en 

svensk tradition?”, ”Pilutta dig! – om bristen på uppföljning” och ”De flesta traditioner utgår ju från 

familjen – om betydelsen av social och kulturell bakgrund. Under dessa tre teman och rubriker 

kommer jag att analysera och diskutera mitt material, samt redogöra för relevant litteratur. 

 

Förrätt,	varmrätt	och	efterätt	–	en	svensk	tradition?	
”När du tittar på dina båda tassar, behöver du bara bestämma dig för vilken som är den högra, 

sedan kan du vara säker på att den andra är den vänstra.” ( URL 3) 

 

Bella har en bakgrund som matte- och NO-lärare, men har läst en breddning SVA. Hon berättar för 

mig att hon tycker att den terminen hon har läst SVA samt de studiebesök hon gjort på olika skolor 

för att se hur andra pedagoger arbetar har gett henne god grund i hur hon ska bedriva sin 

undervisning. Vid min observation med Bella märkte jag att hon använde ett eget teckenspråk, det 

vill säga hon gestikulerar med händerna samtidigt som hon talade med eleverna. Vi diskuterar det 

och hon menar att det förstärker det hon vill säga. När Bella har tagit emot de elever som hon jobbar 

med, har hon börjat med att lära ut grundläggande saker som alfabetet. Hon använder sig av mycket 

bildbaserat material, samt att hela tiden ljuda och teckna för att förstärka. Jag frågar Bella hur 
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upplägget i böckerna ser ut gällande kultur och information om Sverige. Bella berättar då för mig 

att det är sådant som hon till stor del får välja att prata om själv. Hon ger mig ett exempel som de 

har pratat om nyligen, vilket är trerätters middag. 

 

"... som är vad jag vet en ganska svensk mattradition, eller kanske inte svensk, men ändå, något 

som är typiskt” 

 

Andra ämnen som kommit upp den senaste tiden är kungahuset, Stockholm och begravningar. Jag 

frågar Bella om man pratar mycket om skillnader i kulturer. Bella säger att hon gör det, mer än 

gärna, så länge man kan kommunicera någorlunda bra.  

 

När vi kommer vidare in på traditioner och huruvida man bör läsa på om elevernas ursprungskultur 

och traditioner säger Bella att det självklart är viktigt, men att man kanske inte kan ta hänsyn till det 

allt för mycket i undervisningen. Det är viktigt och roligt att dra paralleller, men det är inte fokus.  

Jag tycker att Bella har en poäng i när hon säger att ursprungskultur och traditioner inte ska synas i 

allt för mycket i undervisningen, därför blir jag lite frågande till hennes val av ämnen att diskutera. 

Jag fastnar framförallt på att hon diskuterar begreppet trerätters middag. Jag vet inte riktigt för 

vilket barn, oavsett kulturell bakgrund, som egentligen behöver veta vad en trerätters middag är, när 

man är tio och tolv år, och jag förstår inte Bellas syfte med att ta upp detta ämne som något som är 

”typiskt” svenskt.  

 

”Beroende på ålder pratar vi om Sverige, kungahuset, Stockholm, men även begravning, för..ee..det 

kan ju skilja sig. Mellan olika kulturer och hur man gör menar jag.”   

Jag tycker redan här, så tidigt i min observation, att det blir tydligt att det är mycket upp till 

pedagogen vad som är viktigt att veta om den nya kulturen, och att det således blir så att alla elever 

som får denna typ av undervisning kommer ut med mycket olika förkunskaper och synsätt.  

 

Författarna Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius talar om vilken kultur 

skolan egentligen förmedlar och vad som karakteriserar dessa kulturer De frågar sig även hur skolan 

ställer sig till de stora kulturella förändringarna som sker i samhället och vilken möjlighet det finns 

att påverka från både lärare och elevers respektive sidor. Författarna använder sig av ett brett 
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antropologiskt kulturbegrepp som grund när det gäller analyser och diskussioner och menar att 

skolan är kultur och att den är med och skapar kultur (Andersson et al 1999, s. 18). Kultur i 

skolsammanhang kanske oftast handlar om att en viss kultur bör tas in i skolan i form av konstnärer, 

kulturpedagoger eller konstnärligt alster. Författarna menar dock att kulturen redan finns i skolan i 

form av dess organisation, metoder, kunskapsinnehåll och uppfattningar. Skolan har alltså ett eget 

kulturell ramverk inom vilket den är verksam, men den förmedlar också kultur. Detta betyder 

således att skolan både är kultur och att den skapar kultur (Andersson et al 1999, s.156).  

 

Författarna menar att för att få syn på en kultur som man är en del av, måste se den på lite distans. 

Denna distans har författarna försökt att skapa med ett begrepp de valt att kalla ”ett kulturanalytiskt 

sätt att se på världen” (Andersson et al 1999, s. 18). Med detta menar de att inte något är givet eller 

självklart, och att allt som vi kallar kultur är skapat av människor i bestämda sammanhang och för 

bestämda syften och att kultur är föränderligt över tid. Detta blir tydligt när Bella berättar för mig 

vilka ämnen hon har valt att prata om som ”typiskt svenska”, det vill säga tre rätters middag.  

 

Detta betyder dock inte att den människoskapade världen ser ut på samma sätt överallt. Begreppet 

handlar även om den medvetenhet man måste skapa sig, eftersom man i princip inte kan ta 

någonting för givet. Man måste fråga sig själv varför man gör det man gör och tycker vad man 

tycker och även fundera över saker kan göras annorlunda, det vill säga, vara kulturanalytisk. Bellas 

sätt att undervisa snuddar bara vid detta. Att diskutera ett begrepp som för det första kanske är helt 

nytt, och för det andra, något som inte är speciellt för en elev på mellanstadiet, blir ännu mer 

ologiskt om man inte följer upp detta. Exempelvis med en praktisk övning som att rita eller kanske 

till och med få äta en trerätters middag, eller genom att dra paralleller med hur matkulturen ser ut i 

elevernas respektive land.  

 

Även om skolan har förlorat sin auktoritet och sitt kunskapsmonopol har den ändå en viktig 

bildningsuppgift. Den nya rollen som skolan kan ta är att spela en central funktion i 

samhällsutvecklingen. Bildning handlar inte bara om ämneskunskap utan även om vilka 

värderingar, normer och kunskaper som är viktiga för alla människor som är en del av en demokrati. 

Denna bildning ska enligt författarna ske i en bred dialog där det finns utrymme för att diskutera 

och ifrågasätta. Öppna diskussioner bör alltså vara en del i bildningen (Andersson et al 1999, s. 62). 

Att som Bella välja ut och diskutera något som hon anser är ”typiskt svenskt” bör alltså inte utesluta 

att detta ”typiska svenska” ska kunna förklaras och diskuteras. Att prata om, tillaga, äta och 
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diskutera en trerätters middag är alltså viktiga delar av elevens ämneskunskaper och för bildningen i 

ett vidare perspektiv, om man nu ska lära sig något om trerätters middagar. 

 

Den moderna världen är delad och splittrad, det vill säga att vi lever i olika kulturella verkligheter. 

Detta innebär även att det finns många meningar om hur verkligheten ser ut, vilket gör att det blir 

ännu viktigare att alla elever och lärare har möjlighet att prata om vad man ska tro på, hur man vill 

leva sitt liv och hur ett bra samhälle ska se ut (Andersson et al 1999, s. 62). Jag tycker att Bella gör 

det onödigt svårt för sig när hon väljer svåra ämnen som kungahus, trerätters middag och 

begravningar. Inte för att de inte kan ha en viss relevans, men för att det blir svårt att fortsätta ha en 

levande och givande diskussion om dessa ämnen när barnen inte behärskar språket så väl än. När 

det dessutom inte är ämnen de kan relatera till blir det näst intill omöjligt komma vidare. Jag tycker 

att Bella kunde ha valt ämnen som kan vara relevant för eleverna både teoretisk och praktiskt.  Om 

hon till exempel vill prata om mat och matkultur är kanske McDonalds ett bättre exempel än 

trerätters middag. Ämnen som Musik, datorspel, tv och sport känns också mer relevant för dessa 

elever än vad kungahuset och begravningar gör.  

