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1. INLEDNING  
Vårt samhälle innehåller många invandrare från vitt skilda kulturer. Sverige har precis som 
många andra västländer på några årtionden omskapats till en mångkulturell mötesplats. 
Mångfalden har berikat oss, fört in nya kulturinslag, idéer och tankar, men allt är inte bara 
positivt utan i utvecklingens spår följer också integrationsproblem, etniskt betingade 
motsättningar och sociala klyftor. Spännar (2001) uppger att en femtedel av eleverna i den 
svenska skolan är antingen själva födda i ett annat land eller har minst en förälder med 
utländsk bakgrund. Detta medför att alltfler ungdomar i vårt land liksom i många andra länder 
lever i vardagen med mer än en kultur. För många av dessa barn och ungdomar har samhällets 
dominerande kultur inte funnits med från början av deras liv. Förtrogenheten med 
majoritetskulturen inleds inte sällan i samband med skolstarten. Skolgången innebär inte bara 
de kunskaper och färdigheter som läroplanen föreskriver utan också en främmande kultur och 
ett främmande språk. Detta medför att de ungas vardagsliv präglas av såväl den självklara 
som den till början främmande majoritetskulturen. Mjörnell (2005) för fram tanken att det kan 
vara svårt att byta miljö och att byta land är mycket svårare särskilt när valet att lämna det 
egna landet beror på förföljelser och ibland tortyr. Det är många gånger en vuxen som 
beslutar sig för att fly eller lämna sitt land. Det beslutet innebär att familjen också flyttar med. 
Anhöriginvandringen är just nu den klart största invandringen (Popoola, 2002). Min undran 
över invandrarbarnens situation har vuxit fram under tidigare pedagogikstudier. Syftet med 
denna uppsats är att utveckla kunskap om invandrarbarns möte med den svenska 
skolkontexten, där majoriteten av elevantalet har ett annat kulturbagage än det svenska. 

2. BAKGRUND 
2.1 BEGREPPET INVANDRARE 
Sedan slutet av 60-talet har svenska myndigheter medvetet valt begreppet invandrare som 
ersättning för ordet utlänning, vilket uppfattades som negativt laddat. Andragenerations-
invandare har blivit ett kompletterande begrepp som utvidgar kategorin invandrare (Popoola, 
2002). Idag är cirka en miljon födda i andra länder. De har invandrat men kan vara svenska 
medborgare. En gemensam nämnare är att de har utländsk bakgrund. Antalet personer med 
utländsk bakgrund stiger till 1,7 miljoner om personer med en eller två föräldrar födda i annat 
land än Sverige räknas in. I Sverige finns en hel generation personer som kallas invandrare, 
fastän de är uppfödda och uppväxta här eller kom hit som små barn. Lööf (1999) ställer 
frågan: vad har invandare som grupp gemensamt förutom att de en gång flyttat till Sverige? 
Orsakerna till att de har flyttat från sina hemländer är olika, liksom deras ursprung och 
traditioner. Även om de bekänner sig till samma tro kan de ha olika kulturell bakgrund, skilda 
värderingar och sätt att utöva sin religion och bör därför inte generaliseras eller göras till 
stereotyper. Generaliseringar av invandrare som grupp är med andra ord vansklig, eftersom 
begreppet ska rymma många olika kulturer, religioner, språkgrupper, regioner, nationaliteter, 
kön, klasser, generationer och etniska ursprung. Också Franzén (2001) varnar för att varje 
strävan att klassificera människor, genom att skapa kategorier leder till en förenkling som tar 
bort det individuella. De som fått uppehållstillstånd för bosättning i Sverige är invandrare. 
Flyktingar är de som befinner sig utanför sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse på 
grund av sin ras, nationalitet, religiösa tro eller politiska uppfattning. Idag är större delen av 
invandringen knuten till flyktingar och deras anhöriga. Flyktingarna anländer också från mer 
avlägsna platser än förr. Kvotflyktingar kommer oftast direkt från ett flyktingläger och 
behöver ett nytt hemland. Migrationsverket är Sveriges centrala utlänningsmyndighet som 
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prövar ansökningar från asylsökande som själva har tagit sig till Sverige samt erbjuder 
asylsökande bostad och organiserar verksamheten för dem under väntetiden. Myndigheten ska 
också bistå vid återvändandet, för dem som har fått avslag på sin ansökan och ta emot och 
föra över kvotflyktingar.  

2.1.1 INTEGRATION 
Genom regeringens proposition (1997/98:16) Sverige, framtiden och mångfalden - från 
invandrarpolitik till integrationspolitik ersattes begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan 
med termen integration. Med detta begrepp är inte längre invandring något som bara angår 
den enskilda människan som ensidigt ska anpassa sig utan en ömsesidig process som berör 
alla. Integration omfattar hela samhället och gäller att alla medborgare känner delaktighet, 
ansvar för, och samhörighet med. Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Bozarslan (2001) betonar att det är 
viktigt att möta varje individ förutsättningslöst, att försöka lära känna individen och förstå vad 
som ligger bakom olika handlingar innan man sätter en stämpel på dem. Även individer som 
tillhör samma kultur är olika och har olika förhållningssätt, normer, och värderingar. Det 
gäller att möta individen inte kollektivet. Det går inte att möta individen om man redan har 
placerat henne i ett fack med en kollektiv etikett. Invandrande föräldrar är individer som 
kommer från olika länder och som har haft olika uppväxt. De har olika utbildningar, 
klasstillhörighet, religion, normer och värderingar. Personliga möten mellan individer kan ta 
död på våra fördomar och föra oss närmare varandra och ge oss mer nyanserande bilder. Att 
förneka olikheter innebär att förneka sidor hos varandra och därmed varandras identiteter. En 
annan fara är att bedöma allt som är avvikande som problem. Genom att tillåta olikheter gör 
det också möjligt för oss att vara personliga. 

2.1.2 SPRÅKFRÅGAN 
Om inte samhället klarar av att ge god och effektiv språkundervisning är det stor risk att 
invandrarna kommer att bli missgynnade i skolan, i arbetslivet och den personliga 
utvecklingen. Språket är det viktigaste verktyget människan har för att knyta relationer till 
andra människor. Med språket bearbetar man sina tankar och vad som händer runt omkring en 
och tillägnar sig kunskap. År 1977 började hemspråksreformen tillämpas (Brändefors, 1990). 
Reformen innebär att de barn som i hemmet talar ett annat språk än svenska har rätt till 
undervisning i sitt hemspråk. De ska också få undervisning på svenska som andraspråk. Att 
delta i modersmålsundervisning är frivilligt, men kommunerna är skyldiga att anordna den. 
Undervisning behöver dock inte anordnas om lämplig lärare inte finns eller om antalet elever i 
en undervisningsgrupp understiger fem. Det vanligaste är att modersmålsundervisningen äger 
rum utanför timplanebunden tid. Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar 
modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och främja deras 
utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens. 
Hyltenstam (2004) belyser att ett ökande antal elever börjar den svenska skolan med 
begränsade kunskaper i svenska. Det är ett allmänt mönster till följd av omfattande migration 
som utmynnar i skiftande kulturell och språklig bakgrund i vårt skolsystem. Förr utgick 
skolans undervisning från att eleverna redan talade de språk som undervisningen bedrevs på. 
Till skillnad från modersmålsinlärning äger andraspråksinlärningen rum först då ett annat 
språk redan etablerats. Andraspråksinlärningen sker i det land där språket talas. Kontakt med 
språket utanför skolan får därför en stor betydelse för resultatet. Detta försvåras av att barnen 
på skolan lever i ett segregerat område och att de på fritiden är tillsammans med sin egen 
språkgrupp. Målet är dessutom att nå kompetens på den nivå med jämnåriga som talar språket 
som modersmål, vilket kräver en insats av helt andra dimensioner än vad som är vanligen blir 
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aktuellt vid traditionell undervisning i främmande språk. Till skillnad från elever som lär sig 
främmande språk ska andraspråkseleverna inte bara lära sig ett nytt språk i skolan. De ska 
också använda språket som instrument för inlärning av skolans övriga ämnen och för sin 
allmänna kognitiva utveckling. Hyltenstam understryker att det tar lång tid, flera år, innan ett 
barns andraspråk fungerar lika effektivt för kunskapsinhämtande som ett förstaspråk. Barns 
attityd till sitt förstspråk, och i förlängningen till sin kultur och sitt ursprung, påverkas av 
vilken roll detta språk tilldelas i samhället och skolan. Av detta framgår att individers 
identitetsutveckling är beroende av möjligheterna att bejaka de egna kulturella och allmänna 
livserfarenheter. Att behärska ett språk kan ses som en färdighet eller som en fråga om 
identitet. I den funktionella aspekten betonas att kunskaper i svenska behövs för att kunna 
delta i högre utbildning eller kunna få olika typer av anställningar. För barn som helt eller 
delvis växt upp i Sverige är en behärskning av svenska på infödd nivå emellertid viktig inte 
bara på funktionellt som kommunikationsmedel och tankeredskap utan även för identiteten. 
Böhm (1996) framhåller också nödvändigheten för invandrarungdomar att få kontakt med 
svenska elever för språket skull men också för kulturella mönstret. 

2.2 SKOLANS STYRNING 
För att styra skolans verksamhet finns styrdokument som utarbetats på olika nivåer. 
Riksdagen utfärdar en skollag som anger skolans grundläggande uppdrag och de övergripande 
målen för skolans verksamhet. En skola kan inom givna ramar ge vissa ämnen mer tid och på 
så sätt får skolans undervisning en särskild profil eller inriktning. Regeringen utfärdar 
förordningar och fastställer läroplaner med mål och riktlinjer samt kursplaner där målen i 
respektive ämnen läggs fast årskursvis eller för varje stadium. Läroplanen anger också skolans 
värdegrund. Skolverket utformar nationella kunskapsprov och diagnostiska prov. 
Kommunerna fördjupar de riksgiltiga målen för skolan i en kommunal skolplan som antas av 
kommunfullmäktige. Skolenheten i sin tur utformar en lokal arbetsplan i vilken det framgår 
hur man ska arbeta för att ge alla elever de bästa förutsättningar för att nå målen. Rektor 
beslutar om arbetsplanen, men den ska utarbetas under medverkan av personalen. Den lokala 
arbetsplanen är hela skolans angelägenhet och den ska vara ett aktivt styrdokument (Maltén 
2000). Läroplanen för skolan talar explicit om den fostrande roll som läraren har i sin 
verksamhet påpekar Bergem (1998). Skolans fostrande uppdrag bygger på alla människors 
lika värde och på människolivets okränkbarhet. Fostran ska befrämja jämställdhet mellan 
könen och solidaritet tvärs över grupper och gränser. Skolan ska också hjälpa eleverna att 
utvecklas till ansvarskännande elever. Ärlighet, hederlighet, rättvisa, medmänsklighet, 
tolerans, respekt för livet och tillit till samhällsgemenskapen är centrala element i den 
värdegrund som skolan bygger på.  

2.2.1 SKOLAN OCH DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET 
Roth (1998) konstaterar att skolan har en central position i debatten om det mångkulturella 
samhället. Den har ett speciellt ansvar när det gäller att förmedla en medborgarfostran där 
förhållningssätt som ett demokratiskt sinnelag och normer som respekt för oliktänkande står i 
centrum. I skolan får eleverna möjlighet att möta olika traditioner och kulturer, och därigenom 
bedöma sina egna värderingar i relation till de värderingar som finns inom andra 
kulturtraditioner framför Bergem (1998). Det övergripandet syftet är att befrämja ömsesidig 
respekt för olika värderingar, skapa tolerans för grupper med andra levnadssätt och motverkar 
fördomar och diskriminering. Roth (1998) menar att skolan inte ensam kan lösa det 
mångkulturella samhällets problem utan behöver hjälp av föräldrar och olika föreningar. Han 
ser på skolmiljön som ett samhälle i miniatyr där eleverna lär sig att agera tillsammans i 
organiserad verksamhet. Konflikter som förekommer kan till exempel grunda sig på vad som 
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är viktigt att lära ut, lärarens roll och föräldrarnas inflytande. Speciellt känsliga är konflikter 
med kulturella förtecken. Kulturmöten påverkas av vilken syn man har på sin egen respektive 
den andra främmande kulturen påpekar Fredriksson och Wahlström (1997). Förutsättningarna 
för en konflikt är stora om bägge parter i mötet har uppfattningen att de representerar en 
överlägsen kultur och den andra är underlägsen, vilket kallas etnocentrism. För att mötet ska 
bli positivt och utvecklande bör bägge parter ha en öppen inställning och vara beredda att göra 
kompromisser, att lära nytt och acceptera. Samtidigt som skolor i invandrartäta områden 
riskerar att drabbas av kulturchockar, har de etniskt blandade klasserna fördelar i 
undervisningen, uttrycker Lööf (1999). Eftersom närhet överbryggar fördomar handlar det 
mycket om att kunna ta tillvara mångfalden. Där klasserna är väldigt uppblandade finns det 
väldigt lite rasism. Då barnen känner varandra sedan de var små gör de inte skillnad på 
hudfärg eller språk utan de ser bara människan.  

2.3 KULTUR 
Alla människor är produkter av en kultur och i dagligt tal har begreppet två innebörder, anser 
Westin (2002). Antingen som en paraplyterm för konst och det konstnärliga eller som en 
övergripande term för organisation av mänskligt liv. Kultur är en samling regler, värden och 
symboler som upprätthålls av en grupp människor. Wellros (1998) menar att de flesta 
människor har en uppfattning om att de tillhör en kultur med särskilda kännetecken: att deras 
språk, religion, värderingar, föreställningar kunskaper, sedvänjor är en del av kulturen. 
Människor som inte har samma grunddrag tillhör därmed en annan kultur. Men när det gäller 
musiken, litteraturen, teatern, filmen och andra konstarter är kulturen däremot internationell 
och sammanlänkar. Gemensam kultur är en vanlig identifikationsgrund för medlemmarna i en 
grupp. I varje kultur återspeglar vardagsspråkets ord och fraser de behov, värderingar och 
attityder som varit vanliga och starka och som man därför har haft behov att kommunicera 
om. Genom sin kultur delar människor en förståelse och en förutsägbarhet som skapar 
ordning och trygghet. Bozarslan (2001) anser att vi är alla unika individer och att de därmed i 
en och samma kultur finns många variationer. Kulturerna påverkar varandra och går in i 
varandra, förändras med tiden och integreras. Kulturen överförs från en generation till nästa 
genom utbildningen i skolan och i det nära samspelet mellan föräldrarna och andra vuxna. Då 
kultur lärs spelar därför barnuppfostran en central roll. Kultur och religion hänger nära 
samman, framför Fredriksson och Wahlström (1997). I många kulturer utgör religionen den 
viktigaste källan för seder och moraliska värderingar. Religionen är för många en 
upprätthållare och organisatör av traditionen. Sverige är antagligen ett av världens mest 
sekulariserade samhälle, men många religiösa föreställningar och seder finns dolda i den 
svenska traditionen fast vi inte tänker på det. Helger och familjehögtider firas utifrån religiösa 
föreställningar och mycket i vårt språk anspelar på bibliska berättelser. En hel del 
grundläggande värderingar i vårt samhälle vilar på kristen etik. För dem som kommer från en 
annan religiös tradition än den protestantiskt kristna syns de religiösa influenserna i det 
svenska vardags- och samhällslivet tydligare än för oss som är mitt uppe i det. Otterbeck 
(2000) påpekar att en religion är mycket mera än uppfattningen om det gudomliga. I den 
religiösa gemenskapen söker individen gruppsamhörighet och trygghet. Många känner också 
att religionen är en viktig del av deras identitet och kulturarv.  

2.3.1 MÅNGFALD 
Mångfald har blivit ett modeord i dagens samhälle. Det används i arbetslivet inom både privat 
och offentlig sektor. Idag jämförs skolan liksom andra offentliga institutioner med 
näringslivet vad det beträffar synen på effektivitet och produktivitet, framför Bredänge 
(2003). Därmed har ett lönsamhetstänkande vunnit terräng i debatten. Skolor profilerar sig 
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med en mångfald av undervisningsmodeller eller ämnesprofiler för att locka till sig sökande. 
Begreppet kan också handla om etnisk eller social mångfald. Bunar (2001) menar att 
mångkulturell har blivit ett stigmatiserande begrepp genom sina starka associationer till 
invandrare. Numera finns det få etniska svenskar i den mångkulturella skolan. För skolans del 
har begreppet etnisk mångfald i synnerhet kommit att användas för att komma förbi det 
tidigare begreppet mångkulturell. Bredänge (2003) anser att vissa skolor även försöker 
komma undan en mångfaldighetsstämpel genom att kalla sig internationell, detta för att 
undvika att förknippas med mångfald som sammankopplas med mångkulturell som är 
detsamma som många invandrare. Bredänge hänvisar till att den svenska grundskolan aldrig 
har varit särskilt homogen, eftersom det har funnits elever med olika kön, ur olika 
socialgrupper, från stad och landsbygd, från olika etniska grupper samt med olika förstaspråk. 
Den kulturella bakgrunden varierar alltid med en rad demografiska faktorer. Dagens skola har 
en mycket tydlig karaktär av etnisk mångfald som man inte längre kan förbigå.  

2.4 IDENTITET 
Identitet som begrepp har en mycket bred innebörd. Sökandet efter identitet är en process som 
ständigt pågår och har såväl kollektiva som individuella dimensioner. Både sociala och 
kulturella erfarenheter samspelar när det gäller tillblivelsen av ”självet” på så sätt att de 
påverkar sättet på vilket man upplever och uttrycker vem man är (Ålund, 1997). Barnet 
bygger upp sin identitet genom processer där fenomen som övertagande och identifiering 
ingår. Den känslomässiga atmosfären och den sociala kontexten har betydelse för 
uppbyggandet av identiteten. Identiteten är ett fenomen som växer fram i det dialektiska 
förhållandet mellan individ och samhälle. Westin (1999) finner att som människan uppfattar 
sig vara, påverkas av hur andra människor uppfattar henne. Eftersom identitet är en 
bestämning av människan som växer fram i ett socialt samspel har begreppet blivit politiskt 
viktigt, och har kommit att spela en inte helt undanskymd politisk roll för minoritetsgrupper 
som vill framhålla och bejaka sin egenart. I mångkulturalismens samhälle står det individen 
fritt att utveckla sin identifikation och känsla av tillhörighet med majoriteten eller minoriteten. 
Roth (1998) uttrycker att skolan har en betydelsefull identitetsskapande funktion, då den 
formar elevens bild av sig själv i förhållande till det omgivande samhället. Han betraktar 
också skolmiljön som en viktig identitetsmarkör för elevernas senare stadier av deras liv. 
Skolan är en avgränsad plats där eleverna möts på ett intensivt sätt under några år då de är 
som mest formbara. Det är viktigt med lyckad skolgång för barnens fortsatta liv anser Roth. 
Barn som inte har trivts i skolan har många gånger fått det svårt i arbetslivet. Om barn erfar 
utanförskap i skolan kan detta leda till social segregering. Skolan har dessutom ett särskilt 
ansvar för att motverkar rasism och främlingsfientlighet i det mångkulturella samhället. 
Eftersom skolan är en av de viktiga arenorna för attitydpåverkan och kunskapsförmedling har 
den ett särskilt ansvar i att korrigera förhastade generaliseringar och stereotypa uppfattningar 
om människor från olika kulturer. 

