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Abstrakt  
I denna studie undersöks vilka kompetenser lärare behöver ha för att kunna ta emot nyanlända 

elever på ett fördelaktigt sätt. Huvudfokus ligger vid att, utifrån ett sociologiskt och ett relig-

ionsdidaktiskt perspektiv, med hjälp av kvalitativa intervjuer, undersöka huruvida religionslä-

rare respektive lärare som arbetar i förberedelseklass besitter dessa kompetenser och därför kan 

ta emot nyanlända på ett mer fördelaktigt sätt med avseende på elevernas kulturella och reli-

giösa bakgrunder. I studien benämns detta som en ”religionspedagogisk kompetens.” Resultatet 

påvisar att lärarna besitter vissa kompetenser som kan sägas vara adekvata i mottagandet men 

det framkommer inte om dessa kompetenser har med lärarnas kunskaper om kulturella och 

religiösa olikheter. Vidare framkommer att lärarna i hög grad anser att det är viktigt för lärare 

som tar emot nyanlända elever att ha kunskaper om och förståelse för olika kulturella bakgrun-

der. En majoritet av lärarna säger sig inneha dessa kunskaper tack vare sin utbildning. Resultatet 

visar däremot att det finns en ovilja i att sammanföra begreppen kultur och religion eftersom de 

enligt en majoritet av lärarna inte har med varandra att göra trots att eleverna som omnämns 

kan se på kultur och religion på ett annat sätt. Undersökningen visar att lärarna inte reflekterar 

över detta i sina utsagor.  
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1. Inledning 
Under 2015 ansökte 70 384 barn, varav 35 369 ensamkommande barn, om asyl i Sverige. Det 

kan jämföras med år 2014 då 23 108 barn varav 7049 ensamkommande sökte svenskt asyl. En 

övervägande majoritet av dessa elever kommer ifrån Afghanistan och Syrien.1 Asylsökande 

barn som vistas i Sverige har rätt att gå i skolan från det år de fyller sex år.2 Den allt större 

migrationen innebär förändrade arbetsvillkor för lärare, inte bara på grund av ett ökat elevantal 

utan också på grund av att de språkliga och kulturella skillnaderna fordrar extra resurser. Sko-

lorna har emellertid inget val, menar Nihad Bunar som är professor i barn- och ungdomsveten-

skap vid Stockholms universitet. Trots att det enligt Lärarnas Nyheter skulle behöva startas 

nästan 2000 klasser för att kunna ge de barn i åldrarna 7-17 år som kom till Sverige under 2015 

en adekvat skolgång, hävdar Bunar att den svenska skolan klarar av det.3 Från den 1 januari 

2016 är det enligt Skolverket obligatoriskt för skolorna att bedöma en nyanländ elevs kun-

skaper. Däremot är det inte obligatoriskt att använda sig av Skolverkets kartläggningsmaterial 

varför den enskilda skolan finner lösningar utifrån sina egna förutsättningar.4 Eftersom skolorna 

runt om i landet hanterar mottagandet av nyanlända elever på olika sätt menar Nihad Bunar att 

en stor grupp elever som redan från början har ett utanförskap riskerar att hamna ännu mer 

utanför.5 

 

Intresset för föreliggande studie, som ämnar undersöka vilka kompetenser lärare besitter och/el-

ler behöver besitta för att kunna ta emot nyanlända elever som kommer ifrån olika kulturer, har 

gradvis inträtt under vår utbildning till religionslärare då vi har mött ”dagens svenska skola.” 

En skola som behöver ta med i sin beräkning att eleverna tar till sig kunskap på olika sätt ef-

tersom klassrummen idag blomstrar av mångfald i kultur och religion och elever som kommer 

ifrån olika skolkulturer. Det är med andra ord den skola vi som snart examinerade lärare kom-

mer att mötas av och måste lära oss att hantera. Det verkar också som, utifrån vad som obser-

verats ute i skolorna, att det inte bara är vi som studenter som behöver lära oss att hantera 

mångkulturaliteten och vad den innebär för skolan. Det är något som de flesta verksamma lärare 