 

Skolminister Jan Björklund (URL 4) pratar liksom Andersson, Persson och Thavenius (1999) om att 

bildning har fler uppdrag än att vara ämneskunskap och också innefattar vilka värderingar, normer 

och kunskaper som är viktiga. I ett program från SVT redogör Björklund, integrationsminister Erik 

Ullenhag och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni för kommande års satsningar för extra 

stöd till utlandsfödda elever. I sin redogörelse berättar Björklund om hur situationen för 

utlandsfödda elever har förändrats, och att skolan inte längre levererar kunskapsöverföring lika bra 

som förut. Dock verkar Björklund tycka att det främst beror på elevernas förändrade situationer 

angående var de kommer ifrån eller om de har gått i skolan tidigare, och inte lika mycket på 

huruvida lärarna är utbildade korrekt eller hur stöttningen från skolan som organisation ser ut. Han 

menar att elever som kommit till Sverige tidigare har haft mycket bättre resultat i skolan, än de 

elever som kommer till Sverige nu. Detta förklarar han med två saker. Dels menar han att 

invandringen har skiftat karaktär. Tidigare kom elever från Iran och Irak, länder som hade 

välutvecklade skolsystem. Alla elever som kom till Sverige hade tidigare gått i skolan och 

anpassade in sig i skolmiljön i Sverige, även om den var annorlunda från det de kände till sedan 

innan. Nu kommer barnen från länder som Somalia och Afghanistan. Det är länder där skolsystemet 

inte fungerar, eller finns alls. Det är inte heller lika självklart att alla barn har vistats i en skolmiljö 

när de kommer hit. Björklund menar även att de försämrade resultaten beror på att barnen som har 
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kommit tidigare har varit yngre, i genomsnitt har de kunnat gå i årskurs tre, medan de nu är lite 

äldre och kommer i årskurs fem. Detta innebär att de har kortare tid på sig att acklimatisera sig till 

skolan och lära sig svenska. Kommer man då ifrån ett land där det inte finns något skolsystem eller 

inte gått i skolan alls, blir det mycket problematiskt att kunna uppfylla de mål som förväntas. 

Eftersom alla kommer med olika förutsättningar är en organiserad undervisning inte möjlig menar 

Sabuni. Ska man i så fall placera eleverna i en lägre årskurs än vad de egentligen ska gå, för att de 

ska få mer tid i den svenska skolan, och i så fall klara målen (URL 4).  

Jag tycker att det Björklund säger är väldigt intressant. Man är medveten om att förutsättningarna 

för barnen som kommer har förändrats och varför det är så. Ändå brister det i skolan och i 

undervisningen då pedagogerna inte har fortbildats efter den nya utvecklingen. Denna förändring 

har inte skett över en natt och det är ledsamt att se att man har vart medveten om problemet med 

inte hittat en lösning i form att vidarutbilda pedagogerna som ska arbeta med dessa barn. Det jag har 

observerat vid mina fyra observationstillfällen är att mycket att undervisningen dessa barn får är 

beroende på pedagogens passion och kreativitet.  

 

Allwood och Franzén (2000) går igenom en rad olika faktorer som rör integrering och vad som kan 

vara bra att ha kännedom om när man arbetar med detta. En utgångspunkt är att i dagens svenska 

samhälle möts många människor med olika kulturell bakgrund, vilket innebär att de också kan ha 

olika syn på omvärlden och sig själva. (Allwood & Franzen 2000 s. 39 ). Likt Jan Björklund (URL 

4) menar Allwood och Franzén (2000) att detta kan leda till problem när det gäller 

kommunikationen mellan människor med olika bakgrund. 

 

Det faktum att människan växer upp i ett visst kulturellt samanhang påverkar hennes förståelse av 

verkligheten, inklusive hennes självförståelse. En viktig del av hur människans kulturella förståelse 

handlar om hur hon uppfattar den större befolkningsgrupp som hon identifierar sig med, den så 

kallade etniska identiteten (Allwood & Franzen 2000 s. 42-43). Illman och Nynäs beskriver etnicitet 

som en social identitet, det vill säga ett sätt att identifiera sig med en grupp utifrån gemenskaper 

som värderas som betydelsefulla, till exempel språk, religion och traditioner. 

Att tillhöra en grupp handlar även om att individen ska uppträda efter de värderingar som är 

bestämda i gruppen. Detta skapar en ”vi-känsla” och hjälper till att skapa samanhållning och 

därmed överlevnad som grupp (Allwood & Franzen 2000 s. 45.). Ett stående moment under Bellas 

undervisning var att skriva i ”Boken om mig”. I den boken kunde eleverna själva skriva ner eller 

illustrera vad de hade gått igenom under lektionen, men även vad de brukade göra på rasterna, vilka 
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de lekte med och hur de kände och mådde. Detta tror jag var en viktig punkt i undervisningen av två 

anledningar. Dels blev det ett återkommande moment som skapade struktur för eleverna, och dels 

kunde de se, svart på vitt, att de var en del av en grupp barn som lekte med varandra och gjorde och 

tyckte om samma saker som de andra barnen i klassen. Det skapar en ”vi-känsla”.  

 

Allwood och Franzén (2000) menar att vi människor beter oss på ett sätt som vi uppfattar som 

självklart. Handlingsmönster och traditioner är oftast invanda och automatiserade, så kallade 

”cultural practices”(Allwood & Franzen 2000 s. 118).  Denna självklarhet har dock två sidor.  

Å ena sidan har olika samhällens traditioner, till exempel barnuppfostran, ett evolutionärt syfte som 

är lika för alla, det vill säga att hjälpa fram artens fortsatta existens. Å andra sidan är traditionerna, 

på grund av olika villkor och historiska händelser, utformade på olika sätt. Vår egen kulturella 

tradition, som vi gärna uppfattar som den enda tänkbara, är således bara ett av många försök att lösa 

en för människan som art ofrånkomlig uppgift. Genom att inrikta sig på uppgiften, som är allmän, 

snarare än på lösningen, det vill säga traditionen, kan vi få helt nya utgångspunkter på våra 

kulturella olikheter (Allwood & Franzen 2000 s. 118). Jag tror att det är detta Bella kanske vill 

uppnå med momentet ”Boken om mig”. Uppgiften i detta fall är att göra det verkligt för barnen att 

de kan vara en del av det nya samhället de lever i. Detta gör hon genom att visa barnen när de ritar 

och skriver i boken att de faktiskt är en del av det nya samhället eftersom de är delaktiga i 

vardagen. Lösningen, det vill säga traditionen, blir i detta fall leken och det sociala samspelet som 

sker i ett klassrum och på en skola.  

 

Allwood och Franzén (2000) skriver om viktiga egenskaper att ha med sig för att leva i ett 

västerländskt samhälle. I ett urbaniserat samhälle som till exempel Sverige är normen att arbeta och 

leva självständigt, att kunna fatta beslut och ta initiativ viktiga karaktärsdrag för att klara sig. 