3. TIDIGARE FORSKNING  
3.1 MED BÅDA FÖRÄLDRARNA FÖDDA UTOMLANDS 
I den allmänna debatten anges ofta orsakerna till de ökade svårigheterna vara det stora antalet 
invandrare. Elmroth (1997) fastställer i sin avhandling ”Alla lika – alla olika: Skolsituation 
för elever med båda föräldrarna födda utomlands” att en avgörande faktor är det ökade 
avståndet mellan de invandrares kultur och den svenska kulturen. En annan faktor är det 
ökade språkliga avståndet. Svårigheter att integreras i en ny kultur och ett nytt språk ökar med 
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ökande avstånd. Som tredje avgörande faktor uppger hon de motiv som funnits för migration. 
1960-talets invandrare var efterfrågade på arbetsmarknaden och fick ett positivt mottagande 
medan 1980- och 90-talets invandrare har tvingats till migration på grund av svåra 
omständigheter i hemlandet. Det övergripande syftet med hennes studie var att bidra med 
kunskaper kring skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands. Elmroth 
ger en översikt om hur anpassningen till en ny kultur sker. Hon skildrar hur kulturchock kan 
leda till återvändande, marginalisering eller ghettoisering. Dessa kan upphöra och nya försök 
till integration äga rum. En del forskare gör gällande att invandrarungdomarna under 
identitetsbildningen vill befria sig från det stigma det innebär att inte höra till den dominerade 
gruppen. Invandrarungdomar skäms över sin brist på svenskhet och över sitt ursprung. De 
upplever inte trygghet i någon av grupperna och känner trycket både från majoritetssamhället 
och från föräldrarnas etniska grupp. Bland de jämnåriga för de en kamp för att betraktas som 
svenska och hemma en lika envis kamp mot omgivningens motstånd mot deras svenskhet. ”På 
elever med invandrarbakgrund ställs ofta krav på att: överge regler, värden och symboler, 
anpassa sig till nya regler, klara konflikter mellan kulturer, leva med dubbel kulturtillhörighet, 
leva i segregerade områden, skapa en ny identitet.” (Elmroth, 1997 s 70). 
Andraspråksförvärvandet beror på ålder, intelligens och språkförmåga, personlighet, 
motivation och kontakt med målspråkstalare. Elmroth menar att studieframgången styrs av en 
mängd omständigheter som bakgrundsfaktorer föräldrafaktorer, fritidsfaktorer och 
undervisningsfaktorer. För elever med utländsk bakgrund är det, liksom för svenskfödda 
elever, föräldrarnas socialgruppstillhörighet och utbildning som anses vara de viktigaste 
faktorerna för att förklara skolresultat. Elmroth understryker att elever med 
invandrarbakgrund i första hand barn till utrikes födda föräldrar är individer som är lika olika 
som elever i gruppen med båda föräldrarna födda i Sverige. Gruppen är mycket heterogen. 
Många elever har goda skolresultat i denna undersökning. Medan vissa grupper uppvisar stora 
svårigheter. Eleverna har också sämre studieresultat ju kortare tid de vistats i Sverige. Elever 
med invandrarbakgrund har fler ofullständiga betyg och väljer i större utsträckning allmän 
kurs i matematik och engelska. Barn med föräldrar födda utomlands gör samma val av 
fritidssysselsättningar som övriga. De ägnar sig åt bokläsning, sport och TV-tittande som 
övriga barn. Gruppen har samma uppfattning om medbestämmande, arbetssätt och skolans 
anda som övriga. Föräldrarna som båda är födda utomlands har lika positiva attityder till 
skolan som övriga föräldrar men något svagare engagemang med avseende på situationer som 
är nära knutna till skolarbete (ibid.).  

3.2 MINORITETSELEVERS UPPLEVELSE 
Parszyks (1999) belyser i sin avhandling ”En skola för alla” hur minoritetselever upplever 
arbets- och livsvillkor i grundskolan. Hon utgår utifrån elevernas egna upplevelser av lärares, 
föräldrars och kamraters förhållningssätt och deras egna språkförutsättningar. Det visar sig 
klart att interkulturellt lärande i positivt avseende, mellan elever och mellan elever och lärare 
med olika bakgrund inte är något som inträffar av sig självt. Eleverna talar om att de i skolans 
atmosfär och i lärarnas förhållningssätt känner att skolan inte är till för dem och att de inte 
duger som elever. De utsätts för osynlig rasism av såväl lärare som av svenska elever. 
Minoritetseleverna menar att skolan inte är mötesplats för alla kulturer, eftersom varken lärare 
eller elever är intresserade av deras kulturer. De känner genom lärarnas beteende och 
ansiktsuttryck att deras tvåspråkighet mera ses som en belastning än som en tillgång som ska 
tas till vara. Parzyks förmodar att det är aningslöshet och okunskap bakom lärarnas agerande. 
I klassrummet accepterar lärarna att de svenska eleverna sitter längst fram och 
minoritetseleverna längst bak. Vidare uppger minoritetseleverna att lärarna störs av deras 
frågor och att de undviker dem samt att de går med på att de svenska eleverna ta för sig på 
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deras bekostnad därför att de är språkligt hämmade i konkurrensen om lärarnas 
uppmärksamhet. 

3.3 RINKEBYSKOLAN 
Busk (2003) har intervjuat elever, föräldrar samt rektor Ehrstrand och lärarna på 
Rinkebyskolan och sedan skrivit en bok som handlar lika mycket om skolan som om 
ledarskap. Skolan har förändrats från en problemskola till en skola där eleverna trivs. 
Framåtskridandet har gått från ett perifert kaos till att bli en skola mitt i samhället som berör 
varje svensk skolledare, lärare och förälder. På skolan rådde en tuff social situation med svåra 
förutsättningar och rika möjligheter. Utvecklingsarbetet fokuserade på idéer och arbetssätt 
som kunde bidra till konstruktiva samtal och tankar om skolan. En del av arbetet 
koncentrerades på att öka barnens språkmedvetande. Ehrstrand har förverkligat sina idéer om 
ledarskap, helhetssyn och ansvarstagande. Han menar att det positiva i skolan måste lyftas 
fram och känner inte igen sig i mediernas bild. Han blundar inte inför att det finns kaotiska 
miljöer lite varstans på skolan som konkurrens, våld, mobbning och kompetensbrister såväl 
hos lärare och elever. Men detta återfinns också i vuxnas arbetsmiljöer då skolan är en spegel 
av det samhälle vi lever i. Riskerna med negativa beskrivningar är att de som arbetar i skolan 
tappar kraft och att eleverna känner sig kränkta av att ständigt beskrivas som problem. Faran 
med den självuppfyllande profetian är därmed stor. Barn behöver beslutsamma vuxna som 
tror på vad de gör och har förmåga att förmedla det. Det behövs också uthållighet med skolans 
förmåga att visa respekt för olikheter och att envist tro på möjligheten hos både barn och 
deras föräldrar. På Rinkebyskolan tillämpas ett strikt regelsystem med omedelbara och rätt 
tuffa påföljder när något händer. Detta för att regler och gemensamma normer är 
betydelsefulla hjälpmedel i utvecklingen, i likhet med långsiktiga strategier för att hindra 
mobbning, våld och trakasserier. Ehrstrand ser på möjligheterna och tror att de barn som har 
fått öva samarbete i miljöer som Rinkeby har större möjligheter än de som lever mycket mer 
segregerat i helsvenska miljöer. Skolan får besök av världsledande företag, höga politiker från 
Sverige och andra länder. Ehrstrands nyckelbegrepp och handfasta lösningar som tillämpas på 
skolan är  

• Helhetssyn, alla resurser bör samlas och samutnyttjas. Allt det administrativa och 
fysiska under samma tak för det innebär bättre ekonomiskt underlag och fler vuxna i 
skolan. Samlade resurser är också en aspekt på helhetssyn. Varje barn ska följa en 
individuell utvecklingsplan upp genom hela grundskolan. Helhetssyn på individen 
innebär att barnets såväl kunskapsinhämtning som sociala utveckling och 
hälsoutveckling bevakas och följs upp under hela förskole- och skoltiden.  

• Maximal utmaning för varje barn. Studietakt och resursfördelning är olika i olika 
klasser, beroende på elevernas förmåga och behov. Den som har stora ambitioner och 
högt tempo i sina studier ska få arbeta i sin takt, likväl de som av olika skäl måste ta 
mindre steg och ha mycket stöd. 

• Regler och normer måste formuleras och upprätthållas. På förskolan och i de lägre 
klasserna tas de upp i samtalsform. Från årskurs sju får eleverna utöver mycket samtal 
och diskussioner, skriva på kontrakt där de på hedersord lovar att inte ägna sig åt våld, 
mobbning, sexuella trakasserier eller rasism. Elevrådsteamet på skolan är starkt och 
arbetar hela tiden för att förebygga mobbning med bland annat genom att i elevsamtal 
fånga upp signaler innan de kommer till uttryck i regelrätt mobbning.  

• Hälsa, såväl fysiska aktiviteter som omsorg om ett bra umgängesklimat och 
kulturaktiviteter är viktiga för att stärka elevernas fysiska och psykiska hälsa. Lärarna 
ska se till att initiera fysiska aktiviteter och vara goda förebilder i det arbetet.  
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På skolan finns 60 nationaliteter och där finns 30 språk representerade. Spännvidden socialt 
och utbildningsmässigt är kolossal. Det finns föräldrar som är analfabeter och föräldrar med 
högskoleutbildning och stora ambitioner för sina barn. De valde tidigare i stor utsträckning 
friskolor för sina barn. Att ge dessa barn en utmaning och möjlighet så att de stannar kvar i 
Rinkebyskolan var en viktig orsak till den första profilen, den så kallade ”Europaenheten” 
som skapades och startades 1998. De duktigaste eleverna stannade kvar. Vid bildandet av 
nästa profil ”Scienceenheten”, låg behovet av välutbildade teknologer och en övertygelse att 
det i sammanhanget finns en begåvningsreserv hos Rinkebyeleverna, speciellt bland flickorna. 
Föräldrarna är en resurs i skolan. I den lokala styrelsen har föräldrarna majoriteten och de 
utgör en viktig påtryckningsgrupp gentemot politiker och tjänstemän.   

3.4 SKOLVERKETS FORSKNING 
Skolverket (2005) bekräftar betygsskillnader mellan infödda elever och elever med utländsk 
bakgrund. Skillnaderna är störst för de elever som har invandrat efter skolstarten. Även elever 
som har invandrat före den ordinarie skolstarten och genomgått den svenska grundskolan 
uppvisar i genomsnitt en lägre nivå jämfört med infödda. Men differenserna är inte lika stora 
och de presterar på ungefär samma nivå som elever som är födda i Sverige med utländsk 
bakgrund. Den socioekonomiska bakgrunden skiljer sig också för att elever med utländsk 
bakgrund kommer i högre utsträckning från hushåll där föräldrarna är lågutbildade och har 
svagare arbetsmarknadsanknytning. Också familjens disponibla inkomst per familjemedlem är 
lägre och de är i högre utsträckning beroende av socialbidrag. 

Elever som går på invandrartäta skolor har benägenhet att få sämre betyg än elever i övriga 
skolor. Detta gäller både infödda elever och elever med utländsk bakgrund. Detta kan delvis 
förklaras med att utbildningsnivå och arbetsmarknadsanknytning är lägre bland såväl infödda 
som elever med utländsk bakgrund för dem som går på en invandrartät skola jämfört med 
motsvarande elevgrupper på en mindre invandrartät skola. En annan förklaring är att det finns 
ytterligare effekter av boendesegregationen. Elever i skolor med mer än 80 procent av 
eleverna med utländsk bakgrund uppvisar lägre resultat även efter att hänsyn har tagits till 
bland annat elevers socioekonomiska bakgrund. Oberoende av elevens migrationsbakgrund 
och dennes förälders utbildningsnivå påverkas eleven även av den aggregerade 
utbildningsnivån på skolan, det vill säga andelen elever med högutbildade föräldrar. Eftersom 
lågutbildade är överrepresenterade i invandrartäta områden och då elever med utländsk 
bakgrund i högre utsträckning ha föräldrar med relativt låg utbildningsnivå, speglar effekten 
av den samlade utbildningsnivån också de negativa effekterna av hög boendesegregation i 
såväl socioekonomisk som etnisk mening. Boendesegregationen har en negativ inverkan på 
likvärdigheten i det svenska skolsystemet då elever som går på invandrartäta skolor eller 
andra skolor som är segregerade utifrån socioekonomiska faktorer inte ges samma möjligheter 
att uppnå lika goda betygsresultat som elever som går på andra skolor (Skolverket 2005). 

Skolverket (2005) konstaterar att skillnaderna mellan elever med utländsk respektive svensk 
bakgrund beror på många fler faktorer än enbart den undervisning de möter. Frånsett yttre 
förhållanden visar resultatet att arbetet med att utveckla och förbättra undervisningsmetoder 
för elever med utländsk bakgrund måste fortsätta och intensifieras. Det svenska skolsystemet 
kan inte ensamma lösa problemet, eftersom även boendesegregation och familjens integration 
i det svenska samhället påverkar möjligheterna för dessa elever att uppnå målen i den svenska 
skolan. 
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3.5 OM MASKULINITET OCH SPRÅK PÅ EN HÖGSTADIESKOLA.  
Jonsson (2007) följde under ett års tid som deltagande observatör åtta killar med 
invandrarbakgrund på en högstadieskola utanför Stockholm. Jonsson tar i sin avhandling hjälp 
av sociologen Bunars kunskaper när han redogör för den process där somliga skolor, och de 
bostadsområden som de ligger placerade i beskrivs i termer av dåligt rykte och låg status. I en 
situation då man har rätt att välja skola söker sig resursstarka grupper från dessa skolor och 
skolan blir därmed en central del av stadens segregationsprocesser. På så vis verkar skolans 
och områdets segregation ömsesidigt förstärkande. En del i detta problem är att den 
multikulturalism som ofta hyllas i offentlig retorik har laddats med en rad negativa 
associationer. Det framträder en föreställning om att det svenska som nyckeln till inträde på 
arbetsmarknaden. Det är ”det svenska” kontra det ”ickesvenska” uttryckt i aspekter som att 
behärska svenska språket, sociala koder, normer och värderingar, som många gånger blir 
teman i arbetsförmedlingens förklaringsmodeller till varför ungdomar med invandrarbakgrund 
har svårare att få ett arbete. När elever eller skolpersonal använder ordet ”invandrare” får det 
ibland beteckna motsatsen till ”svensk”. Jonsson finner att trots att det är en bra skola och 
rektorn betraktar det mångkulturella inslaget om att omkring hälften av skolans elever har 
invandrarbakgrund som en styrka i verksamheten, kan somliga föräldrar ändå i området välja 
sätta sina barn i andra skolor. Rektorn frågar sig därför oroligt hur hon ska behålla de svenska 
eleverna i skolan. ”Invandrarelever” skiljs alltså från ”svenska elever” och föreställningen om 
det svenska, det mångkulturella och det ickesvenska får högst påtagliga effekter för skolan 
verksamhet och rekrytering av elever. Jonsson observerar en lärare som säger att hon tycker 
att det är rätt att eleverna är stolta över sina ursprung men i klassrummet ska eleverna 
uppträda ”neutralt” genom att prata svenska och göra ett försök att jobba över konflikter och 
nationaliteter så långt det går, eftersom alla är lika i klassrummet och ingen oavsett bakgrund 
ska utsättas för nedsättande tilltal. Det är värderingar som överensstämmer med skolans 
fostrande uppgift. Jonsson menar att det ligger en paradox inbäddad i lärarens och skolans 
uppdrag att dels deklarera allas lika värde och att alla är jämställda i klassrummet, dels i 
ambitionen om att hjälpa eleverna att lyckas i skolan och samhället genom att ge dem ett 
språk och förmedla vissa normerande värden. Skolan i sitt uppdrag att förmedla 
grundläggande värden riskerar att göra svenskheten till norm. 

4. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Mitt intresse för invandrarbarnens utsatta situation väcktes när vi tidigare under 
pedagogikkursen läste om hur nära sammanflätad kulturen är med pedagogiken. 
Pedagogikens grundfrågor handlar om hur människor lär och utvecklas, om hur samhällen 
aktivt hålls samman av gemensamma värden och delade övertygelser, om hur kulturellt 
vetande förändras och förs vidare inom och mellan generationer. Människan blir fostrad av 
den föregående generationen och hon fostrar den efterföljande. Idag har många barn på våra 
skolor en flerspråkig och mångkulturell bakgrund, men hur är utbildningsvillkoren i socialt 
och etniskt segregerade områden? Jag tänker speciellt på hur invandrarbarn integreras med 
den svenska kulturen i skolan. Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om 
invandrarbarns möte med den svenska skolkontexten. Mina frågeställningar är:  

• Hur ser utbildningskontexten ut för invandrarbarn i en invandrartät skola, ur ett 
lärandeperspektiv?  

• Vilka konsekvenser får denna kontext för barnens kunskapsutveckling? 
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5. TEORI 
För att få svar på frågorna vid tolkningen av resultatet väljs Bronfenbrenners ekologiska 
utvecklingsteori. Denna liksom andra interaktionistiska teorier ser på barns utveckling som ett 
samspel mellan individ och miljö. Förutom den omedelbara närmiljön handlar det också om 
mera avlägsna strukturer, alltså både direkt och indirekt miljöpåverkan. Avsikten är inte att 
göra någon teoriprövning, utan som ett raster att ställa olika frågor mot samt att använda 
teorin för analys av data. 

5.1 EKOLOGISK UTVECKLINGSTEORI 
Teoretisk utgångspunkt är Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsteori, vilken ligger i 
skärningspunkten mellan de biologiska, psykologiska och sociala disciplinernas perspektiv på 
individens utveckling i samhället Utvecklingsekologi har sitt ursprung i det interaktionistiska 
synsättet som lägger tonvikten på samspelet mellan individ och miljö. Teorin omfattar de 
frågor som riktar sig till de förhållanden som råder i barnets varaktiga miljö, i den vardag och 
det sociala sammanhang som barnet lever i. Tonvikten ligger på samspel i individ- och 
miljörelationen och teorin vill visa att miljön påverkar inte bara individen, utan individen kan 
också påverka delar av sin miljö. Bronfenbrenner understryker att de biologiska 
förutsättningar för individens utveckling är lika viktiga att studera som de miljömässiga, men 
det är framförallt samspelet mellan dem som bör ägnas uppmärksamhet. Vid 
upplevelseaspekten intar han ett fenomenologiskt perspektiv, där han betonar individernas 
upplevelse av sin situation. Miljön uppfattas som en serie sammanhängande strukturer, där 
den ena ryms i den andra som ryska dockor. Han delar in individens kontext i fyra 
systemnivåer; mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå. Längst in är barnet eller 
individen i sin närmiljö. I denna miljö ingår föräldrar, syskon, familj och sociala villkor. 
Mellan barnet självt, övriga familjemedlemmar och olika fysiska objekt utvecklas ett nätverk 
av relationer, ett system som påverkar individen. Dessa nätverk benämner Bronfenbrenner 
mikrosystem. Vartefter barnet växer kommer barnet att ingå i flera mikrosystem samtidigt. 
Bredvid familjen kommer exempelvis grannskapet, förskolan, skolan, kamratgruppen och så 
småningom arbetsplatsen. Mikrosystemen och de nätverk av relationer som utvecklas där är 
beroende av varandra och vilka relationer som utvecklas får i sin tur konsekvenser för barnet. 
Dessa relationer kallas mesosystem. Enligt Bronfenbrenner handlar utveckling om individens 
tilltagande föreställningar om sin ekologiska omgivning och relationen till den, och därtill den 
växande förmågan att upptäcka, bevara eller förändra dess egenskaper. I centrum står 
individens bestående förändringar i sättet att uppfatta och handla i omgivningen/miljön 
(Bronfenbrenner, 1979). 