                                                
1 Migrationsverket ”Fakta om uppehållstillstånd och migration” Tillgänglig; http://www.migrationsver-
ket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-uppehallstillstand.html, 2016, (hämtad 2016-04-04) 
2 Migrationsverket, ”Skola” Tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asyl-
sokande/Skola.html, 2013, (hämtad 2016-04-04) 
3 Stefan Helte ”	Skolan klarar de nyanlända barnen” Lärarnas Nyheter, 22 januari 2016, Tillgänglig: 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/01/22/skolan-klarar-nyanlanda-barnen (hämtad 2016-04-04) 
4 Skolverket, ”Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper” Tillgänglig  http://www.skolverket.se/bedom-
ning/bedomning/kartlaggningsmaterial 2016, (hämtad 2016-04-04) 
5 UR, De nyanlända och skolan. Tillgänglig http://urskola.se/Produkter/155241-Skolministeriet-Nyanland-i-sko-
lan 2014, (hämtad 2016-04-06) 
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kan uppleva. Vilken typ av kompetens som krävs av lärare för att kunna ta emot nyanlända 

elever är inte heller tydligt. Skolverket (2016) hävdar att en förutsättning för att kunna ta emot 

och undervisa nyanlända elever är att den enskilda skolan har lärare med kompetens i vad det 

innebär för eleven att lära på sitt andraspråk. Detta innebär enligt myndigheten att det är en 

förutsättning för en bra mottagning att lärarna har utbildning i svenska som andraspråk. En 

utbildning som, genom att förmedla kunskap om språkliga och kulturella minoriteters inlär-

nings- och levnadsvillkor, ger förförståelse inför så kallade ”kulturmöten”, det vill säga män-

niskomöten där olika kulturer möts.6 Detta gäller dock bara för de lärare som arbetar i de så 

kallade förberedelseklasserna. Lärare som undervisar i religionskunskap ska ha goda kunskaper 

om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen och 

ska allsidigt kunna belysa vilken roll religion kan spela i olika kulturer. Vi vill undersöka 

huruvida lärare som undervisar i religionskunskap och i sekundärt fokus lärare som arbetar i 

förberedelseklass, har ett ”försprång” vad gäller ovan nämnda kunskaper samt huruvida denna 

påstådda kunskap i så fall borde vara tillgänglig för alla, det vill säga om dessa kompetenser är 

nödvändiga för alla lärare, för att kunna bemöta nyanlända elever. Därför bestämde vi oss för 

att undersöka vilken kompetens som krävs för att ta emot nyanlända elever och huruvida relig-

ionslärare med sin kunskap i religionsvetenskap har en fördel i mottagandet. 

 

Nyanlända elever kan ha en annan världsbild, det vill säga en annan historia, kultur och sätt att 

se på kunskap. I ett mångkulturellt samhälle som Sverige är religionen inte sällan begränsad till 

den privata sfären. Med andra ord är det den världsbild som har majoritet i Sverige. I skolans 

värld kan det tolkas som att läraren, medvetet eller omedvetet, försöker ”övertyga” de nyan-

lända eleverna om att det synsättet är det ”rätta.”7 Hans Lorentz, fil dr i pedagogik och fors-

kare/lektor vid Lunds universitet och Bosse Bergstedt, professor i pedagogik vid Lunds univer-

sitet, talar om en så kallad ”medborgarskapsutbildning” vilket enligt författarna går ut på att 

skolan har som sin uppgift att förmedla kunskap om landets geografi, kultur, språk, religion, 

                                                
6 Göteborgs universitet, ”Svenska som andraspråk”. Tillgänglig http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_informat-
ion/?courseId=SSA111 2015, (hämtad 2016-04-06). Skolverket, ”Nyanlända elevers skolgång”. Tillgänglig 	
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande	2016, (hämtad 2016-04-06) 
7SOU 2006:40, Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Tillgänglig  
http://www.regeringen.se/contentassets/38b1c68cac07410db29c65910627d9e6/utbildningens-dilemma---demo-
kratiska-ideal-och-andrafierande-praxis-sou-200640 2006, (hämtad 2016-04-06) 
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litteratur och inte minst landets historia. Det innebär att skolans elever, medvetet eller omed-

vetet, skaffar sig vissa värderingar och beteenden som skolan ”kräver att man ska kunna.”8 