Träningen inför detta börjar redan i småbarnsåldern. Vi uppmuntrar barnen att äta själva, ta på sig 

kläderna själva, städa och plocka bort exempelvis leksaker eller sin tallrik själva. Egen vilja 

uppmuntras och förstärks genom att föräldern till exempel frågar sitt barn vad hon eller han vill 

göra. Samtidigt belönas självbehärskning och disciplin. Arbetet med att klara sig själv leder till 

upplevelsen att ha förmågan att sätta gränser mellan sig själv och andra, att ha självtillit vid 

praktiska utmaningar, förmåga att vara ensam och att kunna hävda sig och sin röst (Allwood, 

Franzen 2000 s. 123). Om man jämför detta med en vanlig familjeform i Mellanöstern, som 

Allwood och Franzén (2000) kallar den utvidgade familjen, kan man se att det ofta finns fler 

människor runt barnet, inom familjen, som hjälper till med de dagliga rutinerna, som att mata, tvätta 
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och pyssla om.  Att göra detta är en kärlekshandling från den vuxnas sida, och ses som barnets 

självklara rätt att få. Förväntningar på barnets egna prestationer är mycket små ända fram till ca fem 

års ålder.  Betoningen på oberoende i motsats till gemenskap framhålls som en av de viktigaste 

skillnaderna mellan västerländskt och ett österländsk barnuppfostran (Allwood, Franzen 2000 s. 

123). Detta kan innebära problem vid tvärkulturella möten.  

Sammanfattning	
Min intervju med Bella var mycket intressant. Det tydliga upplägget med att vid varje tillfälle börja 

med att säga hur man mår och vad det är för väder ute, till att sedan gå vidare till dagens aktiviteter 

som senare antecknas och illustreras i en bok om eleverna, ger både rutiner för eleverna som de 

känner igen, och även någon form av struktur för både dem och Bella.  

 

Dock förvånade mig hennes val av ämnen som hon tyckte var viktiga. Det jag reagerade starkast på 

var att hon diskuterade begreppet trerätters middag. Jag vet, som jag tidigare har nämnt, inte riktigt 

för vilket barn, oavsett kulturell bakgrund som egentligen behöver veta vad en trerätters middag är, 

när man är tio och tolv år. Varför valde hon t.ex. inte att prata om hamburgare på McDonalds, om 

hon ville prata om något typiskt svenskt för barn i mellanstadieåldern? 

 

Skolan existerar inom en bestämd kulturell ram och har på sitt ansvar att utbilda och skapa 

utgångspunkter för bildning. Skolan både är kultur och att den skapar kultur. ( Andersson et al 

1999, s.156). Med tanke på detta tycker jag att Bellas val av diskussionsämnen kanske inte helt 

riktar sig till den åldern eller utvecklingsstadium hennes elever befinner sig i eller som helt enkelt 

intresserar dem.  Om skolan är kultur tolkar jag det som att det i detta fall med dessa specifika 

elever snarare borde innebära att lära ut normer, regler och det sociala samspel som råder inom 

denna kultur, alltså i detta fall skolan, än hur en middag eller begravning kan gå till.  Med det menar 

jag att när hon i undervisningen talar om vissa ämnen missar att förklara mer ingående varför man 

gör det man gör, och att sätta det i ett sammanhang. Då skolan har en roll som inte bara 

ämnesutbildare, utan även spelar en central funktion i hur samhällsutvecklingen känns det för mig 

konstigt att man fokuserar på saker helt tagna ur sitt sammanhang och inte utvecklar det vidare eller 

kopplar det till något som eleverna känner till eller har en anknytning till. Det är tillräckligt svårt för 

eleverna att lära sig språket och snabbt sätta sig in i skol- och samhällskultur, så varför väljer man 

ämnen som blir abstrakt kunskap? Olika pedagoger på olika skolor väljer att tala om olika saker 

som ”typiskt svenska”. Detta reflekterar naturligtvis mångfalden av det ”typiskt svenska”, men blir 
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också reducerat till enskilda pedagogers uppfattningar om världen. Men det finns många synsätt på 

hur verkligheten ser ut, inom och mellan olika samhällen, vilket gör att det blir ännu viktigare att 

alla elever och lärare har möjlighet att prata om vad man ska tro på, hur man vill leva sitt liv och hur 

ett bra samhälle ska se ut (Andersson et al 1999, s. 62). Bella säger till mig under sin intervju att 

hon mer än gärna pratar om eleverna ursprungskultur och att hon tycker att det är viktigt att ha 

kunskap om den. Dock menar hon att det inte ska ha fokus och att det handlar om hur långt 

språkligt eleverna har kommit om det finns utrymme för diskussioner om detta.  Jag undrar hur 

mycket utrymmer Bella får att vara kulturanalytisk inom sin sfär, det vill säga med andra pedagoger 

eller rektorer, och vilka möjligheter hon har att bolla tankar och idéer om detta.  Jan Björklund talar 

om hur situationen för utlandsfödda elever har förändrats, och att skolan inte längre levererar 

kunskapsöverföring lika bra som förut (URL 4). Dock verkar Björklund tycka att det beror främst 

på var eleverna kommer ifrån eller om de har gått i skolan tidigare, och inte lika mycket på 

huruvida lärarna är utbildade korrekt eller hur stöttningen från skolan som organisation till 

pedagogen ser ut. Detta kanske är en av anledningarna till att eleverna som kommer till skolan i 

dag, och med sämre förkunskaper, har svårt att acklimatisera sig in i skolans värld och att nå målen 

som sätts upp för dem. Det blir då också självklart en tuff uppgift för pedagogen att veta hur hon 

ska lägga upp sin undervisning och vad hon ska fokusera på. Hur ska undervisingen vara lika för 

alla när det hänger på pedagogen vad som tas upp på lektionerna och hur det ska läras ut? Detta 

leder till stora skillnader i kunskap och ger inte alla barn lika förutsättningar för sin 

vidareutveckling.  

 

Pilutta	dig!	–	om	bristen	på	uppföljning	
”Att kunna stava är inte det viktigaste. Vissa dagar har det ingen betydelse alls om man kan stava 

till tisdag.” (URL 3)  

Jag börjar min intervju med Mia med att fråga hur man ska veta var man ska börja när man möter 

dessa elever första gången. Mia berättar att det helt beror på hur gamla barnen är. De barn som hon 

har hand om har redan börjat prata ett språk, men är ändå mer mottagliga än äldre barn för att lära 

sig ett till eftersom de ännu inte är färdiga i sin språkutveckling. Mia arbetar mycket med bilder och 

böcker i sin undervisning.  Vid min observation får jag tillfälle att se just en sådan övning. Mia har 

en bok som pojkarna, som båda är tre år, hon undervisar får titta i. Hon har även en bandspelare. 

Boken är gjord av Mia, hon har kopierat och klippt ut bilder från Astrid Lindgrens ”Madicken i 

Junibacken”, och även målat några bilder själv. 
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Hon berättar för pojkarna vad som kommer att hända och sätter sedan på bandspelaren. 

Berättarösten på bandet börjar berätta sagan om Madicken och Lisabet och Mia hjälper pojkarna att 

vända blad. Hon pekar och visar vem som pratar. Pojkarna följer Mias finger i boken och tittar och 

pekar på bilderna. Upplägget är väl planerat och Mia är mycket pedagogisk i sitt sätt att både visa 

och känna av hur mycket hon ska förklara och visa. Efter att sagan är slut släpps dock eleverna iväg, 

utan någon uppföljning eller bekräftelse på om och i så fall vad de har förstått. Detta är något som 

jag reagerar starkt på. Mia har gjort ett jättejobb med att göra i ordning en modifierad och mer 

”pekvänlig” bok till detta undervisningstillfälle. När hon sedan släpper iväg pojkarna för att leka 

istället för att följa upp sin lektion med dem, blir jag frågande till kvalitén i detta lärtillfälle.  Utan 

uppföljning har inte Mia någon aning om huruvida pojkarna har tagit in den information som hon 

ville att de skulle ha. Fanns det en grundtanke från början? Och fanns det någon viss information 

som Mia ville att de skulle ha med sig?  