5.1.1 MIKROSYSTEMET 
Mikrosystemet är den primärmiljö som barn och ungdomar utvecklas i, där de gör sina 
erfarenheter och skapar sin verklighet. De tre viktigaste elementen i barns utveckling är 
aktiviteter, roller och relationer. Dessa delar är speciellt viktiga på mikronivån. När barnet 
deltar i aktiviteter sker den direkta socialisationen. I interaktion med andra påverkas barnets 
beteende. En relation kan uppstå när flera personer deltar i aktiviteter. En roll är en 
uppsättning aktiviteter och relationer som förväntas av en person som har en bestämd position 
i samhället. I en relation sker en viss anpassning till beteenden och tänkandet. Oftast har 
någon övertaget i relationen, kanske beroende på mer erfarenheter eller kunskaper. Barnet lär 
sig på detta sätt att delta i olika relationer med skiftande maktbalans. Utvecklingspotentialen 
förstärks om det i relationen finns ömsesidiga, positiva känslor och om den är varaktig. Då det 
gäller roller handlar det om förväntade beteenden. Så kallade rolltransitioner är utvecklande 
för barnet. Det är lägen då barnet byter roller till exempel från barn till elev eller från elev till 
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kamrat. Barnet utvecklas av att möta andra barn och vuxna som har skilda roller. Ett scenario 
definierar Bronfenbrenner som ett ställe med en bestämd fysisk utformning där deltagarna 
medverkar i bestämda aktiviteter och roller med bestämda tidsintervall. Ett scenario innehåller 
människor, objekt och händelse som de har direkt kontakt med och inkluderar individen. 
Dessa arenor innefattar vissa roller, och relationer mellan deltagarna. Hemmet och 
skolklassen är exempel på mikrosystem. Hemmets fysiska utformning och inredning ger på 
samma sätt som klassrummet ramvillkor för barnets aktiviteter och erfarenheter. De kan ge 
stimulans och utvecklingsmöjligheter, men de kan också vara spartanskt utrustat och inrett 
och ger få utvecklingsimpulser. Mikrosystemet ändras genom yttre och inre påverkan, på 
samma sätt som individerna i det. Barn har behov av en gradvis utvidgning av det sociala 
kontaktnätet och kontakterna bör präglas av kontinuitet. I ett balanserat mikrosystem lär barn 
sig förstå sociala orsakssammanhang i en miljö där straff och belöningar kan förutses. Detta 
ger barnet möjlighet att lära sig hur de kan påverka sin miljö. Medan det balanserade 
mikrosystemet ger möjligheter att utveckla kompetens och tillit så lämnar det obalanserade 
lite utrymme för förhandlingslösningar och ömsesidighet (Bronfenbrenner, 1979). 

5.1.2 MESOSYSTEMET, BARNS SOCIALA NÄTVERK 
Relationerna mellan en uppsättning mikrosystem bildar själva ett system det så kallade 
mesosystemet. Denna miljöstruktur benämner Bronfenbrenner också för mellanliggande 
system. När det gäller mesosystemets relationer av olika mikrosystem, så är det viktigt hur 
balansen mellan dessa är. I dessa olika mikrosystem lever barnet med olika aktiviteter, 
relationer och roller. För ett skolbarn består mesosystemet av förbindelsen mellan hemmet, 
skolan och fritidsmiljön. Varje scenario innefattar barnet, men kan vara mer eller mindre 
omfattande beroende på barnets kontaktyta. Mesosystemet uppstår när en individ för första 
gången förflyttar sig från ett mikrosystem till ett annat, detta benämner Bronfenbrenner 
ekologisk övergång. En ekologisk övergång är en sårbar punkt för barn och ungdom. De byter 
då både roll och uppsättning och blir marginella i övergångsfasen. Sådana övergångar 
förekommer när barn börjar i förskolan, i skola, när de går från barnstadium till 
ungdomsstadium, från grundskola till högre skola, övergång till studier, arbetsliv och 
äktenskap. Avgörande för hur övergången förlöper är vilka känslor som den omges med, vem 
som är involverad och hur den tilldrar sig. För att barnet ska utvecklas är det därför viktigt att 
det finns en balans mellan trygghet, förnyelse och variation mellan olika miljöer. Det är 
exempelvis bra om det finns breda kontaktytor mellan de olika miljöerna och att 
rollförväntningarna är sådana att barnet känner igen dem. Men det är också viktigt med 
variation för att utvecklingen ska vara bra. Det kan bland annat handla om olika ålder, 
etniska/kulturella skillnader och ideologiska olikheter. Om skolstarten har definierats som en 
positiv händelse av föräldrarna, och den får prägel att vara en mjuk övergång, där en av 
föräldrarna följer barnet till skolan den första dagen och barnet upplever ett positivt 
mottagande, kan man tala om ett positivt ekologiskt byte. Om det inte heller är för stora 
kulturella skillnader mellan skolan och hemmet, kommer övergången att upplevas ännu 
positivare. Kulturen består av språkkod, beteende normer och metoder för gränsdragning och 
belöning (Bronfenbrenner, 1979). 

5.1.3 EXOSYSTEMET, SAMHÄLLETS SOCIALA INSTITUTIONER 
Exosystemet är miljöstrukturer som påverkar barn och ungdomars utveckling, men utan att de 
är direkt deltagande i dem. Ett annat namn på denna nivå är det yttre systemet där barn ej 
själva deltar. De kan kallas för formella och informella sociala strukturer och det som sker i 
dessa får konsekvenser för barn och ungdomar. Påverkan går via de personer som barnen är 
beroende av, eller via de sociala institutioner som barnen har kontakt med till exempel skolan, 
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fritidsklubben, transportsystem med mera. De viktigaste samhällsinstitutionerna befinner sig i 
exosystemet både de som är formellt och informellt strukturerade. I dessa strukturer ingår 
bland annat föräldrarnas arbetsplatser, den lokala åtgärdsapparaten i social- och 
hälsovårdsektor, skolväsendet, kommunfullmäktige, grannar och så vidare. Detta system är 
bland annat med och påverkar hur människor använder sin tid, och tillsammans med vem eller 
vilka. Andra viktiga händelse som kan lokaliseras till exosystemet är upplösningen av 
kärnfamiljen, den ökande skillnaden mellan affärskvarter och bostadsområden, försvagning av 
sociala nätverk, social och geografisk rörlighet, ett ökat antal ensamförsörjare, fler kvinnor i 
arbetslivet, flera barn på förskolor. Om föräldrarna blir arbetslösa, kan detta få konsekvenser 
för barns uppväxtsituation. Exosystemet representerar den tredje cirkeln i barn och ungdomars 
uppväxtmiljö, och därmed mer avlägsna påverkningar än de som befinner sig i mikro- och 
mesosystemet. De viktigaste impulserna sker via barns sociala nätverk. Bronfenbrenner 
understryker vikten av att vara ekologiskt valid, med det menar han då man undersöker 
exosystemet att man ska akta sig för att drar förhastade slutsatser om kausala kopplingar 
mellan effekter från miljöer inom exosystemet och barnets utveckling. Gången är den att man 
först undersöker hur exosystemet påverkar mesosystemet och mikrosystemet. När detta är 
utfört är det dags för att studera hur mikrosystemet påverkar själva individen 
(Bronfenbrenner, 1979).  

5.1.4 MAKROSYSTEMET, SAMHÄLLE, KULTUR OCH VÄRDESYSTEM 
Makrossystemet är det överordnade mönstren i kulturer och subkulturer. I detta system finns 
breda ideologiska och institutionella mönster, som kan jämföras tvärs över kulturer och 
subkulturer. I dessa finns olika politiska, ekonomiska och ideologiska system. Det går att 
skilja mellan kapitalistiska och kommunistiska system, kristna och muhammedanska, 
pluralistiska och monolistiska kulturer. Makrosystemet analyseras inte bara i strukturell 
mening, utan de är också bärare av information och ideologi. En kultur motiverar till vissa 
aktiviteter och framhäver vissa roller. Den kan till exempel vara kollektiv eller 
individualistisk, den kan vara konkurrens eller samarbetsorienterad. En rad av de värden som 
finns inbyggda i uppfostran och undervisning avspeglar kulturens värdemönster. Ett exempel 
på detta är Bronfenbrenners (1994) komparativa studier av barnuppfostran i Sovjet och USA, 
där han visar hur de olika mönstren för uppfostran ser ut på grund av olika politiska system 
och kulturella värden. Bronfenbrenner har en pessimistisk syn på västlig uppfostringspraxis. 
Han anser att barn har det mycket sämre i dagens familje- och miljösituation. I de nordiska 
länderna talas om hur kulturarvet ska föras vidare genom skolsystemet (Bronfenbrenner, 
1979). 

6. METOD  
6.1 VAL AV ANSATS 
Med tanke på mitt syfte är att utveckla kunskap om invandrarbarns möte med den svenska 
skolkontexten anser jag att tolkande ansats passar bäst. Denna tolkande ansats är inte mätbar 
och används ofta om man som jag har ett hermeneutiskt synsätt. Undersökningen är inriktad 
mot hur individen tolkar sin verklighet. Fördelen med att använda sig av kvalitativa data är att 
de visa på totalsituationen, menar Thurén (1991). Syftet med den hermeneutiska tolkningen är 
att uppnå en giltig och gemensam förståelse av en texts mening Kvale (1997). I mitt fall 
handlar det om att tolka texter som har uppkommit genom intervjuer av lärare angående deras 
erfarenheter och upplevelser av hur invandrarbarn integreras i den svenska skolkulturen.  
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6.1.1 HERMENEUTISK ANSATS 
Denna vetenskapliga riktning, betyder enligt Alvesson och Sköldberg (1994) tolkningslära. 
Den var under 1600- och 1700-talet en metod för tolkning av bibeltexter. Fram till 1900-talet 
har hermeneutik utvecklas mot filosofi som anspelar till insikt av den mänskliga existensens 
grundbetingelser. Idag använder man denna vetenskapliga riktning inom många olika 
vetenskapliga discipliner, men främst inom humanvetenskaperna: historia, litteraturvetenskap, 
konstvetenskap, men också inom mera samhällsinriktade ämnen som sociologi, antropologi 
och juridik, uppger Thurén (2004). Hermeneutiken används för tolkning av alla typer av 
texter, inklusive människors berättelser om olika livserfarenheter. Det centrala hos 
hermeneutikerna är att tolka sin omgivning, att förstå ett visst fenomens mening. 
Hermeneutiker söker efter betydelser hos fenomen. Syftet med tolkningen är att öka 
förståelsen för den specifika situationen. För att få en bred förståelse används ofta öppna 
intervjuer och kvalitativa analyser. 

Hermeneutikerna vill studera tolka och förstå verkligheten. Fokus riktas mot en djup och 
känslomässig färgad förståelse av något genuint mänskligt. Denna djupa förståelse kan bara 
nås genom tolkning framför Patel och Davidsson (2003). En hermeneutiker står för kvalitativa 
förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad 
anser författarna. En hermeneutiker betraktar mänsklig verklighet som språklig natur, att man 
i och genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Hermeneutikern 
menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 
mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 
handlingar och i mänskliga livsyttringar. Människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i 
språk och i handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av (ibid). Metoden 
bygger på förståelse och forskaren bygger sina tolkningar på igenkännande och förståelse. En 
viktig del är att lyssna och höra vad som meddelas. Eftersom forskaren bygger upp sin 
förståelse utifrån de värderingar och referensramar som han själv har är det svårt att vara 
objektiv. Forskaren gör sina iakttagelser med en medvetenhet om att det sker utifrån sin egen 
förståelse. Med den hermeneutiska metoden försöker till exempel forskaren att förstå en 
annan människas handlingar för att sedan förklara och erhålla en helhetsförståelse. Helheten 
är viktig och alla delar som undersöks måste ses tillsammans med helheten (Kvale 1997). 

En definition av vetenskapsidealet hermeneutik är att bringa reda i, att utreda, det kaos av 
tecken, som den tolkade verkligheten består i, så att ett mönster slutligen börjar framträda. 
Vidare gäller det att klarlägga sammanhanget mellan helheten, mönstret, och de innebörder 
dessa ger varandra (Ödman 1979). Hermeneutiken står ofta för subjektivism och relativism. 
Enligt subjektivismen är verkligheten beroende av iakttagaren och därmed mångtydig och 
relativ. Den hermeneutiske forskaren uppfattar sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån egna 
erfarenheter. Hermeneutikern uppfattar sina tankar och känslor om forskningsobjektet som en 
tillgång för att tolka och förstå objektet. Forskaren försöker se helheten i forskningsproblemet 
i stället för att studera objektet bit för bit. Denna uppfattning kallas holism och kan belysas 
genom att helheten är mer än summan av delarna. Forskaren pendlar mellan del och helhet för 
att få en så komplett förståelse som möjligt. Forskaren kan också ställa sig själv som subjekt i 
relation till forskningsobjektet och sedan pendlar mellan att inta objektet och subjektets 
synvinkel. Om forskaren till exempel ska tolka en text av en utskriven intervju börjar han/hon 
först med att läsa hela intervjun och försöker förstå helheten av detta. Därefter läser han/hon 
de olika delarna i texten var för sig för att skaffa sig förståelse av dessa. Sedan pendlar 
forskaren mellan dessa båda synsätt och ställer de olika förstålelserna i relation till varandra. 
För att nå fram till en god förståelse av det studerade problemet pendlar forskaren mellan 
subjektets synvinkel det vill säga intervjuarens och objektets synvinkel det vill säga den 
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intervjuade. Forskaren använder hela tiden sin egen förförståelse som verktyg i tolkningen. 
Individen möter aldrig sin omgivning enbart genom sina sinnen utan tolkar alltid intrycken på 
ett eller annat sätt. Den fullständigt objektiva forskningen ses som en illusion, omöjlig att 
uppnå. Hermeneutiken menar att samhällsvetenskapens uppgift är att studera och tolka 
komplexa mänskliga samspel vilka inte går att åskådliggöra i enkla modeller och därför blir 
svåra att generalisera. De menar att verkligheten skapats av människor och ses därför olika av 
alla människor (a.a.). 

Hermeneutisk forskning har ett tydligt drag av abduktion eftersom forskaren pendlar mellan 
helhet och del och mellan olika synvinklar i tolkningsakten. Sällan är poängen att nå fram till 
en teori i form utav heltäckande lagar utan istället understryks det unika i varje tolkning och 
att det kan vara givande att uppvisar en mångfald av olika tolkningar. Det är forskarens som 
argumenterar för vilken tolkning som ska uppfattas som den bästa. Det finns varken någon 
bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten. Helhet och del, 
subjekt och objekt, forskarens förförståelse, perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta 
utgör också en helhet som lever och utvecklas. Ofta kallas detta för den hermeneutiska 
spiralen. Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta 
är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga. 
Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 
observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar (Patel & Davidsson, 
2003). 

6.1.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
Förförståelsen är en viktig aspekt inom hermeneutiken. Enligt hermeneutiken faller 
förförståelsen alltid tillbaka på att delen måste relateras till en helhet för att kunna ges en 
innebörd. Redan första gången vi möter det som ska tolkas har vi en föreställning om vad det 
betyder; vi har en förförståelse. Genom att explicitgöra förförståelsen så blir utgångspunkten 
för tolkningen tydligare. Förförståelsen är den som ger riktning i vårt sökande. Det är också 
den som avgör vilken aspekt vi lägger på föremålet vi studerar. Utan förförståelse inget 
problem och inga ledtrådar hävdar Ödman (1979). Förförståelsen hänger ihop med ett annat 
fenomen, nämligen intentionalitet det vill säga den struktur som ger mening åt upplevelsen. 
Det råder ett dialektiskt samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet. Genom 
tolkande och den vidgade förståelsen skapar vi ny förförståelse att utgå ifrån. Intentionaliteten 
kräver att vi att vi ständigt omtolkar vår verklighet och lär oss att förstå den på ett nytt sätt. 
Tack vare detta förändras sig den hermeneutiska cirkeln inom vilken vi tolkar och organiserar 
vår tillvaro. 

Min förförståelse påverkar hur jag uppfattar de fenomen som studeras och följaktligen har 
denna också en inverkan på valet av metod, analys och slutsats. Jag har försökt karakterisera 
mitt arbete med ett öppet sinne och försökt öka mottagligheten för överraskningar det vill 
säga skillnaden mellan min förförståelse och den verklighet som jag har observerat. Min 
utgångspunkt är att lärande och socialisation sker i interaktion. De mest betydelsefulla 
processerna som lärande och identitetsutveckling sker i social interaktion. Min uppfattning är 
att skolan ska vara den arena där barn med normer från olika kulturer möts och därigenom får 
en större respekt inför varandras olikheter. Jag anser att detta försvåras i och med införandet 
av friskolereformen år 1992, eftersom vissa föräldrar väljer annan skola till sina barn än den 
kommunala. Friskolan kan också välja att neka resurskrävande elever inträde på skolan medan 
den kommunala är öppen för alla. Min inställning är att många invandrarbarn lever i två 
världar, i hemmet och i det svenska samhällets värld. För att invandrarbarnen ska få en stabil 
identitet och positiv självkänsla fordras det också att omgivningen förmedlar en insikt om att 
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båda kulturerna är jämlika. Jag anser att det är viktigt för barnen att kunna behålla och 
fördjupa den egna kulturen för att det ska kunna ske en lyckad integrering i den svenska 
skolan. Jag utgår från att människan samspelar med sin miljö och att verkligheten består av 
både upplevelser och materia, följaktligen en dualistisk verklighetsuppfattning. Trots att jag 
själv är enspråkig tror jag inte att olika språk stör eller konkurrerar med varandra, men jag tror 
att modersmålet måste vara utvecklat för att kunna tillgodogöra sig nya språk. Jag är också av 
åsikten att människor normalt inte lämnar sitt fädernesland om de inte utsatts för stora 
umbäranden.   

6.2 VAL AV METOD 
Kvale (1997) ser på forskningsintervjun som ett samtal om den mänskliga livsvärlden där den 
muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Det är ett sätt för intervjuaren att 
genom ”omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade 
kunskaper”, (ibid s 13). Parterna är inte likställda eftersom det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen. Den kvalitativa forskningsintervjun är semistrukturerad, det vill säga 
att den varken är ett fritt samtal eller ett väl strukturerat frågeformulär. Frågorna fokuserar 
mera på ett jämställt tema. Jag använde mig av semistruktuerad intervju och gjorde en lista 
över teman som skulle beröras. Denna intervjuguide finns som bilaga. Hermeneutiken är på 
två sätt relevant för intervjuforskning anser Kvale (1997). Först på grund av att den kastar ljus 
över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att den 
klarlägger den process där intervjuerna ska tolkas, som än en gång kan uppfattas som en 
dialog eller ett samtal med texten. 

6.2.1 URVAL 
Den utvalda skolan ligger i södra Sverige. På skolan finns 360 elever. Skola består av 
Montessoriförskola, F-9-skola, Montessori F-6, Engelska skolan och förberedelseklasser för 
asylsökande elever F-9. Den är unik genom att 80 procent av skolans elever har invandrar- 
eller flyktingbakgrund. Antalet nationaliteter brukar ligga runt 45 men dagsnoteringen kan 
variera mellan 43 och 48 på grund av att skolan har mycket in och utflyttning till 
förberedelseundervisningen där de asylsökande går. Detta ställer speciella krav på alla som 
arbetar på skolan. De största grupperna är från forna Jugoslavien som idag består av flera 
stater idag. Skolans stora språk är bosniska och albanska. Det finns också många 
arabisktalande från Irak. Skolan har en uttalad kultur och idrottsprofil. Kulturprofilen avslutas 
varje läsår med en större teaterproduktion. Produktionen är viktig i integrationsarbetet. Det är 
ett sätt att stärka självkänslan hos elever och även deras familjer.  

Skolan är renoverad och består av fem huskroppar som kallas för ”Trygghetshus”. Varje hus 
fungerar som ett arbetslag. Barnen som går i F-2 har ett hus, 3-5 ett annat hus, 6-9 har ett 
sådant hus, ett hus kallas för språkhuset där finns modersmålsundervisningen och 
undervisning i svenska som andraspråk som numera heter svenska A. I språkhuset finns också 
en engelsk skola där all undervisningen i matematik och SO (samhällsorienterande ämnen) 
sker på engelska. Det är attraktivt och det är 110 elever som valt engelska skolan. Kravet är 
att barnen inte får vara för dåliga i svenskan, för då blir det för mycket att både har sitt 
modersmål och lära sig svenska och engelska. Det finns inga krav på att barnen ska vara 
duktiga i engelska utan det blir de där eftersom SO-ämnen och matematik läses på engelska. 
De har inga glosor utan lär sig genom att jobba, prata och skriva arbeten. I den engelska 
sektionen finns två lärare, den ene är född i England och den andre är född i USA. På skolan 
finns också ett Montessorihus med den speciella pedagogiken, där åtta till tio elever tas in 
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varje år till förskoleklass. Förberedelseundervisningen bedrivs i ett fristående hus. I 
förberedelseklasserna (FBK) arbetar fem pedagoger med samma grundstruktur och regler.  