Bruce Lincoln, professor i religionshistoria vid University of Chicago, diskuterar den komplexa 

frågan: ”Vad menar vi med ’religion’?” Han diskuterar också vilken roll religion har spelat och 

spelar i politik och kultur, framför allt i kulturmöten.9 Om det finns olika kulturer inom ramen 

för dessa krav innebär det också att skolan indirekt förklarar för elever som kommer ifrån en 

annan kultur att deras ursprungliga perspektiv är det ”felaktiga.” Då gör man också en distinkt-

ion mellan ”vi” och ”dem.” Enligt Lorentz och Bergstedt har distinktionen mellan utbildning 

och medborgarskap gradvis ökat över tid. Med bakgrund av detta blir utgångspunkten i vår 

studie dels den språkliga aspekten och dels vilka möjligheter lärare har, utifrån sina kunskaper, 

att kunna inkludera allas perspektiv och paradigm i undervisningen. 

1.1. Syfte och frågeställning  
Studien syftar till att undersöka hur religionslärare respektive lärare som arbetar i förberedel-

seklass arbetar med mottagandet av nyanlända elever. Huvudfokus ligger vid att utifrån ett so-

ciologiskt och ett religionsdidaktiskt perspektiv, med hjälp av kvalitativa intervjuer, fastställa 

vilka kompetenser som behövs för att kunna ta emot nyanlända elever samt huruvida religions-

lärare och lärare som arbetar i förberedelseklass besitter dessa kompetenser på ett mer fördel-

aktigt sätt kan hantera att eleverna ibland kommer ifrån skilda paradigm med avseende på kultur 

och framför allt religion. Detta kommer att undersökas med avseende på kulturella och reli-

giösa, språkliga och sociala aspekter. Studien avser att utifrån åtta kvalitativa intervjuer besvara 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilken eller vilka kompetenser kan lärare behöva ha för att kunna ta emot nyanlända elever 

på ett bra sätt?  

2. Vilken eller vilka kompetenser kan religionslärare respektive lärare som arbetar i förberedel-

seklass besitta som kan bidra till att mottagningen av nyanlända elever fungerar på ett bra sätt?  

 

 

 

                                                
8 Hans Lorentz och Bosse Bergstedt, ”Interkulturella Perspektiv: Från modern till postmodern pedagogik” i: Lo-
rentz, Hans och Bergstedt, Bosse(red): Interkulturella Perspektiv: Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer.. 
Studentlitteratur, Lund, 2006 s. 18 
9 Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after Septembet 11, Univ. of Chicago Press, Chicago, 
2003, preface xi 
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1.2. Forskningsöversikt 
Nedan följer en översikt av tidigare forskning inom snarlika områden till vår egen forskning. 

Om elever som kommer från ett annat land och deras skolsituation i Sverige finns viss forskning 

publicerad. Den är i majoritet skildrad ur elevernas perspektiv, det vill säga forskare har främst 

intervjuat elever om deras upplevelser.10 Det finns också forskning som behandlar vilka konse-

kvenser det mångkulturella samhället får för det pedagogiska förhållningssättet samt vilken 

problematik som kan komma av ”kulturkrockar.” Forskningen är så gott som alltid problemba-

serad.11 Mazoud Kamali, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet, har i sin bok Kultur-

kompetens i socialt arbete: Om socialarbetaren och klientens kultur beskrivit att kommunikat-

ionen mellan socialsekreterare och klienter med utländsk bakgrund ofta fungerar dåligt och 

diskuterar huruvida en förbättrad så kallad kulturkompetens är en lösning.12 Utländsk forskning 

finns i relativt stor utsträckning vad gäller mångfald och mångkulturalitet i skolan.13 Det finns 

däremot relativt lite forskning som avhandlar nyanlända elever i religionsundervisningen samt 

forskning om nyanlända elever ur lärarens perspektiv. Om kulturkompetens i skolan har vi hel-

ler inte hittat någon forskning. Med bakgrund av detta hävdar vi att relevansen för denna studie 

är hög eftersom det saknas forskning om nyanlända elever utifrån lärarens perspektiv. Det kan 

ses som ett tillkortakommande i forskningsläget. Man kan dessutom hävda relevans för studien 

på grund av det samhälleliga läget, det vill säga att flyktingströmmarna ökade drastiskt under 

2015. För att kunna ta emot dessa elever på ett bra sätt behöver lärarna ha rätt verktyg och 

kompetenser för att kunna möta elevernas behov. Vi undersöker huruvida lärare i religionskun-

skap och/eller lärare i svenska som andraspråk har fördelaktiga kunskaper i det avseendet. Ne-

dan följer en redovisning av den forskning som behandlas i denna studie. Översikten är fördelad 

i följande teman: nyanlända och religiös identitet, interkulturell pedagogik och nyanlända och 

språket.  