"Så länge man är delaktig i vad som händer lär man i sig genom samspelet mellan varandra. Det 

behöver inte alltid vara så att det är just jag som förklarar vad eller hur, barnen är ganska bra på 

att förklara för varandra och rätta den som gör fel… haha." 

 

Jag vet inte om det är för att Mia inte vill ha pojkarna borta från gruppen för länge som det inte blir 

någon uppföljning denna gång, men frågan är om pojkarna kan tillgodoräkna sig någon kunskap, 

när de inte får veta vad de ska lära sig. Jag frågar mig således varför de särskilda pedagogiska 

inslagen i verksamheten som syftar till att fokusera på de nyanlända barnens behov av extra stöd 

finns. Är det bara någonting man måste säga att man arbetar med, fastän man i praktiken föredrar 

andra pedagogiska metoder för att få barnen att börja tala svenska och känna tillhörighet?   

 

När det gäller att läsa på om barnens ursprungskultur och deras traditioner säger Mia att det inte är 

lika viktigt. Hon menar att man ska ha ett hum om deras ursprung, men att det inte är hennes roll att 

förstärka det genom att prata om det. Hon säger vidare att hon såklart tycker att ursprung är viktigt, 

men att det kanske inte är rätt forum att belysa att man är annorlunda på förskolan.  
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Vid min intervju med Sara som arbetar på samma förskola som Mia, men på en annan avdelning, 

håller hon med Mia om att barn lär sig bäst i samspel. Hon hänvisade till att de äldre barnen i 

grundskolan ofta får lämna gruppen och gå iväg med en lärare, och att hon inte ville det med de 

barnen hon undervisade. Sara menade att det kan påverka självkänslan att bli bortplockad… 

 

”...du vet..man känner sig speciell…fast på ett negativt sätt... ” 

 

Sara berättar att hennes tanke är att barnen lär sig i sampel med varandra, och att man som pedagog 

inte behöver prata och visa hela tiden.  

Jag frågar Sara hur hon och de andra pedagogerna på hennes avdelning informerar om traditioner i 

den svenska kulturen. Sara säger att det är man inte ska komplicera saker, utan låta barnen flyta med 

i den vardagliga verksamheten.  

 

”Med barnen gör vi nog ingen skillnad. De är med på de aktiviteter vi gör, vi äter ju viss mat, lite 

kan de äta, annars får de något annat. Där är det väl mer föräldrarna man vill informera och se till 

att de uppfattar vad vi gör och att det framkommer om de har några åsikter om det. Oftast har de 

inte det, de vill ju att deras barn ska vara en del av vårt samhälle…”.Vi kör...och så hoppas vi på 

det bästa!” 

 

Hundeide säger att för att förstå barns handlingar måste man ha en förståelse för deras kulturella 

tolkningsbakgrund och deras verksamhetsramar (2006). Hundeide använder sig av tvärkulturell 

forskning och ett antropologiskt material när han berättar om att människan är en meningssökande 

varelse som handlar förnuftigt utifrån sina egna antaganden och inom sin kulturella gemenskap. 

Hundeie talar om det sociokulturella perspektivet, som lägger vikt vid att barn föds in i en social 

värld som är utformad av historiska och kulturella processer och som har existerat före barnets 

födelse, och som kommer att bestå. Dessa kulturella modeller, menar författaren, styr och utgör 

mallar för hur barnets utveckling kommer att te sig. Han liknar detta som en kulturell resa som 

barnet gör, i ett kulturellt landskap (Hundeie 2006 s. 5). I detta landskap finns det flera vägar 

framåt, och det kan även finna vägskäl där en ny riktning kan tas. Med denna metafor vill Hundeie 

påvisa att man tar fasta på mångfalden i barns utveckling under olika sociokulturella villkor. När 

Hundeie skriver om att barn föds in i en social värld som är utformad av både historia och kultur 

funderar jag på om det bara handlar om den biologiska födelsen eller om man även kan kalla en ny 
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kultur som man ska anpassas in i som en ny kultur att födas in i. Vid det tillfälle då Mia har ett 

mycket bra upplägg på vad som ska göras men inte följer upp det, tror jag att det blir svårt för 

eleverna att ta till sig det de har hört, sett och läst. Utgår hon från sin egen historia och kultur och 

förklarar inte för barnen vad sagan handlar om? Varför de ska lyssna och titta på just den sagan?  

Nu behöver det ju inte vara så att det finns någon djupare tanke bakom det, men jag kan ändå inte 

låta bli att tro det med tanke på valet av författare, Astrid Lindgren. Min fundering blir då hur barnet 

ska hitta de mallar som Hundeie menar styr och utgör utvecklingen, om man inte får förklarat för 

sig vad som spelar roll och inte, och även varför man gör vissa saker.  

 

 Från det svenska samhället känner vi till olika föreskrifter som talar om för oss när barn bör kunna 

vad. Det som dock inte alltid finns med i dessa föreskrifter är att denna kunskap kan variera både 

kulturellt och historiskt. Detta betyder alltså att vår information inte är universellt giltig (Hundeie 

2006 s. 18). I vissa fall är det mer oturligt med denna information än i andra. Ett exempel på en 

sådan olycklig positionering, där en elev kan uppleva utanförskap och misslyckande är när en lärare 

på ett indirekt sätt förmedlar en ”förlorardefinition” till en av sina elever (Hundeie 2006 s. 61). Med 

detta menar Hundeie att läraren, medvetet eller omedvetet förminskar eleven genom att påpeka 

eventuella egenskaper som en elev har, och då egenskaper som faller utanför ramen av ”det 

normala”. Eleven har visserligen möjlighet att avfärda en sådan definition under sin 

utvecklingsprocess, men ofta tillgodogör sig eleven med den identitet som givits till honom eller 

henne, då läraren har övertag i och med sin definitionsmakt. Detta betyder att lärarens 

uppfattningar, åsikter och antydningar har störst genomslagskraft, och kommer därför att uppfattas 

som riktiga av de andra eleverna (Hundeie 2006 s. 61).  Mia var noga med att poängtera att hon 

helst inte ville plocka undan eleverna som behövde extra stöd, utan hellre ville att de skulle lära sig 

i samspel med de andra barnen. Även Sara var noga med att påpeka detta och förklarade det med att 

hon inte ville att barnen skulle känna mer utanförskap än vad de kanske redan gjorde, eftersom de 

bland annat inte kunde språket.  

 

Hundeie säger att när man ska beskriva de faktorer som främjar barns utveckling, möter man genast 

svårigheter eftersom det finns en mångfald av utvecklingsvägar inom olika kulturer (2006 s. 87). 

Det som för oss i väst är givet, till exempel Madicken, som vi beskriver som normal och idealt att 

veta och kunna, kan vara orealistiskt eller kanske till och med opassande i andra samhällen. Jag 

tycker att Mias val av litteratur kan diskuteras här då den busiga och påhittiga Madicken kanske inte 

fungerar som förebild i andra samhällen, där lydnad är en viktig del av socialisationen. Under vår 
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intervju berättar hon dock att hon inte tycker att det är viktigt eller, i alla fall relevant på förskolan, 

att veta så mycket om barnens ursprungskultur. Enligt Hundeie är detta dock mycket relevant 

kunskap då man som pedagog kanske tar upp ämnen, lyssnar på musik, eller äter mat som inte alls 

är okej i barnets ursprungskultur.  Och även om man ska anpassas in i ett nytt samhälle, ska det inte 

vara på bekostnad av sitt tidigare jag. Jag vet inte om Mia menar att dessa barn, eftersom de inte är 

så gamla, har hunnit skaffat sig ”ett gammalt jag”, men det finns fortfarande en familj att ta hänsyn 

till, som kanske inte har samma utvecklingsvägar inom kulturen som den som skolan erbjuder.  