Kort presentation av respondenterna: 

Skolledare (SL), rektorn utbildade sig till förskollärare och arbetade som det ett tiotal år. 
Därefter jobbade SL som områdeschef inom barnomsorgen, hade personalansvar och 
placerade barn. Sedan -96 har hon varit rektor på denna skola. SL har läst fler poäng efter sin 
grundutbildning och då i ledarskap, främst pedagogiskt ledarskap. 

Lärare i förberedelseklass (L FBK) är NO (naturorienterande ämnen) lärare och har arbetat på 
skolan i två och halvt år. Han har tidigare arbetat i angränsande län i tre år som lärare och har 
också erfarenhet från verksamhet utanför skolans värld. I förberedelseklassen finns elever från 
förskoleklass upp till nian. Antalet brukar vara runt 60 stycken, men vid intervjutillfället var 
70 barn inskrivna.  

Lärare 1 (L1) har arbetat på skolan i cirka åtta år vilken för övrigt är L1:s första arbetsplats. 
Hon är grundskolelärare 1-7 och undervisar årskurs två som består av 19 elever. De flesta 
barnen är romer från forna Jugoslavien, där finns också barn från Bosnien, Irak, Kurdistan, 
Filipinerna och Kosovo. 

Lärare 2 (L2) är grundskolelärare i svenska och SO. Hon har också läst 20 poäng svenska A. 
Hon arbetade i åtta år innan hon började på denna skola. Hon har varit utbildningsvikarier i ett 
år och varit runt i kommunens alla skolor i en vecka i olika klasser när personalen gick 
datautbildning. Nu har hon en femma som hon har följt sedan ettan och ska ha dem i vissa 
ämnen i sexan som svenska och NO eftersom L2 är lärare i dessa ämnen. I klassen finns 18 
barn och ibland 19 då ett barn kommer från förberedelseklassen några timmar i veckan. I 
klassen finns åtta nationaliteter, bosnier, albaner, kurder, polacker, några svenska, somalier, 
iranier och några romer. 

Lärare 3 (L3) har alltid varit lärare och har lång erfarenhet som lågstadielärare. L3 har arbetat 
på skolan i 15 år och undervisar i svenska A. Har läst mer än 40 poäng svenska A på 
högskolan och har full behörighet att undervisar i alla stadier, även också SFI (svenska för 
invandrare). L3 undervisar små grupper av elever som kommer från olika klasser nerifrån 6-
åringar upp till sexorna. Sammanlagt blir elevantalet ett trettiotal i spridda åldrar. Det största 
gruppen är arabisktalande barn och kurder, tidigare var det många från Kosovo och albanska. 

Lärare 4 (L4) är från grunden mellanstadielärare och läst vidare till 4-9 lärare i svenska och 
mattematik. L4 har varit på skolan i tio år, arbetade tidigare 12 år på en annan skola i ett annat 
landskap. Vid flytten till denna ort vikarierade hon i tre års tid i kommunen innan hon 
hamnade här på denna skola. Hon undervisar ett hundratal elever: femmor, sexor, sjuor och 
åttor. De största grupperna är bosnier, albaner och en del kurder.  

6.2.2 GENOMFÖRANDE 
Jag inledde mina intervjuer genom att skapa kontakt och förtroende genom att ställa frågor 
om respondenternas yrkesroll (se bilaga 1). Eftersom Bronfenbrenners teori betonar 
aktiviteter, roller och relationer som betydelsefulla element i utvecklingen fick dessa utgöra 
indelningen på mina frågeställningar för att få svar på barnens möte med den svenska 
skolkulturen. Mina intervjuer varierade mellan 45 minuter och en och en halv timme. 
Frågorna kom inte i samma ordning vid alla intervjuerna och detta är heller inget krav (Kvale, 
1997). Det förekom också frågor som inte ingick i guiden. Dessa frågor ställdes som 
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anknytning till något som respondenterna sagt. Alla intervjuerna skedde på skolan i anslutning 
till respondenternas arbetsplats. Emedan de intervjuade hade lokalkännedom valde de 
lämpliga samtalsrum.  

6.2.3 INTERVJUANALYS 
Alvesson och Sköldberg (1994) poängterar att ett huvudtema för hermeneutiken är att 
meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. För att bättre 
exemplifiera detta använder man sig av begreppet den hermeneutiska cirkeln som innebär att 
delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Den hermeneutiska 
cirkeln bör uppfattas för hur tänkande, förståelse, och tolkning fungerar (Ödman 1979). Att 
tolka innebar för mig att försöka komma nära den av respondenterna uttryckta innebörden, 
men också att få distans till den för att förstå den utifrån olika perspektiv. Samtliga sex 
intervjuer bandades. Jag avlyssnade intervjuerna omsorgsfullt i omgångar. Jag försökte finna 
ett mönster och se helheten i materialet. Utgångspunkten var att hitta tydliga exempel på 
aktiviteter, roller och relationer som påverkar barnens kunskapsutveckling, både i 
stimulerande och hämmande hänseende. Sedan skrev jag ut texterna med hjälp av datorn och 
gjorde en sammanställning av varje informants svar. Under denna process då jag hela tiden 
växlade mellan delar och helhet, försökte jag vara observant på regelbundenheter och 
företeelser som återkom i materialet. Jag försökte i enlighet med vad Kvale (1997) uppmanar, 
gå tillbaka till vissa teman och särskilda uttryck för att söka utveckla deras mening och 
återvänder sedan till den mer enhetliga meningen av intervjun i ljuset av delarnas fördjupade 
mening och så vidare. Min analys syftade till att ge en fyllig och nyanserad beskrivning för att 
belysa problemställningen. Jag klassificerade mitt material i Bronfrenbrenners centrala 
kategorier och nyckelbegrepp. Detta underlättade sammanställningen av de upplysningar som 
jag hade fått från mina informanter. Vid denna bearbetning var jag uppmärksam på att inte 
blanda samman data med de kommentarer och tolkningar som jag själv vill tillfoga, eftersom 
kommentarer och tolkningar hör till diskussionen av resultatet, men knappast till 
databearbetningen och databeskrivningen. 

6.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002) följs i denna studie. De fyra huvudkraven är informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, Allra först tog jag kontakt med 
skolans rektor för att få tillstånd att utföra min undersökning där. Jag har givit mina 
informanter fullständig och ärlig information om min undersöknings syfte och om 
omfattningen av deras medverkan. Jag har också berättat att undersökningsresultat kommer 
att publiceras i Blekinge Tekniska Högskolans examensfil Arkiv EX och därmed blir 
tillgänglig för allmänheten via nätet. Det färdiga resultatet kommer jag att mejla till rektorn 
för att vidarebefordras till mina fem övriga informanter. Jag har givit dem alla upplysningar 
de behövde för att kunna avgöra om de hade intresse av att medverka. De har också fått 
beskedet att de har möjlighet att avbryta sin medverkan under arbetets gång och att de kan låta 
bli att svara på frågor som de ogillar. Under en intervju ombads jag att hemlighålla 
information. Jag har garanterat de medverkande full anonymitet, att inga namn kommer att 
skrivas ut. Materialet från intervjuerna kommer endast att användas för att förfärdiga denna 
uppsats.  

6.4 VALIDITET OCH RELIABILITET  
Kvale (1997) hävdar att begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har fått en 
framträdande roll inom modern samhällsvetenskaplig forskning och att vetenskapen bygger 

20 

 



på dessa begrepp. Validitet anger hur säkert ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. 
Reliabiliteten är en nödvändig (men inte tillräcklig) förutsättning för validitet, för om 
mätinstrumentet inte mäter säkert, kan det ju inte heller säkert mäta det man vill veta något 
om. Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller mätmetod 
(observation, intervju, test) inte påverkas av tillfälligheter, eller med andra ord hur säkert man 
mäter det man faktiskt mäter. Bryman (2002) gör följande indelning av begreppen: extern 
reliabilitet innebär i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas (replikeras). Intern 
reliabilitet betyder att forskarna kommer överens hur de ska tolka det som de hör och ser. 
Intern validitet – det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och 
de teoretiska idéer som denne utvecklar. Extern validitet handlar om den utsträckning i vilket 
resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Den externa validiteten 
till skillnad från den interna utgör ett problem för kvalitativa forskare på grund av deras 
tendens att använda sig av fallstudier och begränsat urval. Den hermeneutiska kunskapen som 
bygger på förståelse, introspektion, empati är mycket osäker, samtidigt som den är en 
väsentlig del i all human- och samhällsvetenskap anser Thurén (2004). Förförståelsens 
nackdel är att den kan verka hämmande då den lägger grunden till en viss tankeriktning och 
härmed riskeras att man som observatör och författare bortser från eventuella, intressanta 
stickspår. Patel och Davidsson (2003) invänder att eftersom det med kvalitativa studier finns 
en stor variation, kan det vara bra att finna några raka regler och ståndpunkter för en god 
kvalitet på studierna. Av detta följer att det är extra viktigt att detaljerat beskriva hela 
arbetsprocessen så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur kriterier följts. 

Då det gäller den externa reliabiliteten i denna studie är det som bekant omöjligt att frysa en 
social miljö och de sociala betingelser och replikera denna vid ett senare tillfälle. Det är också 
möjligt att någon annan hade tolkat materialet annorlunda än vad jag har gjort. Det empiriska 
underlaget i studien bedöms vara alldeles för litet för att jag ska kunna dra några generella 
slutsatser, vilket heller inte var min mening. Intervjupersonerna har på ett uppriktigt sätt 
besvarat mina frågor och med stort intresse deltagit i intervjuerna. Jag har försökt att utforma 
mina frågor för att erhålla så god validitet som möjligt. Intervjuerna har också utförts i en 
avslappnad stämning på skolan, informanternas välkända arbetsplats, vilket borde påverka 
validiteten i en gynnsam riktning. Eftersom detta gäller en kvalitativ undersökning är det extra 
viktigt att beskriva hela arbetsprocessen detaljerat, vilket också är gjort. Jag hade ingen 
personkännedom om någon av deltagarna.  

7 RESULTAT OCH TOLKNING 
Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om invandrarbarns möte med den svenska 
skolkontexten. Under detta avsnitt redovisas resultatet av respondenternas information om 
invandrarbarns möte med den svenska skolkontexten sammanvävda till en helhet. För att 
uppsatsen ska vara mer strukturerad och vetenskapligt framställd följs varje resultatdel av en 
tolkningsdel i direkt anslutning och även under samma rubrik. Tolkningen tar avstamp i 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som betonar att samspelet med miljön är viktig 
för individens utveckling. Eftersom Bronfenbrenner betraktar miljön som en rangordnad 
konstruktion av bestämda strukturer som sträcker sig från mikrosystemet genom 
mesosystemet och exosystemet till makrosystemet följer redogörelsen detta mönster, dock 
sker detta i omvänd ordning för att uppfylla kravet på att vara ekologiskt valid. Genom denna 
indelning i olika nivåer framträder helhet och delar naturligt i tolkningen. Allra sist i detta 
kapitel kommer en sammanställning av de viktigaste faktorerna som på de fyra olika nivåerna 
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påverkar barnens aktiviteter, roller och relationer som i sin tur har betydelse för barnens 
kunskapsutveckling. 

7.1 MAKROSYSTEMETS BETYDELSE FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN 

7.1.1 DEN SVENSKA MAJORITETSKULTUREN 
Denna skola är som alla andra svenska skolor mål och resultatstyrda. Det är en helt vanlig F-9 
skola, men förutsättningarna är annorlunda på grund av det stora antalet barn som har ett 
annat modersmål än svenska. På skolan råder den svenska majoritetskulturen och inte någon 
blandning. När barnen kommer till skolan får de ta del av våra svenska traditioner som julen 
och påsken. Julavslutningen hålls i kyrkan. SL säger:  

Skolan är noga med att ha julavslutning och att firar påsk, men det är också viktigt att barnen få 
berätta varför de firar ramadan som är deras stora högtid, då dom ger varandra presenter. Intill 
skolan ligger en kyrka där julavslutningen hålls. Om föräldrarna inte vill att deras barn ska vara 
med på avslutningen får de skriva ett intyg och berätta att de inte vill att deras barn ska gå. De 
var inte många som inte var där. Men den stora sommaravslutningen firas ute på gården.  

Lärarna ser inte kyrkobesöket som något religiöst utan mer som en tradition. På skolan finns 
en aktiv diskussion hur skolavslutningar ska genomföras så att det blir bra för alla. L4: ”Vi 
vill göra en skolavslutning som alla känner sig nöjda med där man har med det svenska, men 
också där alla har möjligheter att gå”. Lärarna försöker få in det svenska men ändå ta hänsyn 
till barnens olika kulturer. SL menar att hänsyn till olika kulturer måste läras från alla håll och 
är därför lika noga att man ska vara hänsynstagande till den svenska kulturen för den är ju 
nästan i minoritet på skolan. När barnen firar ramadan får de vara hemma från skolan. Alla 
barnens stora högtider och nationaldagar blir ihågkomna tack vare den mångkulturella 
almanackan som alla arbetslagen har. SL tycker att det är roligt att kunna önska ett kinesiskt 
barn gott nytt år då hon vet när det infaller. För att uppehålla ordningen finns bestämda 
nedskrivna trivselregler och konsekvenser. Skolans gyllene regel lyder: ”Som du vill bli 
behandlad ska du behandla andra…”. Inställningens från pedagogernas sida är att genom att 
hjälpa sina barn och ungdomar med att följa regler visar de att de bryr sig. När det gäller 
skolan och skolarbetet är respondenterna bestämda och säger att så gör man i Sverige. L FBK 
upplyser sina elever om att i Sverige har flickor gymnastik och att de ska duscha efteråt och 
pojkar har textilslöjd. Det har flickor och pojkar i Sverige och därmed är det slutdiskuterat. 
Vad barnen sedan gör hemma lägger lärarna sig inte i förutom att få dem att göra sina läxor 
och att äta frukost på morgonen för det är en kulturell sak. 

Skolan spelar en betydande roll i elevernas liv. Med hänvisning till Bronfenbrenners teori går 
det i utbildningskontexten tydligt att urskilja indirekt och formell påverkan från den rådande 
samhällsstrukturen. Detta makrosystem verkar ner på underliggande nivåer får den 
konsekvenser för den verklighet invandrarungdomarna möter i sina olika närmiljöer. Här 
läggs förutsättningarna för de aktiviteter, roller och relationer som utspelar sig på de 
underliggande nivåerna. Hit hör olika politiska beslut som lett fram till utformningen av 
skolan. Eftersom svenska högtider bygger på kristendomen får många barn stifta bekantskap 
med för dem helt obekanta helger. Barnens föräldrar kopplar samman kyrkbesöket vid julen 
med den protestantiska kristna religionen, medan lärarna mer betonar den svenska traditionen. 
I denna relation finns två olika sätt att se på samma sak beroende på vilken kultur man tillhör. 
I den svenska kulturen spelar religionen en mindre roll medan den i andra kulturer kan 
dominera. Lärarna försöker också uppmärksamma elevernas speciella högtider och 
nationaldagar. Genom att hänsyn tas till elevernas högtider får eleverna bekräftelse på att 
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deras fester också har betydelse. I skolan anpassas eleverna till en kultur som kanske i vissa 
delar står i motsatsförhållande till deras föräldrars kultur. Hur detta uppfattas av barnen beror 
på avstånden mellan de olika kulturerna. Många invandrarbarn är främmande för att flickor 
ska ha gymnastik och pojkar ska ha textilslöjd. För eleverna medför auktoriteternas beslut att 
de måste delta i sådana aktiviteter som går helt stick i stäv med tidigare inlärda 
könsrollsmönster. Skolans regler är utformade ur den värdegrund som den svenska skolan 
bygger på som i sin tur grundas på ”kristen tradition och västerländsk humanism”. Men i alla 
religioner finns budskapet att visa respekt för sina medmänniskor.  

7.1.2 DEN SVENSKA SKOLLAGEN 
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig 
utbildning. L2 anser att skolan klarar skollagens krav ganska bra med tanke på vilka barn som 
finns på skolan. I vanliga fall brukar skolan ligga i botten om man ser på tester inom 
kommunen, men barnen i hennes klass gör inte det, vilket hon tycker är positivt. L3 tror att 
skolan lever upp till de kraven med den elevgrupp som finns på skolan. L1 är mer tveksam: 

…e…mmm…ja det är ju jättesvårt att säga…för att…dom får ju, men om det är likvärdigt det 
är ju tveksamt…när det är så många barn, alltså inte nåra av barnen pratar samma språk som jag 
gör, det är ju alltså det blir brister, dom kommer ju att tappa det gör dom ju. Sen har dom barnen 
det bättre alltså som har varit här sedan de var små. Jag tror att det blir värre att ge dom barnen 
som kommer hit som är tolv, tretton, fjorton år en likvärdig utbildning för dom har svårt. 

De som är små när de kommer har goda möjligheter till likvärdig utbildning eftersom skolan 
är duktig på svenska som andraspråk. De yngre hinner förhoppningsvis lära sig så mycket 
svenska att de klara av skolgången, även om de naturligtvis får jobba hårt med svenskan. 
Förlorare är de barn som kommer i de tidiga tonåren. För de barn som bara har några skolår 
på sig innan de börjar i gymnasiet finns det ingen bra lösning på deras skolgång. Eleverna ska 
på några få år ta till sig ämneskunskaper på ett språk som inte är deras vilket är mycket svårt. 
Det är inte lätt att uppnå målen i engelska för de barn kommer hit då de är tolv år. Ambitionen 
är att alla ska nå så långt att de får ett slutbetyg från skolan. Skolan försöker med sina medel 
göra det så bra som möjligt för sina elever för att de ska nå målen. Det finns en speciallärare i 
varje arbetslag. De elever som har behov av extra stöd på grund av inlärningssvårigheter får 
hjälp av specialpedagogen och de som har ett svagt svenska språk får stöd av svenska A 
läraren. Denna kommunala skola måste också ta emot alla elever och kan inte som friskolorna 
tacka nej till resurskrävande elever. 

Här på den översta nivån i systemet handlar det om övergripande ideologiska ekonomiska och 
politiska förhållanden. Här ingår till exempel skolans mål- och regelsystem. Egentligen är 
skollagens krav om lika utbildning en politisk fråga som berör fördelning av medel till skolan. 
Det gäller vad skolpengen ska användas till och hur stor den är. Denna skola måste ta hänsyn 
till sina elevers speciella krav. Det är också en kommunal skola som inte kan neka någon elev 
i närområdet plats på skolan. De barn som kommer sent hamnar i kläm. Det går att konstatera 
att orden om lika utbildning inte stämmer med verkligheten. Varje enskild elev är viktig och 
lärarna försöker få dem att nå så höga mål som möjligt, men i praktiken blir det inte så att de 
får samma möjligheter. Det hämmar barnens kunskapsutveckling att tillgodogöra sig 
ämneskunskaper på ett från början främmande språk. 

7.1.3 FÖRBEREDELSEKLASSERNA 
Från början var förberedelseklasserna till för de asylsökande barnen i första hand, men sedan 
har det blivit större andel av kommunplacerade barn. De asylsökande barnen kommer hit med 
sina föräldrar och är asylsökande kanske i ett par år, och då går de i förberedelseklass och lär 
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sig svenska successivt. Dessa barn ingår inte i någon vanlig klass för att inte ge barnen eller 
deras familjer falska förhoppningar för de kan ju bli utvisade. De börjar inte i någon vanlig 
klass förrän de har fått uppehållstillstånd. Den andra gruppen av barn är anknytningsfall som 
har uppehållstillstånd, eftersom en förälder redan har gått igenom asylprocessen. De kan inte 
ett ord svenska och placeras i förberedelseundervisning. De flesta av barnen arbetar ambitiöst 
och bra och det tyder på att de trivs och tycker att det är meningsfullt. Men det finns också 
elever som inte är särskilt motiverade. De märks när de har fått avslag på sina 
asylansökningar då dalar motivationen eftersom de tycker de att det är meningslöst att lära sig 
nya saker när de ändå snart ska härifrån. De asylsökande barnen har inte skolplikt, men det är 
ytterst sällan som de inte vill gå i skolan. De barn som har uppehållstillstånd är inte svåra att 
motivera eftersom de vet att de behöver det svenska språket för att göra sig förstådda. Barnen 
tycker det är roligare att vara i skolan än hemma. Genom barnens förkunskaper får L FBK en 
fingervisning om vilket land de kommer från. Från vissa länder kommer barn med god 
skolbakgrund, med goda kunskaper i matematik och kanske även i engelska, medan de som 
kommer från andra länder eller är av vissa folkslag har stora brister och kunskaperna är ringa.  