 

 

 

 

                                                
10 Cederberg 2006, Schwartz 2008, Bunar 2010, Skowronski 2013 
11 Myrberg 2001, Gustavsson, Olin Lauritzen, Ödman 2008, Darvishpour, Lahdenperä och Lorentz 2010, Frid-
lund 2011 
12 Kamali 2002 
13 Dekadt 2013, Masemann och Iram 2014, Vázquez-Montilla, Just och Triscari 2014, Darmody och Smyth i 
Rougier 2015 
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1.2.1. Nyanlända och religiös identitet 

Religiös identitet, sprungen ur en sociologisk synvinkel, är en social konstruktion och den är 

föränderlig i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle som Sverige.14 En familj som in-

vandrar till Sverige, låt oss säga en muslimsk familj, kommer inte sällan från ett land där ”att 

vara muslim” inte är något man reflekterar över. Daniel Andersson, filosofie doktor i religions-

vetenskap vid Göteborgs universitet och Åke Sander, professor i religionsbeteendevetenskap 

vid Göteborgs universitet, menar att religion inte är någonting man gör, det är någonting man 

är. Att vara muslim kan istället vara en så grundläggande egenskap som att vara mamma eller 

pappa och därför kan religionen sägas vara en viktig del av identiteten.15 Lincoln menar att man 

kan skilja mellan att religionen är en central del av kulturen eller inte.16 När familjen sedan 

kommer till Sverige är situationen en annan. Här råder religionsfrihet och den som är religiös i 

Sverige kan uppleva att denne måste hävda varför och på vilket sätt religionen utövas. Den 

muslimska familjen kan då ”tvingas” reflektera över egenskapen ”att vara muslim” och man 

blir (kanske) för första gången medveten om vilken religion man tillhör. Detta, menar Anders-

son och Sander, är en övergång i migranters förhållande till sin tradition från att fokusera relig-

ion till att fokusera religiositet, från något man ”är” till något man ”gör.”17 Många väljer att 

tona ned sin religiösa identitet i olika sociala sammanhang eftersom de riskerar att stigmatise-

ras.18 Reflektionen leder till en ökad medvetenhet hos individen och antingen till någon form 

av anpassning till det nya samhället eller ovilja till att anpassa sig.19  

 

1.2.2. Interkulturell pedagogik  

Lorentz och Bergstedt diskuterar vilka konsekvenser en mångkulturell skola får för det peda-

gogiska förhållningssättet och undersöker begreppen mångkulturell och interkulturell och skill-

naden dem emellan. Mångkulturell, till exempel ett mångkulturellt samhälle eller en mångkul-

turell skola, kan användas för att beskriva ett tillstånd, en situation eller en position. Det innebär 

att det mångkulturella samhället eller den mångkulturella skolan befolkas av individer som 

                                                
14 Bunar i Ålund 1998, Daniel Andersson och Åke Sander, ”Religion och religiositet i en pluralistisk och förän-
derlig värld” i: Andersson, Daniel och Sander, Åke (red): Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring. 
2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 64 
15, Andersson och Sander, 2009 ss.66-68 
16 Lincoln, 2006, s. 59 
17 Andersson och Sander, 2009, ss. 67-70 
18 Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström, Den tredje identiteten: Ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. Södertörns högskola, Huddinge 2009, s. 77, tillgänglig: http://urn.kb.se/re-
solve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-2244 (hämtad 2016-04-08) 
19 Andersson och Sander, 2009, s. 68, Willander i Solevid 2016 
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kommer från olika kulturer, etniciteter eller nationaliteter. Interkulturell, å sin sida, betraktas 

som handling, aktion eller rörelser individer emellan. Det kan jämföras med interaktion mellan 

människor där prefixet inter betecknar förhållningssättet eller handlingen. Om man i en mång-

kulturell skola strävar efter att utveckla ett nytt sätt att förhålla sig till varandra, som följd av 