 

Hedencrona och Kós-Diense lyfter fram kommunikationssvårigheter inom mångkulturaliteter och 

tvärkulturella möten. Med tvärkulturella möten syftar författarna till två personer som att vuxit upp 

med olika språk och inom olika kulturer, som möts och ska samarbeta. Författarna menar dock att 

det kan vara viktigt att inse att möten mellan människor med olika kulturell bakgrund inte tvunget 

skiljer sig från andra möten (Hedencrona & Kós-Diense 2003 s.25). 

 

 Problemen som författarna berättar om lyfts fram i form av fallstudier som är baserade på samtal 

med pedagoger och på författarnas egna pedagogiska erfarenheter. Varför just problemen lyfts fram, 

menar Hedencrona och Kós-Diense beror på att kommunikationssvårigheter inte är karakteristiska 

för möten mellan olika kulturer, utan för att de är ovanliga och att vi därför inte alltid är rustade för 

att möte dem (2003 s.9).  Jag upplevde att även om Mia och Sara arbetade på samma förskola och 

med samma typ av elever, var de ganska ensamma i sitt jobb. Det var deras enskilda ansvar att se 

till att eleverna fick rätt typ av undervisning, och det fanns ingen som kvalitetskontrollerade det de 

gjorde. Det verkade mer som att allt var bra så länge barnen såg ut att må bra. De lämnade även 

över mycket ansvar på de andra barnen, och menade att de lärde sig i samspel med andra. Jag tycker 

att det är en mycket god tanke, men att det även där måste finnas en kvalitetkoll av vad som lärs ut 

av barnen. Under min observation med Sara upplevde jag henne som passiv under många stunder, 

och även om hennes tanke var att barnen skulle lära av varandra var det vid ett flertal tillfällen jag 

ansåg att hon borde ha gått in och rättat, eller visat på ett annat sätt än vad barnen vid detta tillfälle 

gjorde.  

 

Sara jobbar på en avdelning där barnen är mellan 3 och 5 år. På denna avdelning finns det två barn 

som är utlandsfödda, en pojke och en flicka.  pojken är 3 år och flickan är 4 år. Avdelningen på 

förskolan är indelad i fem rum. En hall, där alla barn har varsin krok med sitt namn, samt en låda 
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för saker som extrakläder och dylikt. Ett kök som används som lekrum, ett större rum som är indelat 

i två avdelningar, samt ett målarrum/pysselrum och två badrum. Denna observation sker i det större 

rummet som av indelat i två delar. Jag och Sara sitter på golvet och barnen leker runt oss. I en del av 

rummet finns en dockvrå med ett litet kök, sängar till dockorna och olika typer av 

utklädningskläder. Pojken och flickan leker där tillsammans med några andra barn. Flickan sitter på 

golvet med en docka. Hon håller om den och tittar på de andra när de klär ut sig. Pojken har hittat 

en stor hatt och ett par små klackskor. Han springer runt i dem och skrattar och de andra barnen 

skrattar med, och vill också prova hatten och skorna. Flickan sitter kvar med dockan. Hon tittar på 

Sara som ler åt henne. En annan flicka kommer fram till henne och sätter sig på huk framför henne. 

Hon frågar om hon ska hjälpa henne med dockan. Sara avvaktar för att se vad som ska hända.  

‐ Såhär kan du göra! Säger den stora flickan.   

Hon tar fram en klänning och visar hur man klär på dockan.  

Pojken har nu istället hittat en bil man kan sitta på och köra runt på. Han åker med den, runt oss. De 

andra barnen leker fortfarande med utklädningskläderna. En annan pojke kommer fram och frågar 

om han får låna bilen.  

‐ Det är min tur nu! Säger han.  

Pojken på bilen verkar dock inte bry sig om det utan åker vidare på bilen. Den andra pojken 

springer efter och skriker samma sak igen.  Sara bryter in och säger till.  

‐ Du får vänta på din tur! Alla får åka på bilen en liten stund var. 

Pojken åker vidare några varv, sen kliver han av och ropar på den andra pojken, som är 

snabb med att hoppa på bilen och åka iväg.  

Sara ropar till sig pojken som kommer fram till oss. Hon håller upp en liten bil som han tar och 

granskar noga. Han tittar på Sara som visar honom med en annan bil, hur man kan dra den 

baklänges och släppa iväg den. Bilen åker då iväg med hög fart, och krockar in i väggen.  Pojken 

skrattar och gör samma sak med sin bil. När den krockar in i väggen skrattar han igen. Han springer 

och hämtar bilarna och ger den ena till Sara. 

‐ Gör! Ropar han förtjust.  

Och Sara drar bilen bakåt igen och släpper den mot väggen. Pojken skrattar och gör samma 

sak igen med sin bil. De håller på ett tag och snart är det fler pojkar framme och vill prova. 
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Sara ger dem sin bil och så backar hon tillbaka lite igen. Hon studerar på håll hur de leker 

och verkar tycka att det går bra.  

 

Hedencrona och Kós-Dienes skriver om de nya kraven skolan och förskolan har på sig, och hur det 

har förändrats under det senaste decenniet. De nya behoven medför också en ny lärarroll, och kräver 

en flexiblare syn på yrket. Två av de viktigaste aspekterna är relationen mellan elev och pedagog 

och relationen mellan skolan och hemmet. Lärarens utmaning är att se varje individ utifrån hans 

eller hennes egna förutsättningar och att skapa metoder för att uppnå målen. Skolan är en naturlig 

mötesplats för många språk och kulturella bakgrunder. Detta innebär att pedagogen måste vara 

beredd på kulturmöten. Enligt Hedencrona och Kós-Dienes är kunskap om kultur och 

kommunikation, tvärkulturell kommunikation i synnerlighet, numera självklara kompetenskrav för 

alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxenstuderande (2003 s.7). Författarna lyfter dock 

problemet med teoretisk kunskap, som inte alltid är lätt att använda i praktiken. För att demonstrera 

detta drar de en parallell till språkinlärning, då de menar att bra grammatiska kunskaper om ett 

språk, räcker inte för att kunna kommunicera på språket (Hedencrona & Kós-Dienes 2003 s. 7f). 

 

Vid alla mina intervjuer frågade jag hur tillgången till tolk såg ut, då föräldrarna till barnen inte 

talade svenska. Det svar jag fick var att de kunde ringa in någon vid behov. Med detta menade de 

vid större tillfällen, så som utvecklingssamtal, ledighet eller sjukdom. Jag tycker dock att detta 

känns alldeles för lite. 

 

Författarna menar även att skillnader i kulturell bakgrund kan leda till feltolkningar och större eller 

mindre krockar i kommunikationen. Men även om man tror sig veta något om olika kulturer är det 

fortfarande individer som möts i dessa samtal. Det kan naturligtvis förväntas att individen påverkas 

av sin kulturella bakgrund, dock stämmer inte detta alltid. Några människor är typiska svenskar, 

tyskar, araber i vissa avseenden, medan andra inte är det alls. Det är viktigt att komma ihåg att den 

kulturella tillhörigheten bara är en av en rad fler egenskaper så som personlighet, ålder, kön, 

utbildning, yrke, fysiskt och psykiskt välbefinnande, humör och även vilket syfte man har med 

kommunikationen i det gällande samtalet (Hedencrona & Kós- Dienes 2003 s.31). 