Barnens motivation för aktiviteterna i förberedelseklasserna kan direkt förbindas med 
Migrationsverkets beslut. De barn som har uppehållstillstånd finner sig tillrätta i elevrollen, 
medan de barn som snart ska utvisas förlora allt intresse för sitt lärande. Genom barnens 
tidigare skolkunskaper märker lärarna i förberedelseklasserna om barnen kommer från 
fungerande samhällen och hur skolsystemen fungerar, eftersom långvariga krig och förtryck 
avspeglar sig i barnens förkunskaper. Från vissa länder har barnen god skolbakgrund, medan 
barn från andra platser och är av vissa folkgruppen har låga kunskaper. Detta beror på rådande 
makroförhållanden i hemländerna. 

7.2 EXOSYSTEMETS BETYDELSE FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN 

7.2.1 FÖRÄLDRARNAS ARBETSSITUATION 
SL menar att arbetslösheten bland barnens föräldrar är ett stort problem. Det är svårt att få 
arbete i Sverige och ännu värre är att få jobb är det om man har flyktingbakgrund eller brist på 
utbildning. En del föräldrar har mer eller mindre gett upp det mesta och i de familjerna får 
barnen gå upp själva och förhoppningsvis äta lite frukost innan de går till skolan. Det finns 
föräldrar som inte bryr sig om barnen kommer till skola i tid, men det finns också många 
föräldrar som följer sina barn till skolan. En stor önskan från pedagogernas sida är att 
föräldrarna hade fått arbeten, för då blommar familjerna upp. De får en helt annan ekonomi 
när det kommer lön istället för socialbidrag och deras självkänsla växer, då de kanske kan 
köpa bil. Det betyder mycket för barnen om föräldrarna har jobb.  

På denna exonivå handlar det inte om miljöer som barnet har direktkontakt med utan faktorer 
och förhållanden som genom interaktioner med och påverkan av andra än barnet får 
konsekvenser för barnets utveckling. Inom denna struktur har föräldrarnas arbetsvillkor 
betydelse, men många föräldrar är arbetslösa vilket gör dem bidragsberoende. Enligt 
Bronfenbrenner medför föräldrarnas sysslolöshet ramar som begränsar barnens 
handlingsutrymme. Sociala nätverk påverkar också barnens uppväxtmiljö i närmiljöerna. För 
barnen är skolan deras enda länk för att klara sig bra senare i livet. De ser hur det går för sina 
föräldrar som kommit hit med bristande språkkunskaper. Barnen förstår att det är viktigt att 
anstränga sig i skolan. Denna inställning påverkar barnen positivt i deras 
kunskapsinhämtning. Inom den pedagogiska forskningen finns studier som presenterar 
samband mellan föräldrarnas socioekonomiska bakgrund till barnens utveckling och 
skolprestationer i olika hänseenden. Olika klasser har olika möjlighet att påverka och förändra 
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sin egen situation genom direkta eller indirekta förbindelser med olika slags maktcentra. Ju 
längre bort man befinner sig från makten, ju mindre kan man påverka sin egen situation för 
sig själv och de närmaste, ju mera maktlös känner man sig. Vanligtvis uppfattas invandrare 
som problem istället för bärare av resurser. Detta resonemang går tydligt att urskilja då 
föräldrarnas tidigare yrkeskunskaper inte tas till vara och uppskattas här. Våra invandrare 
befinner sig ofta långt bort från maktens korridorer för att kunna göra sin röst hörd.  

7.2.2 MASSMEDIAS BESKRIVNING AV BOSTADSOMRÅDE OCH SKOLA 
Inom massmedia beskrivs skolan och bostadsområdet i negativa termer. L4: ” Händer det 
nånting på andra skolor är det inte alltid att det står om det i tidningarna, men det som händer 
här finns alltid med. Det är på något sätt en självuppfyllande profetia”. På bostadsområdet 
finns också en stor andel socialbidragstagare och missbrukare. ”De som pratar mest 
nervärderande om området har inte varit där”, säger SL. L1 antar ”att den negativa bilden har 
att göra med invandringen och att det inte är någon som tror att invandrarbarn kan lika mycket 
som andra ungdomar kan”. L FBK sammanfattar sin uppfattning med orden: 

-…Ja…Det är många faktorer som spelar roll där. Dels är det ju faktiskt så det beror ju på vilka 
som bor där. Vad vi än säger så är det så att invandare har lägre status i vårt samhälle. Om det 
bor mycket invandrare i ett område får automatiskt lägre status. Dom övriga det har varit så i 
alla fall nu vet jag inte riktigt att övriga som bor i bostadsområdet har inte varit samhällets 
högstatus grupper. Stor andel socialbidragstagare, stor andel missbrukare och så vidare det leder 
till att när ett sort antal människor låg status som bor i ett område får detta område låg status. 
Sen tror jag också att det är så enkelt att lägenhetsområde har en lägre status generellt sätt än ett 
villaområde.  

Det finns många omständigheter som spelar in då det gäller den låga statusen. Mycket av det 
dåliga ryktet beror på ren okunskap och fördomar, men det är samtidigt ett område där det 
händer mycket. 

Med stöd av Bronfenbrenner har massmedia stor betydelse för hur eleverna uppfattar sin 
verklighet. Genom tidningarnas nedsättande bild på bostadsområde och skola tar eleverna 
dessa skriverier som sanningar och identifierar sig i rollerna som att vara värdelösa eftersom 
de tror att de bor i kommunens sämsta område och går i den sämsta skolan. Detta påverkar 
deras självbild och verkar hämmande på deras kunskapsutveckling. Pedagogerna har ett 
enormt arbete med att bygga upp elevernas självförtroende. 

7.2.3 SKOLANS RENOVERING  
Det är en fin och renoverad skola med modern idrottshall. Vid förnyelsen fick arbetslagen 
vara med och påverka miljön berättar SL. Tack vare lärarnas önskemål finns det nu gott om 
plats i entréerna eftersom trånga passager för ofta med sig konflikter. L1 påpekar att genom 
renoveringen hamnade allihop på samma ställe och då blir gemenskapen större. Skolans 
upprustning har betytt mycket för eleverna. L 4:  

Ja det var ju positivt att vi fick en ny och fin skola och jag tycker det är särskilt roligt i detta 
område. Människorna som bor här behöver ju faktiskt känna att samhället satsa nånting på dom 
och tycker att dom är viktiga och bygger man då om en skola som dom allra flesta vid nån 
period har kontakt med Det tror jag är mycket positivt faktiskt  

När det ser att det satsas på dem och att de får kommunens ”finaste skola” betyder detta 
mycket för självbilden menar SL. I samband med renoveringen byggdes också en ny skola till 
de högstadieelever som innan hade skjutsats till skolan. När dessa barn fanns kvar på skolan 
fanns det flera svensktalande elever. Uppfattningen finns att politiker talar om integration och 
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sedan gör de tvärtom, då de bygger en ny skola som tar bort de svenska eleverna från denna 
skola och tror sedan att det ska komma in fler svenska barn här genom att ordna en liten 
Montessoridel och en engelsk sektion. Detta har inte fört med sig att det har kommit fler 
svenska barn till skolan. 

I enlighet med Bronfenbrenner är kommunens ekonomi och den politiska sammansättningen i 
nämnder faktorer som påverkar utanför barnens närmiljöer Genom kommunalt beslut 
genomfördes en upprustning av skolan som fick till följd att elevernas självbild ökade. Vid 
renoveringen samlades också alla under samma tak och gemenskapen blir större när de 
dagligen träffar varandra. Men myntet har också en baksida för i samband med upprustningen 
blev andelen svenska elever lägre och detta hämmar barnens språkutveckling.  

7.2.4 SKOLANS PERSONALSITUATION 
Stämningen på skolan är god uppger respondenterna. Lärarna känner att de bedriver skola 
med bra kvalitet för de barnen som de har. Lärarna är duktiga och engagerade och är kvar i 
många år. När lärarna väl har kommit in i arbetet trivs de och vill inte flytta härifrån. L FBK 
har aldrig ångrat att han började jobba i förberedelseklasserna. Han tycker att det är speciellt 
att jobba på en sådan här skola vare sig man är i förberedelseklasserna eller i de vanliga 
klasserna. Han är på det klara med att han har lärt sig mycket om sig själv och andra och 
utvecklats både som människa och i sin yrkesroll.  

L FBK: Frågar andra runt omkring så säger dom, oh jobbar du där är det inte hemskt. Men det 
roliga är att nästan all personal som kommer till skolan stannar här. Man flyttar inte på sej när 
man kommit hit. Allting det där som folk tror sej veta stämmer inte. Det finns en myt att det är 
så hemskt här Då skulle inte personalen stanna så länge som de gör. Här jobbar människor tills 
dom går i pension i stort sätt. Det måste tyda på att det finns väldigt mycket som är bra.  

L4: Frågar du nån som jobbar, ja menar vi trivs här. Dom flesta lärarna som är här har varit här i 
oerhört många år. De som kommer hit som lärarkandidater eller kommer hit och blir anställda 
vill va kvar. Trivs och tycker att det är jättekul. Lärare som har varit här och sökt sej till andra 
ställen, kommer tillbaka hit. Det är konstigt om vi har låg status att man gör på det viset? 

L2 tycker om att det är roligt att jobba på denna skola. Barnen är tacksamma och det är högt 
tempo hela tiden, aldrig lagom. Pedagogerna tror att skolans låga status mer beror på folk 
runtomkring än på verkligheten.  

Enligt Bronfenbrenners teori har denna skola med sin stabila personaluppsättning 
förutsättningar för att utveckla stabil kontinuitet i verksamheten, vilket i sin tur stimulerar 
barnens kunskapsbildning Respondenterna utvecklar nära och långvariga relationer med 
eleverna som uppmuntras av att möta flera vuxna i olika lärarroller.   

7.3 MESOSYSTEMETS BETYDELSE FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN 

7.3.1 FÖRÄLDRAKONTAKT 
Ett av skolans stora problem att få ett bra samarbete med föräldrarna. Det beror mycket på att 
föräldrarna har en annan syn på skolan än vad lärarna har. Lärarna vill gärna ha med sig 
föräldrarna, men de i sin tur tycker att det är bäst om lärarna ensamma sköter skolan. Andra 
svårigheter är att föräldrarna ofta känner sig underlägsna på grund av språk. Det är inte lätt att 
skicka hem ett meddelande. Föräldrasamverkan är lite speciell för ofta kan föräldrarna sämre 
svenska än barnen, så ofta sker kommunikationen med pedagogerna via tolk. Det är ett 
problem att inte kunna kommunicera direkt tycker L FBK. Med telefontolk måste 
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pedagogerna vara väldigt tydliga vilket hämmar samtalet. När lärarna väl ha telefontolk får de 
passa på att ta upp alla händelser med föräldrarna istället för att kunna ta en sak i sänder. Det 
är också svårt att värdeladda saker genom tolk. På föräldramöten kan det bli många tolkar och 
det tar tid. SL kan inte tala flytande utan måste ta en mening i taget och väntar på att alla har 
översatt och sedan tar nästa mening. SL meddelar att det är lättare att få föräldrarna till 
föräldramöten om barnen samtidigt visar upp vad de har gjort eller uppträder. Det blir mera 
att föräldrar, elever och personal umgås kring mat och gemensamma objekt. L2 brukar vara 
hemma hos klassens barn och tycker att det är spännande att se hur de har det. Speciell nära 
kontakt har hon med de killar som är på glid. Hon vet inte om de andra gör så men hon tycker 
att hon vinner mycket på det.  

För barnet består verkligheten naturligtvis av en integrerad helhet och inte av ett antal 
isolerade närmiljöer. Bronfenbrenner menar att vad som händer i hemmet påverkar skolan och 
vice versa. Det viktigt att det finns kontakt, information och kommunikation mellan de 
miljöer som barnet vistas i. Breda kontaktytor är en fördel och helst med personlig kontakt 
mellan olika miljöer. Föräldrasamverkan försvåras av föräldrarnas bristande språkkunskaper 
och att de har svårt att ta till sig den svenska föräldraroll som bygger på delaktighet och som 
skolan i sin tur kräver av dem. Situationen försvåras av att måste tolk inkallas med allt var det 
innebär. Genom att skapa nära kontakt och samarbete med föräldrarna ökar barnets positiva 
utvecklingsmöjligheter. Ju mer de olika närmiljöerna stödjer och kompletterar varandra 
gällande aktiviteter, roller och relationer, ju bättre är det för barnet. Ett bra exempel på nära 
samarbete är när L2 gör hembesök hos klassens barn. På så sätt skapas nära relationer mellan 
de vuxna vilket gynnar barnet då de inblandade arbetar mot samma mål.  

7.3.2 FÖRÄLDRARNAS FÖRVÄNTNINGAR OCH VÄRDERINGAR  
SL tycker att det är ett problem när familjerna kommer till Sverige får de veta att vi inte slår 
våra barn, men man ger inget alternativ. Detta får till följd att många av föräldrarna inte tror 
att vi i Sverige uppfostrar våra barn. SL menar att vi har många sätt och att vi är rätt så 
avancerade när det gäller uppfostran och bestraffning. Detta är det första SL pratar med 
föräldrarna om och de tar tacksamt emot. Det är konfliktladdat att tala om könsroller då det är 
värdeladdat beroende på vilka länder eleverna kommer ifrån. Det som förvånar L4 emellanåt 
är kvinnosynen. Det finns rollförväntningar hos de traditionella familjerna att de aldrig skulle 
tänka sig att mamman skulle få lära sig att köra bil. När lärarna sedan pratar med flickorna 
som åtminstone varit här en tid säger de att de ska ta körkort och skaffa ett arbete.  

L3: Ja bland de lite äldre eleverna finns det tendenser till att pojkar gärna anser sig själva 
viktigare än flickorna och det är nog en kulturfråga tror jag för man är inte van vid blandade 
klasser. Men jag tycker också att flickor lär sig att ta för sig och kan då framhäva sej själva trots 
att det alltid sitter en massa dominerade pojkar så det tror jag är något som de känner att så kan 
man göra i Sverige men så kan man inte göra i Irak eller vad de nu kommer ifrån.  

Det är troligtvis inte skolan som påverkar dem mest utan allt runt omkring som de ser i 
samhället tror L3. För flickorna uppfattas nog detta som positivt medan föräldrarna i en del 
fall uppfattar det som skrämmande och tycker att det är ett konstigt samhälle och att man 
särskilt behöver skydda flickorna från det som äger rum här. Då det handlar om nakenhet och 
sexualitet är det väldigt tabu i vissa grupper, så lärarna får noga tänka efter hur de ska hantera 
problemen. Ibland kan det vara konfliktladdat med religionen berättar L2. Hon har märkt att 
ju äldre barnen blir desto mer laddat blir det. Hon har en flicka i klassen som när hon var liten 
fanns det ingenting med religion, men nu när hon har blivit äldre framträder de religiösa 
traditionerna. Det finns något obeskrivbart där som bara går att känna och troligtvis kommer 
flickan att ha schal på sig innan hon har gått ut skolan. Elevernas ensidiga syn på religion 
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uppmärksammas av pedagogerna eftersom eleverna alltid tolkar allt utifrån deras egna sätt att 
se. De vänder på saker och ting för att få dem att passa in i sina åsikter som de hade från 
början. De är väldigt stängda i sina uppfattningar och vill inte släppa in något annat.  

En faktor som påverkar eleverna är rollförväntningen från föräldrarnas sida. Med stöd av 
Bronfenbrenner inskränker dessa rollförväntningar barnens aktiviteter som därmed håller sig 
inom snäva ramar. Föräldrarna känner sig vilsna i sin föräldraroll och mister mycket av sin 
naturliga auktoritet i det nya hemlandet. Även könsrollerna skiljer sig åt från det tidigare 
inlärda mönstret då kvinnor har en mer jämställd roll här. Trots att föräldrarna inte är 
närvarande i skolan har deras värderingar betydelse eftersom dessa sitter djupt rotade hos 
barnen och försvårar deras anpassning till den svenska elevrollen.  

7.3.3 BARNENS FÖRVÄNTNINGAR 
Barnen har fått lära sig hemifrån vem det är som bestämmer och säger till. På ett sätt är 
barnen i förberedelseklasserna lättare att ha att göra med än andra elever, uppger L FBK. De 
kommer från ett striktare skolsystem. De är vana vid lärare som är väldigt auktoritära och 
tydligt talar om hur ting ska vara och det opponerar sig barnen inte så mycket emot. Det finns 
barn som kommer från oerhört auktoritärt skolsystem som till och med fått stryk. De barnen 
kan bli lite vilsna och tycka att skolan inte ha några normer eller regler alls. Enheten har haft 
elever som har sagt ”ni måste slå mig om jag ska fatta det här eller lyda det gjorde de i mitt 
hemland och det fungerade”. En del av barnen har det bagaget med sig. Också bland de elever 
som bara har upplevt svensk skola har med sig föräldrars förväntningar på en auktoritär skola. 
Barnen åker också till sina hemländer och ser då hur skolan är. De har den bilden med sig 
även om de inte har upplevt den. I början när barnen kommer till förberedelseklasserna tycker 
barnen att lärarna är för lite auktoritära då de är svenska i sina lärarroller och pratar och 
diskuterar med dem. Lärarna har upptäckt att de måste vara tydliga, nästan övertydliga. 
Skolan talar om hur det är och hur man gör. Barnen känner sig hemma i det.  

Då det handlar om mesosystemets relationer av mikrosystem är det av vikt att undersöka hur 
balansen mellan dessa är. Bästa utvecklingsnivå för barnen nås om det finns en balans mellan 
trygghet, förnyelse och variation mellan de olika arenorna. Det är värdefullt för barnen om 
deras rollförväntningar uppfylls och här förväntar sig barnen auktoritära lärare. Då lärarna är 
svenska i sina lärarroller blir eleverna osäkra i sina elevroller. Barnens förväntningar kräver 
av lärarna att de är tydliga och bestämmande. Pedagogerna går elevernas förväntan till mötes 
genom att stegvis anpassa dem till den svenska demokratiska elevrollen. 

7.3.4 KAMRATGRUPPEN 
Barnen sluter sig ofta samman i språkgrupper och då talar de naturligtvis sitt språk. Men det 
förekommer också att de hittar nya kamrater som inte alls talar samma språk. Barnen träffas 
mest i skolan och på fritiden är de tillsammans med sin etniska grupp. Lärarna försöker få ut 
barnen i samhället och uppmanar dem att börja spela fotboll, tennis eller börja rida. Detta är 
för att kunna utveckla sin svenska men även att kunna knyta kontakter utanför 
bostadsområdet. Nu sker detta bara i liten skala bland fotbollsspelande pojkar. Under skoltid 
arbetar personalen med grupper som blandas i skolans profiler. Därutöver finns 
ansvarsgrupperna där barnen är blandade och väljer grupp efter intresse. Det finns flera 
grupper att välja bland och några exempel är: fest och traditionsgrupp, cafégrupp, skolans 
idrottsförening, och matrådsgrupp. I dessa grupper blandas elever från fyran till nian och där 
lär de små sig att inte vara rädd för de stora och de stora lär sig att ta hand om dem som är lite 
mindre. Tanken bakom är att jobba med samhörigheten och vi-känslan på skolan. 
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Kamratgruppen är enligt Bronfenbrenners teori en viktig påverkansgrupp både för barn och 
vuxna. Under skoltid i klasserna blandas eleverna och de leker med varandra på rasterna. De 
flesta barnen bor i ett etniskt och socialt segregerat område, där kontakterna med andra 
folkgrupper är knappa. Barnen blir då hänvisade till att leka med sin egen folkgrupp på 
fritiden. När barnen leker med sin språkgrupp pratar de inte svenska och detta verkar 
hämmande för deras språkutveckling. Alltefter Bronfenbrenner är det viktigt att öka 
kontakterna mellan yngre och äldre barn och låta kamraterna blir en positiv utvecklingskraft. 
Detta sker i barnens ansvarsgrupper, då eleverna samlas i gemensamma aktiviteter beroende 
på valt intresseområde. Speciellt de yngre barnen utvecklas i positiv riktning då de samverkar 
med de äldre barnen som är mer mogna och erfarna.  