den ”mångkulturella omgivningen”, ställs det krav på skolans ledare att bedriva interkulturell 

undervisning, att sälla sig till ett interkulturellt synsätt och att leda skolan interkulturellt. Inter 

står med andra ord för en interaktionsprocess där kommunikation sker ömsesidigt mellan indi-

vider som kommer ifrån mångahanda kulturer.20 Mång kan å sin sida beskrivas som en situation 

där många kulturer möts.21 Robert Jackson, professor i utbildning och religion vid University 

of Warwick, diskuterar skillnaden mellan ”multikulturell” och ”interkulturell” undervisning 

och menar att multi framför allt slagit rot i engelsk och amerikansk forskning emedan inter 

främst används i Europa. Jackson menar att många föredrar att använda ”interkulturell” ef-

tersom dess innebörd ligger i linje med föreställningen att kulturer inte är isolerade från 

varandra utan att de hela tiden interagerar med varandra, och lär och lånar av varandra.22 Hans 

Lorentz avhandlar vad som avses med interkulturell undervisning och refererar till Unescorå-

dets strävan efter att motverka alla former av rasism, främlingsfientlighet och annan typ av 

intolerans, där interkulturell undervisning sägs ha en central roll i den strävan. Interkulturell 

utbildning ska enligt rådet främjas ”med alla tillgängliga medel i syfte att främja tolerans, för-

ståelse och respekt mellan olika folk, grupper och individer.”23 I samband med utbildning i 

mångkulturella samhällen, menar Lorentz, är mänskliga rättigheter, jämställdhet och kulturell 

mångfald särskilt aktuella frågor. Under de senaste tjugo åren har dessa aktuella frågor präglat 

den svenska skolan alltmer. Det kan dock finnas en rädsla inför förändringar i skolan. Lorentz 

och Bergstedt talar om att svensk skola har en lång tradition av att förmedla en etnocentrisk 

världsbild, det vill säga att den egna gruppen ses som alltings centrum, till eleverna. Detta med-

för att förändringar inte alltid tas emot med öppna armar av ”den egna gruppen.”24 När nyan-

lända barn börjar i skolan möts de inte sällan av förutfattade meningar. Margareta Cederberg 

som är filosofie doktor i pedagogik vid Malmö högskola, menar att lärare (omedvetet) använder 

sig av kulturellt inbäddade koder, en outtalad ”kulturell grammatik” som råder i det svenska 

                                                
20 Gergen 1985, Shotter 1993, Pearce 1994 
21 Lorentz och Bergstedt, 2006, ss.16-17 
22 Robert Jackson, Rethinking religious education and plurality: issues in diversity and pedagogy Routledge-
Falmer, London, 2004, s. 127 
23 Hans Lorentz, Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2013 s.52 
24 Lorentz och Bergstedt, 2006, s. 30 
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samhället, och förväntar sig att även nyanlända elever ska kunna tolka koderna. Inte sällan är 

lärarna omedvetna om att de ställer sådana krav på eleverna. Detta benämns enligt Cederberg 

som osynlig pedagogik.25  

 

Det finns enligt Lorentz och Bergstedt en kritik mot det mångkulturella samhället som grundar 

sig i en tro att mångkulturell skola leder till att man går ifrån det västerländska idealet och den 

demokratiska grundstenen. Det kan också innefatta uppfattningen om att införandet av nya per-

spektiv i undervisningen reducerar och hotar det som redan finns i den svenska läroplanen och 

planeringen.26 För att reducera rädslan som kommer av förändringar krävs att vi också förstår 

att vi kan lära av varandra. Jan Trost, filosofie doktor och professor i sociologi vid Uppsala 

universitet, och Irene Levin, professor i sociologi vid högskolan i Oslo, menar att människan 

generellt sett i hög grad har förmågan att visa empati, att ”empatisera” med andra. Det innebär 

inte bara att man visar förståelse för en annan människa. Det betyder att man sätter sig in i den 

andres hela föreställningsvärld. Om man gör det så har man empatiserat i hög grad.27  

 

Ett interkulturellt pedagogiskt förhållningssätt handlar enligt Lorentz om att öka elevernas kul-

turförståelse och kulturkompetens och därmed minska diskriminering och kränkande behand-

ling genom att uppmärksamma olikheter och skillnader.28 Att uppmärksamma skillnader kan 

emellertid lika gärna leda till att lärare och sedermera också elever understryker att det finns 

skillnader snarare än att det finns likheter. Därför menar Lorentz att det är viktigt att betona 

likabehandling. Det betyder inte att alla ska vara lika. Det betyder att olikheter ska behandlas 

lika.29   

 