”Naturligtvis finns det inga generella lösningar på tvärkulturella problem. Men genom att diskutera 

och analysera enskilda fall övar man upp en känslighet och en förmåga att identifiera orsakerna 

och på så vis bättre förstå andras kanske oväntade beteenden” 
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(Hedencrona & Kós- Dienes 2003 s.8). 

Sammanfattning	
Som jag nämnde tidigare var det framförallt ett moment vid min observation med Mia som jag har 

reflekterat mycket över. Detta var vid tillfället som hon, med en egentillverkad bok tog två elever åt 

sidan för att lyssna, se och läsa sagan om Madicken och Lisabet. 

 

När jag frågar Mia om detta vid intervjun säger hon att hon vill visualisera det eleverna ska lära sig. 

Jag tycker att denna metod är ett bra sätt att lära ut och att lära sig, då man använder både syn och 

hörsel. Min upplevelse var att hon lyckades fånga upp barnens uppmärksamhet på ett bra sätt och 

att de både var nyfikna och intresserade av vad som skedde.   

 

Det som dock blir ett frågetecken för mig och det jag har reflekterat en del över efter vårt möte var 

att eleverna efter att sagan var slut släpptes iväg för att leka med de andra barnen. Anledningen till 

att jag reagerade på detta var att jag tyckte det kändes konstigt att det inte, från pedagogens sida, 

blev någon uppföljning på momentet direkt efter att det hade avslutats. 

 

Den tiden som hon hade lagt ner på att dels skapa boken genom att klippa och klistrat passande 

bilder efter vad som sades på bandet, dels tiden hon tog sig för att sätta sig med eleverna avskilt för 

att, vad jag tolkade det som, ge dem största möjlighet att ta till sig kunskap kändes bortkastad när 

hon istället för att samtala med barnen om vad de upplevt lät dem gå iväg och leka på olika håll. Jag 

vet ju givetvis inte om Mia hade planerat att göra en uppföljning senare eller om hon hade någon 

tanke med att inte följa upp vid ett och samma tillfälle, men utifrån min tolkning av observationen 

har jag svårt att tro att barnen fick, förutom en mysig stund med saga och bok, någon direkt kunskap 

överförd. 

 

Det kan naturligtvis finnas kommunikationssvårigheter i mångkulturella möten, och jag tycker att 

Mia gör ett bra jobb till en början med att ha tänkt till på vilket sätt dessa elever eventuellt kommer 

ta till sig information på bästa sätt. Det är dock viktigt att inse att möten mellan människor med 

olika kulturell bakgrund inte tvunget skiljer sig från andra möten (Hedencrona & Kós-Dienes 2003 

s. 25), vilket i detta fall är möten med andra barn. Om Mia hade gjort samma arbete till andra elever 

som talade samma språk men av andra anledningar behövde extra stöd, hade hon inte gjort någon 

uppföljning då heller? Eller var det just svårigheterna att kommunicera som gjorde att detta moment 
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utelämnades?  

 

Som tidigare nämnts ser villkoren av olika anledningar annorlunda ut för dagens elever med 

invandrarbakgrund än vad det kanske har gjort tidigare. Till exempel har färre barn av de som 

kommer hit gått i skolan innan de lämnade sitt hemland, än barn som kom hit för några år sedan. De 

nya behoven medför därför en ny lärarroll, som är mer flexibel än tidigare för att möta den nya 

typen av elever. Två av de viktigaste relationerna är de mellan elev och pedagog, och mellan skolan 

och hemmet. Lärarens utmaning är att se varje individ utifrån hans eller hennes förutsättningar och 

att med utgångspunkt från detta skapa fungerande vägar för att uppnå målen. Jag tror att Mias 

undervisning har goda intentioner, men när det inte blir en uppföljning på det hon vill förmedla blir 

det svårt för eleverna att ta till sig informationen på rätt sätt, men även svårt att förstå varför de ska 

lära sig detta, när det inte sätts in i någon relevant kontext.  

 

Saras arbete med barnen gick i samma anda som Mias. Hon ansåg också att barnen lärde bäst i 

samspel och att det var en viktig del i utvecklingen att de fick förklara och visa för varandra hur och 

vad man skulle göra.  Jag tycker att denna filosofi är bra till en viss del, men blir samtidigt frågande 

till vem som kvalitetskontrollerar det barnen lär sig i samspel med varandra. Finns det alltid en 

pedagog till hands?  Jag uppfattade och tolkade Saras pedagogiska stil vid mitt observationstillfälle 

som något passiv. Hon lät barnen socialiseras in i pedagogiken med hjälp av de andra barnen utan 

att vara delaktig. Jag tycker att det är bra att barnen lär av varandra men just i detta fall tycker jag 

att Sara borde ha tagit en mer pro-aktiv position i sitt lärande, eftersom det enligt min tolkning inte 

verkade som att det fanns någon plan för vad barnen skulle lära sig, utan att allt fokus hade lagts på 

hur det skulle lära sig. Detta leder till stora olikheter i vad barnen får med sig för förkunskaper när 

de börjar i grundskolan.  

Jag upplevde att Mia och Sara, trots att de hade varandra, inte hade någon som i sin tur följde upp 

deras arbete med barnen, och att de därför var hänvisade till att arbeta med vad de hade och själva 

kom på. Jag förstår att det blir svårt att veta exakt hur undervisningen ska gå till då man inte har 

några givna lösningar och kanske då dessutom inte har någon stöttning från sin arbetsplats för det 

man arbetar med. Det finns inga generella lösningar på hur man ska bemöta tvärkulturella problem, 

men jag tror att man som pedagog i detta läge kan lyfta både sig själv och sin undervisning om man 

har någon att diskutera och analysera sitt sätt att förmedla kunskap till barn som av olika 

anledningar, i detta fall annan kulturell bakgrund, behöver en speciell typ av undervisning.  
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”De	flesta	traditioner	utgår	ju	från	familjen”‐	om	social	och	kulturell	
bakgrund		
”När du trillar ner på någon räcker det inte att säga att du inte kunde hjälpa det, när allt kommer 

omkring kunde han förmodligen inte heller hjälpa att han hamnade under dig.”(URL 3) 

Emmas elever är tonårskillar som har kommit till Sverige utan sina familjer. De har bott i 

kommunen i några månader, och nu har de börjat skolan. När jag observerar Emma verkar det som 

att hon har en tydlig plan med vad hon vill göra på lektionen. Hon har förberett med ett häfte och en 

bandspelare och sätter igång en skiva. Skivan består av övningar på lätt svenska där taltempot är 

anpassat till elever som inte pratat svenska under en längre tid. Det är frågor på skivan som killarna 

ska svara på, via att peka på ord eller på en bild. De behöver alltså inte skriva, utan bara koncentrera 

sig på att lyssna på vad som sägs på skivan. Emma lyssnar och tittar på när killarna pekar och visar. 

Hon nickar och berömmer.  Efter denna övning tar Emma upp några böcker som innehåller bilder 

på killar som spelar fotboll. Jag tycker att det verkar som att intresset hos killarna blir betydligt 

större nu än innan. Dock sitter entusiasmen inte i speciellt länge och det är då Emma vänder 

lektionen från sin planering till något helt annat. Emma reser sig upp och tar fram en handboll. Hon 

passar den till en av killarna som fångar den och skiner upp. Hon säger sedan åt dem att följa med, 

vilket även jag gör. Emma går bort till en asfalterad plan där det sitter basketkorgar, samt står två 

mål på varsin sida av planen. 

 

De börjar passa bollen till varandra samtidigt som Emma instruerar killarna och leder in en av dem i 

ett av målen, hon visar och gestikulerar samtidigt som hon berättar vad han ska göra.  

 

De spenderar resten av lektionen ute och killarna verkar tycka att det är roligt. 