7.4 MIKROSYSTEMETS BETYDELSE FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN 

7.4.1 BARNENS HEMMMILJÖ 
De här barnen får ta ett extra stort ansvar hemma eftersom föräldrarna inte kan hjälpa dem 
med läxorna då de inte kan svenska. I många fall gäller det för syskonen att hjälpas åt. 
Pedagogerna kan se att invandrarbarns storasyskon är lite mer aktiva att ta hand om sina 
småsyskon än vad svenska elever är och detta kan handla om arbetsfördelning. Barnen lever i 
en annan kultur än föräldrarna. Hemsituationen påverkar och L4 omtalar att en del har det 
stökigt hemma och kanske inte en plats att sitta och göra sina läxor. De som har det oroligt 
hemma kan ha svårt för att koncentrera sig. L2 tycker att det är helt otroligt hur vissa barn 
orkar vara i skolan. Hon tror att antagligen stänger de av eller så tycker de att de är skönt att 
komma till skolan där det är lugn och ro, och där de vet vad som ska hända. Hemsituationen 
influerar mycket men hon menar att det ändå finns barn som reder ut det på ett bra sätt.  

Aktiviteter, roller och relationer är centrala element i mikrosystemet i överensstämmelse med 
Bronfenbrenner. Det är viktigt att förstå aktiviteter, i vilka roller och ungdomarna försätts i 
och vilka sociala relationer som förekommer. För barnen är hemmiljön en viktig primärmiljö i 
mikrosystemet. Även om de skilda mikromiljöerna är olika måste de kunna samverka. För att 
barnen inte ska hamna i konflikt bör det finnas förståelse och tolerans mellan de olika 
miljöerna. I relationen mellan lärare och föräldrar är det viktigt att lärarna ha föräldrarnas 
förtroende. Hemsituationen hämmar barnens lärande. Barnens elevroller kräver initiativ och 
ansvarstagande, då lärarna kräver att läxorna blir gjorda. Detta innebär att skolans elever har 
ett stort behov av läxhjälp. Eftersom barnen lär sig det nya språket snabbare än sina föräldrar 
medför detta oftast att de får ett ansvar för kontakterna mellan familjen och samhället. Denna 
relation som medför ansvarstagande från barnens sida skulle inte ha uppstått i hemlandet och 
detta sätter föräldrarna i beroendeställning gentemot barnen.  

7.4.2 BARNENS GRUPPER OCH KAMRATRELATIONER 
Det är en lugn period för tillfället med mycket lite utagerande barn, men det går i vågor 
berättar informatörerna. I L1:s klass finns det inte mycket av grupper utan barnen leker 
allihop tillsammans. Det finns några barn som inte har någon att vara med på fritiden då de är 
ensamma från sin språkgrupp, men under skoltiden är också dessa barn med i gemenskapen. 
De som trivs ihop leker tillsammans. L1 har flera gånger reagerat över att de små eleverna 
inte är rädda för de stora. Det verkar som barnen känner varandra väl och har det trivsamt 
tillsammans. Bland de äldre barnen finns kompisgäng som håller ihop men inga grupperingar 
är besvärliga, klargör pedagogerna. I vissa klasser finns det motsättningar där det finns en 
grupp som är ganska stor och stark och det finns en annan grupp som inte är lika stark utan 
mindre. Där märks det att det finns motsättningar mellan grupperna. På skolan finns instabila 
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grupper på grund av rörligheten då det kommer nya barn hela tiden. En klass i början av 
höstterminen ser ut på ett annat sätt i slutet av vårtterminen, ett par stycken har flyttat och det 
har kommit flera nya. Så fort personalen märker att någon skulle vara utsatt eller mobbad 
arbetar kuratorn med det tillsammans med lärare. L1 menar att på skolan arbetar de mest med 
svenska och social samvaro. Det finns kamratstödjare en tjej och kille i var klass som hjälper 
till om det är några problem på rasten som till exempel om något barn har blivit utanför. Efter 
skolan träffas barnen på skolgården och på fritidshemmet. Barnen som kommer från 
Montessori, F-2 och 3-5 och leker tillsammans då.  

Det är avspänt och lugnt och eleverna har roligt tillsammans. Detta betyder att barnen är 
tillfreds med de roller och relationer som utvecklas. Adekvat med Bronfenbrenner stärks 
utvecklingen av en positiv kamratgrupp och av att personliga relationer utvecklas. På skolan 
trivs barnen tillsammans, men ibland kommer motsättningar fram, då det finns subgrupper i 
form av olika mikrosystem inom skolan. Eleverna får en nära relation med varandra eftersom 
skolan är liten. I klasserna kommer det hela tiden nya elever och dessa kamratrelationer 
utvecklar barnens sociala förmåga. 

7.4.3 UTBILDNINGSKONTEXTEN I FÖRBEREDELSEKLASSERNA 
Att göra sig förstådd bland nybörjarelever är en svårighet i förberedelseklasserna, för att 
avhjälpa detta användes kroppsspråk och eleverna kan ibland hjälpa varandra om de kommer 
från samma språkgrupper. En del barn kan bli väldigt mångspråkiga, samtidigt finns det barn 
med väldigt grunda språkkunskaper i de språken som de har kunnat. Det finns enstaka barn 
som inte har något riktigt språk med sig. De kanske har föds i ett land bott några år, flyttat 
någon annanstans och bott där några år och sedan kommit hit. Om de inte behärskar och 
bottnar i något av språken kan det blir problem då de ska lära sig svenska. L FBK menar att 
kunskaperna kan bli ytliga ibland även för de övriga eleverna, då lärarna inte kan förklara på 
barnens språk. I förberedelseklasserna är det väldigt stor spridning på barnens kunskaper dels 
gällande tidigare skolkunskaper, dels kunskaper i svenska språket. Där finns nybörjare som 
precis ska lära sig sina första ord och de barn som kanske har varit här i två år eller mer och 
börjar kunna mycket svenska. Detta innebär mycket individualisering i arbetet och 
gruppindelningar i olika undervisningsgrupper. För att få grupptimmar börjar den ena gruppen 
en timme innan den andra på morgonen. När alla femton är i klassrummet gör de kanske fem 
olika aktiviteter. En elev som går i sjuan med dåliga förkunskaper räknar i tvåans 
matematikbok för han hade så dåliga kunskaper då han kom. En annan elev sitter och räknar 
komplicerade ekvationer och ekvationssystem i nians svåraste bok. Dessa elever ska 
undervisas samtidigt vilket medför att läraren känner sig ibland otillräcklig. Det fungerar inte 
med gemensamma genomgångar när eleverna ligger på olika nivåer. De elever som har 
mycket dålig skolbakgrund när de kommer hit kan också tappa i motivation när de märker hur 
långt efter sina jämnåriga de ligger i prestation. Då kommer ointresset och de har svårt att se 
meningen i det hela.  

På mikronivån kan lärarna se att barnens tidigare makrosystem har indirekt inflytandet över 
barnens förkunskaper. En annan faktor som har inverkan över barnens kunskapsbildning är 
den tid som barnet har befunnit sig i Sverige. Enligt Bronfenbrenner sker barnens utveckling 
genom att barnen får nya stimulerande aktiviteter, roller och relationer. För barnen är 
situationen helt ny i förberedelseklasserna, helt olik deras tidigare erfarenheter. 
Undervisningen sker på ett främmande språk, den passiva elevrollen i förmedlings-
pedagogiken är snart ett minne, relationerna mellan lärare och elever sker under mer 
demokratiska former än vad de är vana vid från sina hemländer. Successivt skolas de in i den 
svenska elevrollen.  

30 

 



7.4.4 KUNSKAPSUTVECKLING GENOM SOCIALISATION 
På skolan har varken lärare och elever snäva referensramar. Det finns inte den begränsade 
ramen när eleverna har så mycket olika kulturer och olika bakgrund. På skolan lär barnen sig 
att vara sociala varelser tillsammans med andra. Det är ingen skillnad här mot andra klasser. 
Kulturchocker kan förekomma då barnen kommer från hela världen och ska anpassa sig till 
varandra och till det svenska. Pedagogerna vet att eleverna kan ändras ganska mycket. I 
förberedelseklasserna finns inte de språkliga verktygen utan vardagsarbetet handlar om att 
tydligt markera vad som är rätt och var som är fel, att man på skolan får sitta och dela bänk 
med vem som helst. De är tydliga med att berätta för föräldrar och elever att på skolan är alla 
lika värda och det spelar ingen roll var de kommer ifrån. Lärarna får vara extra tydliga för de 
nykomna elever uppfattar bara om läraren ler eller är arg och hur han låter på rösten. För att 
kunna lära sig bra svenska är det en träning att få höra svenska pratas runt omkring en. Barnen 
försöker prata svenska med varandra för de har inget gemensamt språk. En av anledningarna 
till att överslussa de kommunplacerade barnen är att de ska få vara i en svensk miljö. Det är 
en nackdel att barnen placeras i klasser på övriga skolan där 80-85 procent av eleverna har 
invandrarbakgrund. Möjligheten är också stor att barnen kanske också träffar någon som 
kommer från samma språkgrupp. Vanligtvis efter ett år ibland lite kortare tid börjar barnen att 
placeras ut i idrott, slöjd och bild. De praktiska ämnena tas först och sedan successivt ju mer 
svenska barnet lär sig plockas det in i den klassen det ska gå. Då stöttar lärarna som är i 
språkhuset med svenska A istället. L2 har en flicka som precis kommer från 
förberedelseklasserna och hennes testresultat visar att hon förstår sex svenska ord av hundra. 
Denna flicka har det lite svårt för hon har inte kommit in i gruppen ännu. Klassens 
kamratstödjare hjälper till på rasterna för att flickan ska hitta sin plats i gemenskapen. 

Pedagogerna upplever det inte svårt att få eleverna att anpassa sig till svensk skolkultur. Den 
direkta socialisationen sker när barnen deltar i skolans aktiviteter och barnens beteende 
påverkar varandras genom interaktion. I dessa relationer anpassar sig de nya eleverna till hur 
de övriga skolans elever gör. För barnet innebär överslussningen från förberedelseklasserna 
till en vanlig klass en ekologisk transition eftersom det sker en förändring i hela 
mikrosystemet. För barnet är det viktigt att denna övergång sker smidigt så att utvecklingen 
går på rätt håll. För att kunna tala om utveckling ska denna förändring också märkas i de 
andra miljöerna Barnen behöver mängder av erfarenheter av samspel och upplevelser för att 
utveckla det svenska språket. 

7.4.5 SKOLANS POSITIVA EFFEKT PÅ BARNENS UTVECKLING 
Förberedelseklasserna är första mötet med svensk skola där grunden läggs för vidare 
skolgång. Där får barnen insikt om vad svensk skola förvänta sig av dem. Pedagogerna går in 
för att det ska vara så tryggt som möjligt och så lite förvirring som möjligt, eftersom de här 
barnen behöver trygghet och struktur. Skolan håller uppe barnen i asylprocessen, då de har 
fasta rutiner att komma till och få annat att tänka på än den situation som de sitter i. De får en 
trygg plats där de känner sig hemma. Målet är att de ska få en grundstruktur med sig ifrån 
förberedelseklasserna. Det fungerar inte för alla barn om de själva tillåts välja vilken uppgift 
de ska slutföra bland några givna alternativ. De vill istället ha klara direktiv från läraren om 
vad de ska fullfölja. De lärare som undervisar i de vanliga klasserna har möjlighet att hjälpa 
eleverna med att få dem att inse hur viktig skolan är och hur betydelsefullt det är att ha ett 
språk för att klara sig här i Sverige. L2 tror att det har effekt för de ser sina föräldrar hur de 
gått för dem då de kommit hit som invandare. L2 tycker att det är roligt att se då barn som inte 
kan språket gör stora framsteg och säger:  
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Dom svenska barnen gör ju också framsteg men där är stegen på en kurva en svag uppförsbacke 
och när dom andra barnen då när det väl händer någonstans händer någonting, först är det trögt, 
trögt, trögt och sen säger det bara bång och sedan är de uppe, jag ska inte överdriva men axeln 
går upp rejält och hur glada dom själva blir då dom säger jag fattar ju vad du säger nu, eller så, 
det är kul. 

När invandrarbarnen börjar förstå språket tar deras kunskapsutveckling ett stort steg framåt. 
Barnen tycker om att gå i skolan och de mindre undrar om de måste ha jullov. Lärarna har 
upptäck att invandrarbarn har en positivare inställning till skolan än vad barn med 
svenskfödda föräldrar har. 

Förberedelseklasserna är en viktig primärmiljö för de asylsökande barnen och för nyanlända 
anknytningsfall i skolåldern. På denna arena är trygghetsstruktur, regler och rutiner viktiga för 
barnen. Med stöd av Bronfenbrenner uppmuntras barnens lärande av tydliga regler som 
stämmer överens med deras förväntningar. Pedagogerna i förberedelseklasserna intar en mer 
auktoritär och styrande lärarroll än vad som är vanligt på andra svenska skolor. Detta sker för 
att underlätta elevernas anpassning till det svenska skolsystemet. Ytterligare förespråkar 
teorin att aktiviteter som upplevs som meningsfulla har stimulerande effekt på barnens 
kunskapsinhämtande. Har aktiviteterna dessutom både målstruktur och tidsperspektiv ökar 
potentialen för barnens förkovran. Barnens egna upplevelser av sin miljö är viktig och de 
måste känna sig trygga och trivas för att utvecklas i positiv riktning. De flesta barn trivs i 
skolan och gör stora framsteg vilket får positiva konsekvenser på deras lärande.  

7.4.6 KUNSKAPSSPRIDNING OCH SPRÅKPROBLEM 
I klasserna finns förutom stor kunskapsspridning också språkproblem. L2: ”Ja, svårigheten är 
att det är stor spridning i gruppen. Både att man har svaga barn och duktiga barn men sen har 
du barn som inte har språket riktigt och sedan har du dessutom svaga barn som inte har 
språket”. L3 tycker att det är svårighet att anpassa undervisningen till barnens språknivå. Hon 
har ju också de elever som har minst språk eftersom hon undervisar i svenska A. Lärarna i 
skolan är kanske de enda svenska som barnen träffar. På en skola där det går många 
invandrarbarn kan det lätt blir rinkebysvenska. L3 tror att det är denna form av språket som 
används mellan barnen på skolan. Barnen kan lära varandra konkreta ord men däremot inte 
lära varandra strukturerna i språket som omvänd ordföljd och prepositioner. Detta klarar de 
inte av på grund av det stadiet där många av barnen befinner sig. L3 försöker hitta läromedel 
med enklare språk men inte mindre innehåll. I matematik är det mycket lästal och logiskt 
tänkande berättar L2. Det kan vara svårt för barnen när de inte förstå de svenska 
instruktionerna i böckerna. För elevernas skull önskar personalen att det hade funnits fler 
svenska barn så att de hade kunnat öva sin svenska. L4 anser att med många elever som har 
problem med språket finns det en risk med att hon omedvetet lägger det på enklare nivå. Det 
finns en fara med att sänka nivån för att eleverna har svårigheter. L1 menar att barnens språk 
räcker här i denna miljö i klassrummen, men det är komplicerat att få dem att utveckla ett 
språk bland alla dem andra. Det svårt att få dem att lyfta sig för de märker inte för alla pratar 
likadant. L2 tycker att det är tragiskt att det ska vara så här få svenska elever på skolan. Ingen 
av lärarna tillåter minoritetsspråk i klassrummen. Tråkigt nog finns det inget samarbete med 
modersmålslärarna och detta förklaras av att modersmålet ligger utanför det ordinarie 
schemat. Med de två modersmålslärare som är anställda på skolan och undervisar i annat 
också har lärarna naturlig kontakt med. På dagtid finns det en bosnisk modersmålslärare som 
också är lärare i fysik och biologi på högstadiet och en albansk lärare som också har lite data.  

En del av kunskapsspridningen kan förklaras av barnens tidigare makroförhållanden. I en 
invandrartätskola finns språkproblem eftersom det finns för få svenska elever. Det finns inget 
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samarbete med modersmålsläraren och med detta försvinner den positiva kraft som barnen 
upplever då de vuxna samverkar mot gemensamma mål. Det finns risk för ytliga kunskaper då 
lärare och elev inte talar samma språk. 

7.4.7 HÄNSYN TILL ELEVERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV 
Barnen får den undervisning som passar dem bäst. För de barn som har lätt för språk finns den 
engelska sektionen. Här finns specialsvenska, svenska som andraspråk och vanlig svenska. 
Det finns en specialpedagog i varje arbetslag. De som har behov av extra stöd på grund av 
inlärningssvårigheter får hjälp av specialpedagogen och de som har ett svagt svenska språk får 
stöd av svenska A-läraren. Alla barnen på skolan genomgår språktest oavsett om de har 
svensk eller utländsk bakgrund. Lärarna testar hur mycket svenska barnen förstå och kan ta 
instruktioner och hur mycket själva eleverna kan göra sig förstådda. Utifrån resultatet plockas 
de elever ut som har störst behov av speciell svenskundervisning. Det finns ett tak där, har 
barnen inte nått upp till 70 procent på det testet så måste de få svenska A. Fast egentligen ska 
barnen ha 100 procent på det testet, men skolan har fått dra ner på kraven för att kunna ge 
dem med störst behov i första hand. I de svenska klasserna är det mycket svenska A och 
mycket tid går ut att upplysa om saker som inte behöver klargöras en vanlig svensk skola. En 
svårighet är att eleverna har andra referensramar än vad många svenska barn har. 

L4: Jag menar om man pratar om en granskog så vet dom kanske inte vad en granskog är. Dom 
har inte med sej det hemifrån. Och pratar vi om författare och böcker man ska läsa, så svenska 
barn har ett annat kulturbagage än vad dessa barn har. Det är ju en svårighet att man får tänka 
igen innan vad de har med sig. 

Mycket av undervisningstiden går ut att förklara eftersom barnen har ett annat kulturbagage. 
Vid uppläggningen av arbetet utgår L1 från skolans etappmålspärmar och anpassar det till 
barnen som finns i klassrummet. Där ligger tonvikten mycket på svenskan. L3 står själv för 
planeringen av aktiviteterna. Tillsammans med de äldre barnen tittar L4 på målen i läroplanen 
och diskuterar vad de behöver jobbar med. L2 påpekar också att barnen måste vara mycket 
styrda för att få lugn och ro och förståelse. Hon har mindre läxor till de svaga och mer till de 
duktiga. L1 har två kollegor som tar hand om gymnastiken så att det blir halvklasstimmar med 
de svagpresterande i en grupp och de högpresterande i en annan grupp. På detta sätt får de 
båda halvorna lika mycket uppmärksamhet.  

Alla barn språktestas och det har ingen betydelse vad eleverna är födda, utan skolan går helt 
och hållet efter vad de presterar. Eftersom elevernas behov styr i vilken undervisningsgrupp 
som de hamnar får de bästa möjliga stöd för att kunna åstadkomma bästa lärande och 
utveckling. Barnen får de bästa möjliga resurser för att lyckas. Arbetslagets kommunikation 
och planering är faktorer som ökar den utvecklande potentialen hos barn i överensstämmelse 
med Bronfenbrenners teori. Barnens kunskapsinhämtande stimuleras också av att barnen 
vistas i en trygg atmosfär. Genom att barnens gradvis får svårare uppgifter och ökat ansvar 
befrämjas barnen att utveckla mer komplexa aktivitetsmönster vilket stimulerar deras lärande.  