Jackson diskuterar två väsentliga sätt att uttrycka sig om kultur och religion i mångkulturella 

samhällen. De två sätten benämns som ”dominant discourse” och ”demotic discourse.” ”Domi-

nant discourse” definierar samhällen utifrån etnisk och religiös identitet. Det är det språk vilket 

används av media och politiker när de använder uttryck som till exempel ”det muslimska sam-

                                                
25 Meta Cederberg,	Utifrån sett - inifrån upplevt: några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras 
möte med den svenska skolan, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, Malmö, 
2006, s. 212 
26 Lorentz och Bergstedt, 2006, ss. 30-32 
27 Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen: med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, 3., [rev. och 
utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 80  
28 Lorentz, 2013, s. 58 
29 Lorentz, 2013, s. 61 
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hället.” Detta leder till att skillnader mellan individer och grupper suddas ut. Dominant di-

scourse används också inom grupper när de diskuterar gruppens rättigheter eller liknande, när 

individerna själva ser sig som en del av en grupp eller ett kollektiv och vill hävda sina rättig-

heter. ”Demotic discourse” avser språket för kulturskapande. Med det avses ett språk i mång-

kulturella samhällen där individer och grupper från olika kulturer möts och ”omförhandlar” 

gränser mellan kulturer för att kunna skapa ny mening för samhället, att omdefiniera vad sam-

hället är, i särskilda situationer. Det är viktigt, menar Jackson, att i interkulturell undervisning 

acceptera och bruka såväl dominant som demotic discourse.30 Om man som exempel enbart 

använder sig av ”dominant discourse” riskerar man som lärare att bidra till att kulturer isoleras 

från varandra vilket kan öka rädslan och illviljan till olikheter. Jackson menar att minskad 

mångkulturalitet kan försvåra individens identitetsskapande eftersom individen inte får inblick 

i något annat perspektiv än sitt eget.31 Det traditionella sättet att se på en religiös, etnisk eller 

kulturell grupp är att värderingar ska begränsas och att de inte ska vara fria att tolka. Jackson 

hävdar dock att en ung person i det mångkulturella samhället kan ses som en ”skilled cultural 

navigator” vilket innebär att man hela tiden skapar ny kultur utifrån det ”smörgåsbord” av vär-

deringar som samhället idag består av.32  

 

En utmaning för den svenska skolan som korrelerar med ovanstående är att hantera föränder-

ligheten i vad som ses som relevant kunskap och vilken eller vilka grupper som ska ha möjlighet 

att definiera kunskapskvaliteten.33 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, och fritids-

hemmet proklamerar att: 

 

        Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,   

        jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som  

        skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen  

        tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,  

        generositet, tolerans och ansvarstagande.34 

 

Den svenska skolan ska således förvalta den etik som kommit ur kristen tradition och väster-

ländsk humanism och därmed också förmedla till eleverna att det sättet är det rätta. Likväl finns 

                                                
30 Jackson, 2004, ss. 129-130 
31 Jackson, 2004,s. 130 
32 Jackson, 2004, ss. 130-131 
33 Lorentz och Bergstedt, 2006, s. 52 
34 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.	Skolverket, Stockholm, (2011), s. 7, till-
gänglig: http://hdl.handle.net/2077/31382 (hämtad 2016-04-08) 
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det olika uppfattning om vad som anses vara relevant kunskap. Det finns också olika uppfatt-

ningar om hur man ser på kunskap. Lorentz och Bergstedt talar om två dominerande uppfatt-

ningar om kunskap – objektiv och subjektiv uppfattning. Enligt den objektiva uppfattningen ser 

man på kunskaper som objektiva storheter vilka elever tillägnar sig i skolan oberoende av bak-

grund och/eller motivation. Den subjektiva uppfattningen sätter å sin sida kunskap i samband 

med den enskilda elevens erfarenheter och intressen. Lorentz och Bergstedt menar att lärande 

inte längre går ut på att ”överföra objektiva och neutrala kunskaper.” Det är snarare en fråga 

om att lära utifrån sin egen bakgrund och sina egna erfarenheter.35 Utmaningen blir att balansera 

den svenska skolan och utbildningen mellan läroplanens uttalade syften och mångkulturali-

tetens föränderliga skeende. 