När de har spelat en stund avbryter Emma spelen och säger åt dem att de ska gå in igen. Killarna tar 

med sig bollen och springer före oss in mot salen. En av killarna, stannar och springer tillbaka mot 

Emma och håller upp handen i ett ”high five”. Han klatschar med Emma och säger: Bra! 

 

 

Vid mitt möte med Emma säger hon att det är en stor skillnad på att läsa teori och att arbeta ute i 

skolan. Hon säger att det är jättebra att ha med sig kunskap ut men sen måste man hitta nya sätt att 

förmedla den på beroende på vem som sitter framför en. De elever som Emma möter är tonåringar. 
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Vid vissa undervisningstillfällen har hon börjat med alfabetet eftersom inte alla elever som hon 

möter har gått i skolan. Sedan fylls det på med väder och korta fraser som "hur mår du" och så 

vidare. Emma använder sig även av färg och bild. Hon tycker att det är ett bra sätt att uttrycka sig 

själv även om det kan upplevas som lite larvigt. 

"Nu får man nästan tillämpa småbarnspedagogik fast det blir fel det med… det är ju stora barn vi 

pratar med" 

 

Vidare pratar vi om traditioner. Emma tycker att det är ett självklart inslag i undervisningen och att 

det är spännande, dock kan det bli tufft eftersom de flesta traditioner vi har utgår från att man 

umgås med familjen, vilket många av dessa ensamkommande barn inte har möjlighet att göra. 

 

Emma tycker att det är viktigt att läsa på om barnens ursprungskultur, för att ha en förståelse och 

vara insatt i vad dessa barn kan ha upplevt och vad de eventuellt kan känna och ha funderingar över. 

Det är en förutsättning för henne när hon lägger upp sin undervisning eftersom hon då får en bild av 

hur deras skolsystem ser ut, eller om de ens har gått i skolan. Jag frågare henne om hon tycker att 

det har hjälpt henne i hennes undervisning: 

 

- " Ja, det tycker jag, om inte annat har jag fått en annan syn på lärande och på vilket sätt man kan 

lära ut. Jag kan ibland tycka att det är något galet med att bara kasta in ett barn i ett system och på 

något sätt bara hoppas på det bästa. Jag som pedagog har ju ett enormt ansvar."   

 

Vi fortsätter att prata om relationer och hur det kan påverka oss. Emma menar att de så klart 

kommer att lära sig språket och normer, regler och samhällsuppbyggnad inom sinom tid, men att det 

samtidigt kan vara svårt att tänka sig att ett barn med en sådan trasig bakgrund verkligen kan ta till 

sig och lära sig det som behövs för att fungera i vårt samhälle. 

 

Hundeie skriver om en välkänd psykolog som menade att forskarna har blivit så närsynta att de inte 

ser de överordnade sociokulturella och historiska omständigheterna som eventuellt sätter gränser för 

barns utveckling (2006, s.17). Författaren menar att dessa gränser först blir tydliga om man studerar 

barns utveckling på avstånd och använder sig av ett tvärkulturellt eller historiskt djup. Om man gör 

detta ser man att barndom, uppfostran och utvecklingsvägar till mognad och närvaro i en kulturell 

gemenskap kunde ha sett annorlunda ut. Man blir vid en observation även medveten om de 
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historiska och kulturella premisserna som vi alla tar för givna, och som vi bär med oss som 

normativa förväntningar, av till exempel hur ett barn ska vara, dess utveckling och uppväxt. Vid min 

intervju utryckte Emma en oro över elevernas framtid, då hon såg hur en splittrad bakgrund kan 

sätta djupa spår och påverka deras framtid och sätt att vara. Hon menade även att det kanske inte 

alltid finns en förståelse för detta bland många, och att det lätt kan uppstå missförstånd och irritation 

då man uppfattar eleverna på ett visst sätt eftersom de ser ut som vanliga tonårspojkar till utseendet, 

men som mentalt befinner sig på en nybörjarnivå vad gäller de förväntningarna på ett visst beteende 

och på en viss kunskapsnivå hos tonåringar i vårt samhälle.  

 

Västvärldens bild av ett kärlekstörstande barn och en god moder sträcker sig långt tillbaka och 

präglar fortfarande vår tid (2006, s.17). Vi lever således alltid med historia och kulturella 

förutsättningar, eller som Hundeie kallar det, ramar som är osynliga för oss eftersom de är så 

självklara. Ur ett barns perspektiv finns det, utifrån dessa ramar uppfattningar om när och hur ett 

barn ska klara av vissa saker för att följa en ”normal” utvecklingskurva, som gör att barnet blir 

accepterat i den kulturella gemenskapen. Som jag nyligen nämnde tror jag att det lätt kan uppstå 

missförstånd och irritation då eleverna ser ut att vara på en viss social nivå på grund av sitt 

utseende, men att förståelsen och acceptansen från omgivningen för att de inte befinner sig i och har 

kunskap om våra ramar krockar med deras eventuella beteende. Jag tycker och tror att detta är en 

tråkig konsekvens av okunskap och brist på prioriteringar av rätt resurser. Det verkar ju finnas en 

medvetenhet bland politiker om problemet med en ny kategori elever som kommer, men kunskapen 

har inte nått skolsystemet.  

 

Arvastson och Ehn skriver i sin bok ”Kulturnavigering i skolan” om skolan som en sammansatt 

arbetsplats för olika människor från olika sociala och kulturella miljöer. Författarna menar att ett 

kulturanalytiskt perspektiv är en förutsättning när man ska arbeta i skolan, för att ha större möjlighet 

att förstå hur man ska möta alla dessa individer med olika synsätt på saker och ting. Arvastson och 

Ehn menar att det råder en osäkerhet om skolans roll, och den osäkerheten kan belysas med ett 

kulturanalytiskt perspektiv(2007,s.7). Skolans roll bland annat är, enligt mig, att utbilda elever både 

med ämneskunskap och med att forma dem som människor som kan vara en del av en grupp men 

även utvecklas på individnivå. Jag tycker att skolan ska vara en enhet där man utbildas både 

teoretiskt och praktiskt och där pedagogerna har tillräckligt med kunskap om både sina ämnen och 

sina elever för att kunna möta deras behov på bästa sätt. Det är en vision som skolorna i Sverige 
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också har, men man har helt enkelt inte har tillräckligt med kunskap för att möta elever som har 

dåliga förkunskaper. Kanske lider av olika typer av trauman från konfliktsituationer och har en 

annan och kanske mycket annorlunda kulturell bakgrund än den svenska. Om detta sedan handlar 

om tidsbrist, ekonomi eller ointresse är svårt för mig att avgöra, men jag anser att man har ett ansvar 

när man tar sig an dessa barn och låter dem komma hit. Man har ett ansvar som samhälle, som skola 

och som människa att se till att dessa barn får en rikt och värdefullt liv, och att man gör det bästa för 

att ge dem de verktyg de behöver för att kunna anpassa sig och leva i det svenska samhället.  

Sammanfattning	
Jag tycker att Emmas pedagogik kan delas in i två kategorier. Den ena, där det är väl strukturerat 

efter en plan, där teori med övningar som att lyssna och läsa kommer in. Den andra delen är 

praktiskt och, enligt mig, väl anpassad efter eleverna behov.  

 

När Emma plockar ut killarna från den teoretiska undervisningen för att istället göra något praktiskt, 

kan det verka som att det är ett sätt att slippa hantera uttråka tonårspojkar. Jag tror att Emma kände 

att hon inte kom vidare med sin planerade undervisning och istället tog fasta på bilderna de tittat på 

senast. Killar som sportar. Det blev inte bara ett tillfälle att bli av med lite spring i benen, utan även 

ett tillfälle att få lära sig lite mer om hur man spelar handboll, vilka regler som finns och hur man 

gör när man är ett lag. Det skapar en vi känsla, och även kanske i förlängningen en 

samhörighetskänsla med de andra eleverna, om killarna i fråga vågar eller blir inbjudna att delta. 