7.4.8 KULTURSKILLNADER 
Med olika kulturer kan barnen börja bråka med varandra. Kristendomen ligger till grund för 
skolan sätt att se på relationer emellan. Läroboken Abrahams barn utgår från att Abraham är 
stamfader för kristendomen, judendomen och islam. Denna bok använder L2 i 
religionsundervisningen: Barnen tycker att det är roligt med religion för nu tar de fasta på det 
som är lika istället för att göra konflikter av olikheter. Kulturskillnader märks mest vid maten. 
L1 menar att barnen har väldigt klart för sig att man inte äter gris om man är muslim, sen går 
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de till moskén, men mycket mer är det inte. I klassen finns en flicka som är religiös muslim 
och bär schal. Denna flicka stannar kvar i skolan då de övriga åker och simmar på fredagarna. 
Flickan simmar istället med sin mamma i simhallen under helgen. I klassen under finns fler 
arabiska flickor och där är det mer konflikter, som att de inte kan åka och simma eller något 
annat. L1 tycker att det är svårt att diskutera svensk kultur då hon upplever att hennes kultur 
och elevernas kultur inte alls är samma. Barnen har en sorts svensk kultur här som kanske inte 
finns någon annanstans. Det har någon slags bostadsområdes svensk kultur, så de plockar lite 
här och lite där vad de tycker. Hon menar att det är svårt att säga att så gör vi inte i Sverige, 
för så kanske de gör i detta Sverige som de lever i. Förhoppningsvis förbereder skolan 
eleverna för att möta en verklighet som är annorlunda än de lever i för många av dem lever 
isolerat. De måste förberedas att möta samhället så som det ser ut utanför bostadsområdet. En 
annan utmaning är att få alla eleverna studiemotiverade, även de barn som har föräldrar som 
är analfabeter och inte tycker att skolan är viktig. Det finns folkgrupper som prioriterar 
familjen och släkten framför skolan. För att dessa barn ska tycka att skolan är meningsfull 
gäller det att ge dem rimliga uppgifter på deras nivå. Få dem att förstå varför de är i skolan 
och vad som händer om de inte klarar skolan. Skolan är viktig för att barnen ska klarar sig 
längre fram. Skolan har positiv effekt på barnen genom att den lär dem att se framåt. 

I skolan försöker lärarna utgår ifrån det gemensamma istället för att lägga tonvikten på 
olikheter. Då skolan ställer krav som saknar verklighet mening för barnen eller strider mot 
föräldrarnas uppfattning går det inte heller att räkna med några positiva följder i barnens 
beteenden. Barnen till föräldrarna utan bildningstradition måste fångas upp så att de också 
klarar skolan. 

7.4.9 MÅNGFALD 
Pedagogernas intryck är att de här barnen blir mer öppna i sinnet, än vad andra barn blir för de 
blir utsatta för mer olikheter än vad de skulle ha blivit om de hade gått i en skola sammansatt 
av mer homogent sammansatta grupper av elever med avseende på ursprung. De här eleverna 
lär sig mycket av varandra. De lär sig oerhört mycket om andra kulturer och andra sätt att se 
på saker och ting som man kanske inte lär sig i en helsvensk klass. Barnen med invandrar-
bakgrund har så mycket annat med i sitt kulturbagage som lärarna kan utnyttjar och diskutera.  

L4: Jag tycker att det är mer nyanser här på något sätt. Jag har jobbat i helsvenska klasser 
mycket i helsvenska klasser och där är det mer homogent. Man vet vad man har, man känner 
deras bakgrund, deras sätt att tänka. För det mesta har man alltså mycket mer att spela med vad 
det gäller tänkesätt, bakgrund, upplevelser. Man får också tänka sej för vad man tar upp, därför 
man kan bli tolkad på olika sätt man kan trampa på en öm tå. Man kan säga saker som tolkas på 
ett annat sätt att tänka, så man får nog tänka lite mera på vad man tar upp i klasserna.  

De som har gått i samma klass länge ser inte på sig själva som bosnier eller kosovoalbaner i 
första hand utan att de är kamrater. Det är den identiteten som är viktigare än deras bakgrund, 
som självklart finns med hela tiden. Barnen blir vidsynta och ser annorlunda på kulturer. 
Många är fast i de fördomar som de har med sig hemifrån, men många ändrar sina 
uppfattningar mot andra landsmän och så vidare då de gått i samma klass. Det knyts kontakter 
som inte annars skulle ha knutits. Sedan då det blir kris och de blir ovänner tar de gärna fram 
det här med skiljande nationalitet. Vid konflikter kommer det fram och inte i vardagen. Det 
finns några flickor som har huckle och det är accepterat. Man kan se ut hur som helst och det 
är ingen som reagerar för det. Det var någon som hade huckle och keps ovanpå det. På skolan 
lär lärarna sig att de måste vara tydliga. Barnen måste veta vad som ska hända. Det ska vara 
ordning och reda för då mår barnen bäst. Med språket har L2 lärt sig att om en sak har 
förklarats så måste den förklaras en gång till på ett annat sätt för att barnen ska förstå vad hon 
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menar. Lärarna ska vara glada och samtidigt rättvisa och stränga. L3 lär sig massor av barnen. 
När barnen har lärt sig svenska språket vill de berätta om sin kultur. De berättar om sina 
fester, måltider och om hur äldre släktingar bor i deras hemländer.  

Med stöd av Bronfenbrenner tilltar elevernas utvecklingsmöjligheter om det i barnens miljöer 
finns skillnader i form av olika etnicitet, social klass, religion, åldersgrupp eller andra 
bakgrundsfaktorer. På denna skola är alla de nämnda faktorerna aktuella och det betyder att 
barnen har bra möjligheter att lyckas i sin kunskapsutveckling. På skolan är det tillåtet att vara 
avvikande. Utvecklingspotentialen förstärks också om det finns gemensamma känslor i en 
relation. På skolan råder god stämning i relationen mellan elever och lärare. Ytterligare 
förstärkning i barnens lärande sker om den personliga kontakten också är långvarig och 
barnen är på skolan i åtskilliga år. 

7.4.10 SKOLAVSLUTNINGAR OCH HÖGTIDER 
På andra skolor brukar barnen pysslar till jul, men här bakar de och gör julgodis. De avslutar 
det hela med en julfest på skolan. Förut pysslade de mer tillsammans med barnen, men de tog 
inte pysslet med sig hem utan slängde det på hemvägen. Anledningen till detta var att de där 
hemma inte tyckte att det var något speciellt. Nu när de pysslar får de barn som vill ta med sig 
sakerna hem, men mycket lämnas kvar och används till att pynta skolan. L1 försöker 
uppmärksamma när barnen firar sina olika högtider. De är rätt många som kommer från 
samma ställe så antagligen känner de inte att de är i minoritet. I klassrummen är de i majoritet 
och de svenska lärarna i minoritet. De små barnen har inte riktigt klart för sig vilken kultur de 
tillhör, för de lever i ett slags ingenmansland här. L1 förmodar att barnen är lite kluvna. De 
vet inte riktigt vad som är svensk kultur och vad som är från deras hemländers kultur. Hennes 
åsikt är att barnen inte reflekterar över det. Klassens barn är födda i Sverige och L1 har 
funderat över när barnen ska få kalla sig svenska, för ändå frågar vuxna dem från viket land 
de kommer från. L1: 

En kille svarar alltid Sverige och dom andra tycker, det gör du ju inte. Jo, jag är ju född här och 
går i skolan här och jag pratar svenska och så måste jag väl vara svensk. Jag tänker stackars 
barn när få ni säga att ni är svenska.  

Barnen känner sig inte hemma någonstans. När de hälsar på i deras hemländer sticker de 
också ut. När barnen var inne i staden och gick Luciatåg på Rotary frågade presidenten där 
Lucian från vilket land hon kom ifrån. SL märkte på flickan hur hon funderade över hur hon 
skulle svara. Flickan utgick från att hon inte skulle säga bostadsområdet, utan istället säga det 
land som hennes föräldrar kom ifrån. Hon sa Bosnien och det vad var han förväntade sig. 
Vuxna som ställer sådana frågor tänker inte på att många av barnen är födda här.  

Då det gäller skolans aktiviteter som pyssel vid de stora högtiderna har dessa fått ta hänsyn till 
elevernas religiösa hemvist. Alla folkslagens större dagar uppmärksammas med hjälp av den 
multikulturella almanackan och av den berörda ansvarsgruppen. Det är viktigt att flerspråkiga 
barn får en positivt dubbel identitet. Det kan inte ha en positiv inverkan på barnens 
identitetsutveckling om de hela tiden blir ifrågasatta när de säger att de kommer från Sverige. 

7.5 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT OCH TOLKNING 
Makrofaktorer som påverkar aktiviteter, roller och relationer som i sin tur påverkar barnens 
kunskapsutveckling: På denna övergripande nivå fastställs att majoritetskulturen är rådande i 
skolan och därmed baseras barnens elevroller på ett främmande språk, vilket hämmar barnens 
kunskapsutveckling. Den svenska skollagen förespråkar lika utbildning vilket medför att 
undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar och behov. De barn som är födda här 
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eller kom då de var små har bättre förutsättningar för sitt lärande än de äldre barnen, eftersom 
de yngre hinner lära sig det svenska språket. Vid avslag från Migrationsverket sjunker 
elevernas motivation i förberedelse klasserna och vid bifall ökar elevernas motivation.  

Exofaktorer: Föräldrarnas avsaknad av arbeten gör att familjen blir bidragsberoende och blir 
fast i sitt segregerade boende utan något politiskt inflytande. Skolans elever har inget socialt 
nätverk att falla tillbaka på, utan kan bara själva påverka sin situation genom att går in för sin 
elevroll vilket stimulerar barnens lärande. Massmedias skriverier om skola och bostadsort i 
förklenande ordalag får till följd att barnens självkänsla sjunker och därmed hämmas deras 
kunskapsutveckling. Barnens lärande stimuleras av den kontinuitet som skolans varaktiga 
personal utvecklar i verksamheten. På kommunal nivå togs beslut om skolans upprustning, 
men samtidigt tömdes skolan på svenska högstadieelever som omplacerades till en egen skola. 
Få svenska elever på skolan leder till att barnen utvecklar brister i det svenska språket vilket i 
sin tur hämmar deras lärande. 

Mesofaktorer: Föräldrasamverkan försvåras av föräldrarnas värderingar och språkproblem. 
Föräldrakontakten kräver tolk. För att kunskapsbildningen ska gå framåt måste lärarna har 
föräldrarnas förtroende vilket de också mestadels ha. På skolan finns vuxna personer som 
barnen har förtroende för vilket stimulerar deras kunskapsutveckling. Föräldrarna är inte 
närvarande i skolan men hos barnen finns deras förväntan på ett auktoritärt skolsystem. 
Barnen möter svenska lärarroller som har anpassats för att kunna möta elevernas behov av 
styrning. I skolan blandas eleverna men på fritiden är de tillsammans med sin språkgrupp, 
vilket hämmar deras språkutveckling. Utvecklande för barnen är att samlas blandade i sina 
ansvarsgrupper.  

Mikrofaktorer: I förberedelseklasserna läggs grunden till barnens fortsatta skolgång och 
eleverna får trygghet och struktur för att kunna utvecklas. Barnen trivs i skolan med sina 
relationer då de känner trygghet i sina roller får detta en positiv inverkan på deras 
kunskapsbildning. Eleverna är kamrater i första hand och den identiteten är viktigare än 
ursprunget, men vid konflikter kommer skillnader fram. Respondenterna uppger att det i 
klasserna råder stor spridning på kunskapsnivån dels i svenskan, dels i andra ämnen. Bristen 
på svenska barn håller tillbaka elevernas språkutveckling. Alla barnen språktestas och de med 
störst behov får mest hjälp. Det finns en specialpedagog i varje arbetslag. Mycket av 
undervisningstiden går till svenska A och förklara sådant som är självklart för elever med 
svenskt ursprung eftersom majoriteten av skolans elever har ett annat kulturbagage. Även de 
barn som är födda här ifrågasätts vad de kommer ifrån.  

8. DISKUSSION 
Avsikten med denna uppsats är få ökad kunskap om invandrarbarns möte med den svenska 
skolkontexten. Ur ett lärarperspektiv har jag närmare studerat hur utbildningskontexten ser ut 
för invandrarbarn i en invandrartät skola och vilka konsekvenser denna kontext får för 
barnens kunskapsutveckling. För att tydliggöra svaren till frågorna knyter jag under denna del 
ihop resultatet och jämför med kunskapsläget.  

8.1 AKTIVITETER 
Denna skola har stora likheter med Rinkebyskolan gällande helhetssyn, maximal utmaning för 
varje barn, regler och normer samt stärkande av elevernas fysiska och psykiska hälsa. 
Elevernas aktiviteter utgår från barnens förutsättningar och behov. Likvärdig utbildning för 
alla elever är självklart skolans mål. Personalen är väl medveten om vad de skulle vilja ge sina 
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elever, men sedan är det ekonomin som styr. Skolan har så många hemspråkslärare och 
svenska A-lärare de kan ha. Jag tycker att respondenterna lyckas med sitt uppdrag med tanke 
på skolans elevunderlag. Att komma till ett nytt land och att börja i en ny skola är en 
livsavgörande händelse. Genom att barnen måste prata ett nytt språk blir deras uttryck mera 
torftiga än det skulle ha varit i hemlandet. De kan inte längre utrycka sig nyanserat och 
mångsidigt och genom detta sänks deras intellektuella kapacitet. På andra skolor är 
kunskapsspridningen ett stort problem. Här tillkommer också barnens spridning i det svenska 
språket och besvärligast utgångsläge har svaga barn med bristande språkkunskaper. Därför är 
det ett måste att dela upp en viss del av tiden i små grupper som halvklasser. På skolan finns 
antagligen de minsta grupperna som någon skola kan erbjuda. Det blir små grupper för lärarna 
att arbeta med då barn går till svenska A och specialundervisning, då går det att bedriva 
normal skolundervisning i klasserna. Teoretisk har barnen samma möjligheter för lika 
utbildning enligt skollagen men inte i praktiken. Så länge barnen går på skolan har barnen lika 
värde och lärarna försöker få varje enskild elev att nå så höga mål som möjligt. 

8.1.1 SVENSK SKOLKULTUR 
Parszyks (1999) fann i sin forskning att minoritetseleverna upplevde att skolan inte är 
mötesplats för alla kulturer, eftersom varken lärare eller elever är intresserade av deras 
kulturer. Jag har fått uppfattningen att pedagogerna tycker att det är intressant och berikande 
att få kunskap om elevernas seder och kultur. Skolan ska vara en kulturell mötesplats och 
motverka segregering i samhället, men ändå möter minoritetseleverna en skola som är 
genomsyrad av majoritetskulturens värderingar. På något sätt känns det som att den svenska 
kulturen står över barnens skilda hemkulturer, eftersom den svenska kulturen blir normen. Jag 
har svårt att se att barnens kulturer står på jämbördig nivå med den svenska och håller med 
Jonsson (2007) som anser att det ligger en motsägelse dold i lärarens och skolans uppdrag att 
dels förklara allas lika värde och att alla är jämställda i klassrummet, dels i strävan att hjälpa 
eleverna att lyckas i skolan och samhället genom att ge dem ett språk och förmedla vissa 
normerande värden. Oberoende av hur många invandrarelever det finns i en klass eller hur 
mycket olika kulturer diskuteras i klasserna så är den svenska kulturen kraftfullt medverkande 
genom hela skolans organisation, skolårets indelning och skolvardagens rytm, och inte minst 
genom att lärarna är förankrade i svensk tradition. Kring de större helgerna finns till exempel 
förberedelser och samtal om varför helgerna firas eftersom det är ett kulturarv som ska 
förmedlas till eleverna. Lärarna tar hänsyn till elevernas kulturer med mindre pyssel till julen 
och uppmärksammar barnens högtider. Roth (1998) är övertygad om det viktigt att 
majoritetskulturen lyfter fram och tydliggör religiösa inslag och inte negligerar dem, av den 
orsaken att många religiösa grupper känner sig ännu mer utanför ett samhälle om inte 
religiösa traditioner tas på allvar. Jag anser att skolan inte spelar en helt neutral roll i 
religionsfrågan, utan ställer sig undrande inför en religiös livshållning som istället betraktas 
som en privatsak. Här bör vi ha i åtanke att det inte alltid har varit så, utan den äldre 
generationen i vårt samhälle är uppvuxna i ”Herrans tukt och förmaning” med en skola som 
krävde av eleverna långa utantilläxor i katekesen, att kunna återberätta berättelserna i 
”bibliskan” och att kunna ett stort antal psalmer utantill.  

8.1.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR BARNENS KUNSKAPSINHÄMTNING 
Denna undersöknings resultat uppvisar likheter med Elmroth (1997) konstaterande att 
bakgrundsfaktorer, föräldrafaktorer, fritidsfaktorer, undervisningsfaktorer har betydelse för 
barnens kunskapsinhämtning. Barn som kommer från icke fungerade samhällen eller 
förtryckta folkslag ha dåliga förkunskaper som försvårar anpassningen till skolkontexten. 
Detta är faktorer som hämmar barnens kunskapsbildning och i förlängningen får det 
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konsekvenser får elevernas lärande. Stor betydelse har vistelsetiden och de barn som kommer 
under grundskolans sista år har en omöjlig uppgift att på kort tid inhämta svenska och att 
använda detta språk i sin vidare kunskapsinhämtning. Att lära sig ämneskunskaper på ett 
främmande språk kan liknas vid att lära sig ett språk i språket. Då det gäller betydelsen av 
barnens föräldraengagemang och föräldrarnas sociokulturella bakgrund tror jag att detta inte 
är något som speciellt utmärker invandrarbarn, utan något som gäller alla barn. Barnens 
upplevelse av aktiviteterna i skolan grundas på den inställning som de har med sig hemifrån. 
De flesta barnen tycker om att gå i skolan och vill ogärna ha lov. Elevernas positiva attityd 
kan grundas på att de tycker att skolan är viktig för att klara sig då de inte har några nätverk 
att falla tillbaka på och de växer också upp med erfarenheten att se sina föräldrar 
diskrimineras. Fritidsfaktorer är viktiga för barnens utveckling, men de flesta av eleverna är 
tillsammans med sin språkgrupp på fritiden. För barnen som bor i miljonprogrammets område 
hade det varit bra för deras språkutveckling om de hade sökt sig utanför området. Även 
skolans arbetssätt, anda och antal invandrare på skolan har betydelse för den enskildes 
skolgång. På denna skola med 80-85 procent invandrare är det oroväckande att lärarna är de 
enda svenska som eleverna träffar, eftersom språkanvändning är motorn i all språkinlärning.  

8.1.3 SPRÅKPROBLEM 
Barnen går i förberedelseklasserna tills de får uppehållstillstånd och blir kommunplacerade, 
egentligen är det meningen att de då ska ut på andra skolor i kommunen. Detta fungerar inte 
utan det flesta kommer till denna skola. Det går att konstatera att invandrartäta skolor är 
tecken på integrationspolitikens misslyckande och är oberoende av barnets vilja och aktivitet. 
Respondenterna uppger också att språksvårigheter är ett mycket stort problem som eskalerar 
ju fler invandrarbarn som kommer. Periodvis finns det klasser utan elever med svenskfödda 
föräldrar. Det blir mycket meningsbyggnadsfel i barnens tal och de behöver mycket träning 
för att lära sig rätt svenska. Mycket av skolans undervisningstid läggs därför på svenska A. 
Det handlar om läsförståelse och då speciellt djupinlärning att barnen får tänka själva och inte 
bara upprepa färdig text. För att barnen ska lära sig att använda rätt prepositioner behöver de 
höra rätt användas många gånger innan de fastnar. Svenska är inget lätt språk att lära sig 
eftersom det inte alltid finns grammatiska regler hur det ska vara. Målsättningen för svenska 
som andraspråk är att eleverna ska lära sig att behärska svenska på nivå med elever som har 
svenska som modersmål. Det är inga små krav som ställs på eleverna. Att kunna ett språk kan 
ses som en färdighet eller som en fråga om identitet. Barnens identiteter är inte statiska utan 
föremål för ett pågående identitetsarbete. Starka sociala värderingar är ofta kopplade till 
brytning och skolans barn sticker ut på ett ofördelaktigt sätt. Om barnen kan tala som en 
infödd blir de lättare accepterade och det är också viktigt för deras svenska identitet. Då det 
gäller de barn som kommer under högstadiet är en funktionell målsättning mera rimlig. Det är 
lätt att missbedöma elevernas kompetenser på grund av enstaka språkfel. Barnen kan mycket 
mera än vad de kan uttrycka på klanderfri svenska. För att kunna lära sig ett språk måste man 
leva i det. Den enda svenska som barnen hör är lärarna och de övriga eleverna på skolan för i 
80-85 procent av hemmen talas hemspråket. Skolan är ju också bara en del av samhället och 
problemet förvärras av att många elever lever i segregerat boende.  