 

1.2.3. Nyanlända och språket  

Enligt Annick Sjögren, docent i etnologi och ansvarig för att utveckla interkulturalitet på Sö-

dertörns högskola, Ann Runfors, etnolog vid Stockholms universitet, och Ingrid Ramberg,  kan 

språk ses som något tekniskt och som en färdighet och kunskap som bygger på intellekt. Språk 

kan också ses som ett samhällsfenomen. Då ses språket inte som en färdighet utan som något 

som hör ihop med sociala och kulturella erfarenheter, till exempel maktrelationer.36 När det 

gäller elever med tvåspråkighet blir båda synsätten enligt Sjögren, Runfors och Ramberg vik-

tiga. Att lära sig det nya språket, till exempel svenska, är både att ta till sig en ny färdighet och 

att ta sig an nya sociala och kulturella erfarenheter. Den eller de lärare som undervisar dessa 

elever befinner sig i maktposition eftersom lärarna kan språket, både som färdighet och som 

ingång till det sociala och till kulturen medan eleverna inte kan. Även om läraren alltid kan 

sägas ha makten i sin roll blir det språkliga övertaget tydligare om eleverna inte har språket 

med sig, vilken enligt ovan är ”nyckeln” till det sociala och till kulturen.  

 

Cederberg menar att det finns en bild av att elever med utländsk bakgrund misslyckas i skolan 

”för att de är invandrare” som måste belysas och problematiseras. Hon ger förslag på ett recept 

på ”skolframgång.” Cederberg menar att det finns en språklig aspekt, i det avseendet att ele-

verna har vistats en kort tid i Sverige och inte har språket med sig och att de därmed inte hinner 

                                                
35 Lorentz och Bergstedt, 2006, s. 118 
36 Annick Sjögren, Ann Runfors och Ingrid Ramberg, ”Introduktion: Språk, kultur, makt” i; Sjögren, Annick, 
Runfors, Ann & Ramberg, Ingrid (red.), En "bra" svenska?: om språk, kultur och makt : en antologi inom pro-
jektet Språk och miljö, Mångkulturellt centrum, Tumba, 1996, s. 10 
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lära sig svenska i sådan utsträckning att de kan använda språket som ”kunskapsspråk.” De ele-

ver som i tidigt stadie får svenska vänner har bättre förutsättningar för att lära sig svenska, både 

som ett ”kunskapsspråk” att använda i skolan och som ett ”kommunikationsspråk” för att skapa 

relationer.37 Eva Skowronski, som är filosofie magister i sociologi, filosofie doktor i migrat-

ionsvetenskap och religionsvetenskap och gymnasielärare, menar å sin sida att nyanlända elever 

lätt känner sig utanför och otrygga när de förflyttas från förberedelseklass till vanlig klass. De 

nyanlända eleverna kan uppleva att de inte har något gemensamt med de svenska eleverna och 

därmed inte vågar ta för sig i klassen.38 Skowronski hävdar att nyanlända elever menar att det 

är lättare att knyta vänskapsband med elever som har liknande erfarenheter och bakgrund.39 

Eleverna rör sig enligt Cederberg inte sällan endast på ”icke-svenskspråkiga arenor” vilket in-

nebär att de endast övar sin svenska i skolan vilket kan leda till att eleverna inte knyter vän-

skapsband med några svenska elever och då kan språkutvecklingen bli lidande.40 Skowronski 

menar å sin sida att nyanlända elever som inte har någon med samma bakgrund eller samma 

språk att ty sig till kan känna sig och/eller bli exkluderade i klassen. Skowronski framhåller att 

andra elever i klassen som har samma eller liknande bakgrund som de nyanlända eleverna kan 

fungera som ”hjälplärare” när ordinarie läraren inte kan hjälpa till, som en följd av den ”språk-

liga barriären.”41 

 