När de då har övat på detta, och fört över kunskap via socialisering, blir det mer naturligt att vara 

med, och således bli en del av gruppen och även utveckla sin kulturella identitet.  Det är dock 

viktigt att pedagogen är tydlig med att detta är ett inlärningstillfälle, så att det inte tolkas som ett 

frikort när den teoretiska undervisningen blir för svår eller tråkig.  

 

Detta blir såklart ett problem när eleverna i fråga inte är fem år, utan femton. Vi har såklart helt 

andra förväntningar på dem, även om det inte alltid är rimligt beroende på vilka förhållanden de 

kommer ifrån. Emma pratade mycket om sin oro över att dessa elever saknar en trygghet, i och med 

att de inte har sin familj med sig, eller kanske ens kvar i sitt hemland. De kommer till ett nytt land, 

där de inte kan språket. De får en tolk ”vid behov” och placeras i hem där personal sällan har rätt 

kompetens. Ändå ställs krav och förväntningar på dessa barn från vissa på samma sätt som en elev i 

samma ålder som bor och vuxit upp i Sverige. Med dessa förväntningar menar jag inte i första hand 

kunskap, utan de sociala regler och normer som vi tycker att barn i en viss ålder ska ha. Jag har 
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upplevt att man saknar en förståelse för att dessa barn som kommer är olika individer. De blir 

kategoriserade som en grupp människor i behov att ett särskilt stöd, trots att de inom gruppen har 

olika behov och kan komma från olika länder med olika kulturer. De är i detta fall tonårspojkar, som 

ska socialiseras och gå igenom processen att bli vuxen och hitta sin identitet, detta då utan sin familj 

och sina vänner, som annars finns som stöd. Givetvis kommer detta att påverka inlärningsprocessen 

om pedagogen i fråga inte ger dem rätt stöd och hjälpmedel för att klara av skolan. Det blir ett 

dubbelt ansvar för pedagogen, som dels ska vara pedagog men samtidigt elevernas trygga punkt.  

 

Eftersom alla elever som kommer hit, kommer med olika förutsättningar är en organiserad 

undervisning inte möjlig menar biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni. Hon ställer då 

frågan om man ska placera eleverna i en lägre årskurs än vad de egentligen ska gå, för att de ska få 

mer tid i den svenska skolan, och i så fall klara målen? Min spontana tanke blir då att ja, det kanske 

skulle vara ett bra sätt att ge eleverna lite mer tid med det teoretiska, men vad händer med det 

sociala? Och vad skapar det för trygghet för eleverna att bli placerade i en klass med elever som 

kanske inte har utvecklats lika långt mentalt och socialt sett? Emma var inne på detta spår under vår 

intervju. Hon menade att det kändes konstigt att ibland behöva använda småbarnspedagogik på 

tonårselever. Dock var detta kanske nödvändigt vissa gånger.  

 

Emma utryckte också en oro för detta. Hon menade att eleverna kommer att lära sig språket och 

normer, regler och samhällsuppbyggnad inom sinom tid, men att det samtidigt kan vara svårt att 

tänka sig att ett barn med en sådan trasig bakgrund verkligen kan ta till sig och lära sig det som 

behövs för att fungera i vårt samhälle. Framförallt om de då inte upplever att de har en trygg plats 

att vara på, eller en person som kan ge dem en trygghetskänsla.  

 

Jag tror att Emmas pedagogik är en bra blandning tills man kan hitta en mer övergripande 

handlingsplan för hur man ska bemöta dessa elever och deras behov. Att kombinera teori med 

praktiska övningar och lära ut kunskap via socialisering är en bra metod så länge man som pedagog 

är medveten om sitt ansvar och kan motivera varför man väljer att till exempel gå ut och spela boll 

på lektionstid. Det är dessutom givetvis viktigt att man följer upp det man gjort vid nästa tillfälle, 

för att göra det tydligt att det var ett lärotillfälle. Jag tror att Emmas elever känner sig sedda av 

henne. Hon ser deras behov och känner deras rastlöshet och försöker hitta lösningar som förenar 

lärande och lek, vilket antagligen gäller för de flesta stora och små barn.  
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Slutord	

Mitt syfte med denna uppsats var att titta på integrering i skolan, och hur man gör för att på bästa 

sätt sammansmälta de elever som kommer nyanlända från andra länder, i svenska skolan och i vårt 

samhälle. Jag ville även titta på hur pedagogernas arbete med dessa barn kan se ut, och om, och i så 

fall vilken handlingsplan som fanns för detta. För att komma fram till detta har jag utgått från mina 

tre frågeställningar: 

* Hur ser undervisningen i skolan och barnomsorg ut för nyanlända elever med utländsk bakgrund? 

* Vad är kunskapsöverföring och vilken betydelse har socialisering i undervisningssituationer? 

* Vad krävs av pedagogen i undervisningen?  

 

Som jag har visat i denna uppsats verkar bristen på styrning från skolan som enhet ge pedagogerna 

ett enormt ansvar med att själva hitta på lämplig undervisning till dessa elever. Det finns ingen 

allmängiltig handlingsplan för hur undervisningen ska bedrivas och vem som har ansvar för att 

kvalitetskontrollera vad och hur dessa elever lär sig. Jag har inte heller upplevt att det finns någon 

vilja eller krav att sätta sig in i elevernas situation och ursprung, för att på det sätta kunna erbjuda 

bästa möjliga väg för att smälta in i samhället, och skolan, och på det sättet även hitta rätt 

pedagogik. Tyvärr verkar dessa elever ses som en grupp människor med samma behov, vilket 

givetvis inte är fallet.  

 

I förskolelärarnas fall leder bristen på styrning till att barnen får ta hand om undervisningen i form 

av lek, eller att pedagogerna får skapa sitt eget material. Jag är väldigt kritisk till detta då jag också 

har sett att det inte verkar finns någon form av uppföljning på undervisningen, och inte heller någon 

kvalitetskontroll, vilket jag anser vara nödvändigt, speciellt i de fall som barnen står för överföring 

av kunskap. Som jag också har visat verkar pedagogerna som arbetar med dessa elever vara väldigt 

ensamma i sitt arbete, och sakna stöd i hur undervisningen ska gå till.  

 

Uppsatsen har även kommit att handla om hur sociala relationer kan användas som pedagogik när 

underlaget och stöttningen från omgivningen brister. Emma som undervisade de äldre eleverna 

använde till exempel sport som ett inlärningstillfälle, då hennes planerade lektion inte fungerade 

som hon hade tänkt. Hon visade mig att det är upp till pedagogen att vara kreativ då det inte finns 

någon styrning som passar för dessa elevers förutsättningar.  
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Detta är en av sakerna som jag har kommit fram till i min uppsats, som är intressanta för vidare 

diskussion. Hur ska undervisningen vara lika för alla när det hänger på pedagogen vad som tas upp 

på lektionerna och hur det ska läras ut?  Och kommer det utvecklas någon mer individanpassad 

handlingsplan för undervisningen? Jag kan inte besvara dessa frågor här men det är absolut något 

som kan vara intressant att forska vidare om. Även om min studie har visat att det finns många 

brister i skolsystemet och att det finns mycket att göra, vill jag ge pedagogerna beröm för att de 

faktiskt försöker och oftast lyckas med att skapa de pedagogiska förutsättningarna för integration 

och lärande, trots att de inte har något verkligt stöd för sin verksamhet. De gör helt enkelt så gott de 

kan.
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