8.2 ROLLER  
Både i förberedelseklasserna och i de vanliga klasserna strävar lärarna efter tydlighet och 
struktur, för då mår barnen bäst. Skolans elever kräver en mer bestämmande lärarroll än vad 
som är vanligt i andra svenska skolor. I förberedelseklasserna styr lärarna mer än i en vanlig 
svensk klass och det har ju sin förklaring i att barnen är vana vid auktoritära skolsystem. Men 
det är förvånande att även hos de barn som inte har upplevt något annat skolsystem än det 
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svenska finns föräldrarnas förväntningar på ett auktoritärt skolsystem. Detta visar hur djupt 
rotade värderingar och förväntningar är.  

8.2 1FÖRÄLDRAROLLEN 
En källa till konflikter är synen på barnuppfostran och skola. Det finns en risk i detta för att 
många anser att barnuppfostran främst angår familjen. Invandrarföräldrarna mister sin 
naturliga auktoritet i föräldrarollen här. Eftersom barnen kan bättre svenska än föräldrarna 
hamnar de i beroendeställning till barnen då det gäller kontakter med samhället. Tillsammans 
med och inkapslade i barnens nya skolkunskaper finns de normer och värderingar som råder 
här. Detta får till följd att en del av de regler och uppfattningar som barnen har blir ifrågasatta 
och får stå tillbaka till förmån för ”svensk normalitet”. Många invandrarföräldrar anser att 
barnen ska behålla föräldrarnas nationella identitet. Jag kan till en del känna förståelse inför 
detta för om barnen skulle ta till sig ”allt” skulle vissa folkslag med deras speciella 
kulturtillhörighet om en eller två generationer vara helt borta. Med viss rätt kan skolan ses 
som en försvenskningsagent som företräder andra normer och värderingar än föräldrarnas och 
som hotar att göra barnen till svenskar, så det är inte konstigt att föräldrarna värna om sitt.  

8.2.2 ELEVROLLEN  
Oftast är föräldrarnas inställning till skolan att det är läraren som bestämmer och undervisar 
medan eleverna lyssnar och gör som de blir tillsagda. Detta medför att barnen intar en mycket 
passivare elevroll än vad som är bruklig i det svenska skolsystemet. Föräldrarna jämför ofta 
sina barns skola med den skola som de själva gick i. Detta skapar motsättningar mellan 
föräldrar och skola, då föräldrarna inte känner igen sig i barnens skola. Svensk skola kan i 
jämförelsen med skolan i många andra länder förefalla slapp och normlös. Men jag tror nog 
att finns många äldre svenskar som har lite förståelse för dagens ”flumskola” och som 
favoriserar och längtar tillbaka till den gamla tidens ”pluggskolan” med sin 
förmedlingspedagogik. Både bland invandrarföräldrar och bland den äldre generationen finns 
drömmen om en auktoritär skola kvar. 

Enligt Busk (2003) har Rinkebyskolan fått de svenska eleverna och de duktigaste i 
omgivningen att stanna kvar. På denna undersökta skola finns få svenskättade elever då dessa 
elever väljer att gå i två närliggande friskolor. Jag tror att det ligger mycket sanning i Ogdens 
(2006) förklaring om vad som påverkar hur eleverna accepterar och behärskar elevrollen. Han 
anser att det är omständigheter som kön, begåvning samt social och kulturell bakgrund som 
har betydelse. Då det gäller en hög andel av resurstarka elever så är inte dessa elever en fördel 
för sig själva utan också för övriga elever. På liknande sätt kan en stor andel socialt utsatta 
barn ha en negativ kumulativ effekt på resultaten, utöver effekten för den enskilda individen. 
Också Jonsson (2007) fann i sin forskning att skolan i områden med låg status fungerade 
ömsesidigt förstärkande eftersom resursstarka föräldrar bestämmer sig för en annan skola till 
sina barn. Denna undersökning visar tydligt riktigheten i Ogden och Jonssons uppgifter att i 
områden där föräldrar och elever väljer ökar tendenserna till social segregering, eftersom 
föräldrar med hög inkomst och utbildning väljer högstatusskolor. Ogden anser att friskolornas 
popularitet i högre grad beror på vilka elever de tar in än på deras undervisningsinsats. Detta 
stämmer också överens med Skolverkets (2005) forskning om att skolor med mer än 80 
procents elever av utländsk bakgrund påverkas av den aggregerade utbildningsnivån på 
skolan, närmare bestämt andelen elever med högutbildade föräldrar. Skolverkets uppgifter att 
boendesegregationen för med sig negativa effekter för eleverna i invandrartäta skolor 
stämmer. Många av eleverna med utländsk bakgrund kommer från hushåll där föräldrarna är 
lågutbildade och där arbetslösheten är hög. Detta får till följd att familjerna är i större 
omfattning beroende av socialbidrag än andra grupper i samhället. Skolverket för också fram 
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att skolan inte ensam kan lösa problemet eftersom också boendesegregationen och familjens 
integration i svenska samhället också har inverkan på barnens skolgång.  

8.3 RELATIONER  
Kamratrelationerna mellan skolans elever är mestadels goda, men emellanåt kommer 
motsättningar fram. De största konflikterna förekommer i förberedelseklasserna innan barnen 
lärt sig språket och kan på den vägen göra sig förstådda. Annars är vardagskonflikter 
mestadels sådant vanligt ”gnabb” som förekommer mellan barn och som finns vid alla skolor. 
Barnen verkar känna varandra väl och utmärkande är att de små inte rädda för de stora. Till en 
del kan barnens trevnad förklaras genom barnens samarbete i ansvarsgrupperna eftersom där 
blandas olika åldrar efter valt intresseområden. Dessa grupper är nog ett mera lyckat drag än 
vad det vanliga förekommande faddersystemet är. Vid faddersystem får det yngre barnet bara 
en kontaktperson medan de här på skolan lär känna flera äldre kamrater. I klasserna får barnen 
från början lära sig att samarbeta med varandra och detta blir något naturligt för varje barn 
som inte ifrågasätts. Då inflyttningen till klasserna är stor leder detta tidvis till instabila 
grupper. Om något barn skulle hamna utanför gemenskapen hjälper klassens kamratstödjare 
till och lotsa barnet tillbaka till gemenskapen. 

Då det gäller mesosystemet är det avgörande att det finnas förståelse och tolerans mellan 
lärare och föräldrar. För att barnen ska må bra och utvecklas i rätt riktning måste barnens 
hemmiljö och skola samverkar. En förutsättning för detta är att skolan förklarar vad som lärs 
ut och föräldrarna vilka förväntningar de har. Hur olika miljöerna än är det tvunget att lärarna 
vinner föräldrarnas tillit så att inte barnen hamnar i kläm. Om inte lärarna i denna relation 
vinner föräldrarnas förtroende försvåras all inlärning på grund av att familjen är trots allt 
starkast. Det är viktigt att komma ihåg att invandrarna inte är någon enhetlig grupp, utan att 
familjemönstret varierar stort. För att kunna bygga upp en bra relation till föräldrarna får 
lärarna anstränga sig lite extra på grund av föräldrarnas bristande språkkunskaper och ibland 
också deras tvivlande inställning till den svenska skolan. Att kunna arbeta via tolk kräver 
träning för att gynnsam tvåvägskommunikation ska uppstå. Relationen mellan lärare och 
föräldrar är oftast goda och de flesta föräldrar är positivt inställda till skolan och tycker att det 
är viktigt att gå på möten och samtal. Då det rör sig om traditionella föräldramöten försöker 
skolan finna nya former för att locka föräldrarna. Detta är inget som är speciellt för 
invandrartäta skolor utan det är något som sker på alla skolor  

För barnen skiljer sig skolans kamratgrupp med fritidens kamratgrupp. Inom familjen lever de 
som sitt gamla land. Under skoltid och på rasterna blandas barnen oberoende av ursprung 
medan de i bostadsområdet på fritiden är hänvisade till sin egen språkgrupp. De finns också 
några barn som är ensamma från sina språkgrupper och detta leder till att de inte ha några 
lekkamrater på fritiden. Det kan vara så att när föräldrarna kommer till ett nytt samhälle är de 
rädda för att tappa sin egen kultur och drar sig till den inre kretsen och håller hårt på kulturen 
och traditionen. Samtidigt som föräldrarna identifierar sig starkt med sitt ursprung och det 
landet de kommer ifrån, identifierar sig ungdomarna inte bara med föräldrarnas hemland utan 
också med bostadsområdet. Ungdomarnas perspektiv reduceras och inskränks till den lokala 
umgängeskretsen. Deras kontakter med samhället i övrigt är begränsade till skolpersonalen. 
Barnen hade behövt fler svenska kontakter för att kunna utveckla sin svenska.  

Lärarna kommer nära sin elevgrupp här och känslorna är ömsesidiga. Barnen blir sedda och 
bekräftade och det råder en gemytlig stämning med småprat i korridorerna. Denna personliga 
relation stimulerar elevernas lärande och får positiva konsekvenser för elevernas 
kunskapsutveckling. Lärarna är ett väl sammansvetsat gäng som trivs på skolan och stannar 
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kvar i många år. Från början råder det ett asymmetriskt förhållande mellan lärare och elev, 
men allt eftersom åren går överförs mera makt till barnens förmån, alltefter som barnen växer 
får de mera inflytande över skolarbetet.  

När det handlar om influensens från exonivån sker denna ensidigt utan att barnen kan påverka 
sin situation. I dagspressen har skolan låg status och negativa artiklar om verksamheten 
dominerar. Skolans låga status kan bero på klassindelningen i samhället och att invandare står 
väldigt lågt socialt sett. Tydligt är att skolan har ett alldeles för dåligt rykte som inte 
motsvarar elevernas och lärarnas uppfattning. Detta beror på allmänhetens fördomar och 
okunskap. För att kunna förbättra skolans rykte skulle till exempel föräldrarna sprida att de är 
nöjda med skolans verksamhet, för det verkar inte spelar någon roll hur väl lärarna lyckas i 
sitt arbete med barnen, eftersom skolan i allmänhetens ögon är stämplad som dålig. Eleverna 
påverkas av medias bild genom att de intalar sig att det går på den sämsta skolan i kommunen 
och att de är värdelösa. De tror också att pedagogerna arbetar på skolan eftersom de inte kan 
få några andra arbeten. Det är en utmaning för lärarna att bygga upp barnens självförtroende. 
Detta arbete med att försöka bygga upp en självmedvetenhet mot medias bild genomsyrar det 
vardagliga skolarbetet.  

Barnen blir påverkade av de synsätt och värderingar som råder här. Många barn känner att 
föräldrarna inte kan tolka det svenska lika bra som de själva, vilket lämnar barnen utan 
föräldrastöd i vissa situationer. I relationen mellan familjen och samhället är det ofta barnet 
som får bli länken utåt eftersom de kan språket bättre än sina föräldrar. Många gånger är det 
så att föräldrarna lever kvar i sina värderingar som lärdes in under deras uppväxttid eftersom 
de uppfattas som givna, objektiva och sanna när de egentligen är socialt konstruerade. 

8.3.1 OLIKHETER  
Vad invandrartätheten får för betydelse för elevernas lärande beror på hur man ser på lärande. 
De elever som går på denna skola har en stor fördel, tack vare de får med sig en väldigt bred 
utbildning av kultur. De lär sig att se på en människa vad den är och inte på hur de ser ut eller 
hur de pratar eller vilka kläder de har på sig. Barnen är mer toleranta här än vid andra skolor 
för man kan nästan se ut hur som helst och det är ingen som höjer på ögonbrynen. Barnen får 
med sig från skolan att det är tillåtet att vara avvikande, då skolan är helt fri från 
klädesfixering. Barnen kommer att se på olikheter som något naturligt eftersom det är 
”normaltillståndet” att barn med olika nationaliteter och språkgrupper blandas i klasserna. 
Toleranta barn är ett mål eftersom eleverna är från så många olika ställen måste de också 
tolerera varandra. Mångfald med olikheter och likheter uppfattar pedagogerna med all rätt 
som en styrka. Att använda sig av mångfalden är också en naturlig del av undervisningen. Här 
finns mycket gratis från olika kulturer och religioner. Eleverna tycker olika och ha med sig 
olika sätt att tänka. Genom eleverna får lärarna inblick i stort sett i hela världen, i olika 
kulturer och olika religioner. Denna skola förbereder eleverna till att passa väl in i framtidens 
arbetsmarknad. Detta stämmer väl överens med Carlgren och Martons (2000) tankar om att en 
modern skola bör dana människor som kan delta och forma den samhälleliga tillvaron. 
Genom exempelvis förmåga att leva i och med olika kulturella sammanhang, tillsammans 
med andra människor med olika bakgrunder och livsprojekt, att ta itu med situationer som 
ingen annan har befunnit sig i tidigare. Mångkulturalitet är en resurs för hela samhället. Det är 
lärorikt för alla att tidigt i livet får möta olika kulturmönster, värderingar och språk.  

8.3.2 LIKHETER  
Religionsundervisningen utgår från likheter och på så sätt ökas toleransen och barnen kommer 
närmare varandra både religiöst och kulturellt. Lärarna delar Roths (1998) ställningstagande 
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om människolivets okränkbarhet inte är någon exklusiv kristen eller västerländsk princip utan 
att den återfinns i andra livsåskådningar och kulturkretsar. Vi är alla människor med rätt till 
existens oavsett religion, nationalitet och hudfärg. Olikheter behöver inte leda till konflikter 
om vi istället möts som människor. För att detta ska bli möjligt är ett första steg att sluta tänka 
i termer som vi och dem för att istället sträva efter att se människor som en helhet. Människor 
är inte bara sin religion utan mycket mer. Genom möten och samverkan kan okunskap och 
rädsla redas ut. Nära kontakter ger ofta upphov till insikt, förståelse, medan okunnighet skapar 
fördomar främlingskap som leder lätt till fientlighet. Min inställning är att vi alla är bärande 
av fördomar och omedvetet lägger en måttstock på den andres kultur. De gäller att 
medvetandegöra sina fördomar och på skolan har de kommit långt i detta arbete. Många av 
barnen är fasta i sina gamla värderingar som de inte ens själva har varit med om att bygga 
upp, men det finns också barn som omvärderar sina ståndpunkter. Visserligen är integrationen 
större bland andragenerationens invandare, men de tar inte avstånd från sina etniska ursprung 
genom att går helt upp i den svenska kulturen. Istället införlivar de till stor del sina föräldraras 
etniska identitet, normer och värderingar. Parallellt utvecklar de en känsla av samhörighet 
med människor och förhållanden i invandrarlandet. Ålund (1997) menar att invandrarbarn inte 
alls är kluvna utan istället brobyggare mellan olika kulturer.  

8.4 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Jag har i denna studie utvecklat kunskap om invandrarbarns möte med den svenska 
skolkontexten och genom att besvara studiens två frågor är syftet härmed uppnått. Denna 
uppsats bidrag till kunskapsutvecklingen är att invandrarbarn i en invandrartätskola möter en 
skolkontext som baseras på den svenska majoritetskulturens lagar, normer och värderingar. 
Detta innebär att barnen måste inhämta sina kunskaper på ett främmande språk och i en 
skolkultur som skiljer sig från barnens förväntningar. Denna kontext får till en början 
hämmande konsekvenser för barnens kunskapsutveckling. Uppbyggande faktorer som 
stimulerar barnens lärande är att varje elev språktestas så att den som behöver mest stöttning 
får det. Tiden har också betydelse eftersom ju längre tid barnen har varit här, ju mer språk har 
de hunnit inhämta. Barn som är födda här eller kom som små har en klar fördel gentemot barn 
som invandrar som tonåringar. Med Bronfenbrenners teori som raster på resultatet går det att 
urskilja att på varje nivå finns påverkansfaktorer som både stimulerar och hämmar barnens 
kunskapsutveckling som i sin tur får konsekvenser för barnens lärande. På exonivå stimulerar 
skolans stabila personaluppsättning medan mediabilden hämmar barnens kunskapsutveckling. 
På mesonivå försvåras föräldrakontakten då tolk måste anlitas, det positiva inslaget utgörs av 
att lärarrollen anpassas till elevernas förväntningar. På mikronivå hämmas barnens 
språkutveckling av att det finns för få svenska elever, men däremot möter eleverna ett rikt 
utbud av kulturella olikheter.  

8.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Resultatet från denna undersökning har lyft fram att den största svårigheten vid denna 
invandrartäta skola är barnens bristande kunskaper i svenska språket. Det skulle vara 
intressant att jämföra barn som kommer från förberedelseklasserna som utplaceras på andra 
skolor i kommunen med de barn som stannar på denna invandrartäta skola då det gäller 
språkkunskaper. Problemet kan också ses ur perspektivet i takt med att bostadsområdet blir 
mera invandrartätt och andelen invandrare på skolan ökar mer och mer kan frågan ställas om 
likvärdigheten med elever som går på andra skolor i kommunen. Om inte svenskan finns runt 
eleverna hur ska då språket kunna utvecklas? Det skulle vara av intresse att studera de 
svenskfödda och svenskättades elevers svenska på skolan i förhållanden till svenska i andra 
områden. Kanske den också blir lidande så att inte ens de utveckla en bra svenska? 
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Intervjumanual     Bilaga 1 
 
Bakgrund 
Utbildning, erfarenhet, år på skolan, årskurser, ev ämne, antal elever, nationaliteter? 
 
Aktiviteter 
Hur ser arbetet ut i klasser med hög invandrartäthet, svårigheter, möjligheter? 
Vilka former av aktiviteter utvecklas? 
Språket? Tillåts minoritetsspråk i klassrummet? Samarbete modersmålslärare? 
På vilket sätt har skolan en positiv effekt på barnens utveckling?  
Hur upplevs aktiviteterna? 
Vad betyder invandrartätheten för barnens lärande? 
Hur sker anpassningen till den svenska kulturen? 
Majoritetskulturen råder? Hänsyn minoritetskulturer? 
Vilka olikheter har störst betydelse? 
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig 
utbildning. Hur lever skolan upp till dessa krav?  
Hur tas hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov? 
Omotiverade elever? Lär sig av barnen? 
 
Roller 
Vilka roller förekommer i skolan?  
Vilka roller tar eller försätts eleverna i?  
Rollförväntningar?  
Auktoritär barnuppfostran?  
Underordnade eller aktiva som kräver initiativ och ansvarstagande? 
Vilka elever får mest uppmärksamhet de svagpresterande eller de som prestera väl? 
Se elevernas resurser eller ur ett bristperspektiv? 
Hur påverkar barnens hemsituation lärandet? 
Är det något som förvånar dig till exempel vissa elevers attityder, åsikter, förändringar i 
beteendet? 
 
Relationer 
Hur är de sociala relationerna i skolan?  
Hur fungerar barnen i skolan, trivsel, kamratrelationer? 
Gemenskap, grupper som håller ihop? 
Händer det att barn är rädda för att gå ut på rast? 
Förekommer mobbing i så fall i vilken form? 
Var uppfattar du som konfliktladdat i ditt arbete med barnen? 
Hur ser vardagskonflikter ut, händer de ofta och varför? 
Förekommer handgripligheter vi lösning av konflikter 
Vilka kontakter, aktiviteter och roller utvecklas mellan barn från skilda sociala och etniska 
bakgrunder?  
Vilka nationaliteter har svårt att samarbeta? 
Föräldrasamverkan? 
Anser du att man kan fostras till tolerans? 
Varför har bostadsområdet dåligt rykte och skolan låg status? 
Vad har skolans renovering betytt för skolans anda? 
Tillägga 
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