Cederberg menar att målet för språkinlärningen har konstruerats så att elever med svenska som 

andraspråk ska behärska det svenska språket i samma grad som elever födda i Sverige. Som 

kommunikationsspråk kan eleverna ta till sig det svenska språket på ett till två år medan det 

kan ta upp till åtta år att tillägna sig språket så att det fungerar som ett abstrakt skolspråk på 

samma sätt som hos barn födda i Sverige. Hur elever uppfattas kan påverkas av hur väl de 

uttrycker sig språkligt på svenska. Beroende på hur lärares bedömningar påverkas av språket 

kan det leda till att lärare bedömer att elever med tvåspråkighet som håller på att lära sig det 

nya språket har lägre ämneskunskaper än andra och därför kan eleverna hamna efter i skolan.42 

Detta kan enligt Cederberg ses som en osynlig pedagogik. I nästa kapitel följer en bakgrund till 

vad som avses undersökas i studien.  

                                                
37 Cederberg 2006 
38 Eva Skowronski, Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla", Centrum för 
teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, Lund, 2013, ss. 120-121 
39 Skowronski, 2013, s. 118, ss. 121-122 
40 Cederberg, 2006, s. 198 
41 Skowronski, 2013, ss. 121-122 
42 Cederberg, 2006, s. 33 
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2. Bakgrund 
Nedan följer en bakgrund till vad som i uppsatsen ska undersökas. Vad som avses är hur mi-

grationsprocessen till Sverige går till, vad en förberedelseklass är och vad den har för syfte samt 

hur kartläggning av nyanlända elevers kunskaper går till. Här tillkommer också en beskrivning 

av och en diskussion kring kursen Svenska som andraspråk eftersom vi i denna uppsats också 

diskuterar huruvida det vore fördelaktigt om lärare fick en sådan utbildning eller en liknande 

utbildning, med avseende på att utbildningen till stor del innefattar kulturella aspekter. 

 

2.1. Att komma till Sverige 

Migration, det vill säga personers rörelse mellan länder eller med andra ord, in- och utflyttning, 

är en av vår tids stora frågor. Människor rör sig med eller utan ansträngning över alla delar av 

vår värld. Vissa tvingas fly undan krig och förföljelse men en större andel flyttar av andra skäl. 

Det kan handla om att bilda familj, arbete eller studier utomlands. Migration har enligt Migrat-

ionsverket ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.43 

Under 2015 beviljades 34765 av 162877 asylsökande personer asyl, det vill säga ett uppehålls-

tillstånd som utfärdas till den som enligt utlänningslagen räknas som flykting, i Sverige.44 Den 

som vill ansöka om asyl i Sverige ska å det snaraste efter ankomst till landet vända sig till 

polisen och berätta att man vill söka asyl. Polisen hjälper den som vill söka asyl att komma till 

Migrationsverket. Migrationsprocessen är densamma oavsett om man söker sig till Sverige för 

asyl eller för tillstånd att komma hit och arbeta, studera eller som anhörig.45 För en detaljerad 

beskrivning av migrationsprocessen hänvisas till Migrationsverkets hemsida.  

 

Barn som kommer till Sverige är antingen i sällskap av sin familj eller ensamkommande. Hand-

läggningen på Migrationsverket skiljer sig åt beroende på om barnet har sina föräldrar i Sverige 

eller inte. Så snart Migrationsverket får kännedom om att barnet är utan föräldrar i landet, det 

vill säga att barnet är ensamkommande, informerar Migrationsverket socialtjänsten i den be-

rörda kommunen om att ett barn befinner sig i Sverige och har sökt asyl. Barnet ska sedan 

anvisas till en kommun. Kanske är det en önskan från barnet att denne vill bo hos en släkting i 

till exempel Borås. Den som söker skydd i form av asyl måste söka på en ort där Migrations-

verket har kontor, till exempel Göteborg. Då skickar Migrationsverket i Göteborg en anvisning 

                                                
43 Migrationsverket, Fakta om migration, Tillgänglig: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsver-
ket/Fakta-om-migration.html 2016, (hämtad 2016-04-08)  
44 Migrationsverket, Fakta om uppehållstillstånd och migration, 2016  
45 Migrationsverket, Fakta om uppehållstillstånd och migration, 2016 
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till Borås kommun. Ensamkommande barn tilldelas sedan en god man, det vill säga den person 

som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. En god man utses 

av den för ärendet anvisade kommunen. Migrationsverket har alltså inget föräldraansvar för det 

ensamkommande barnet, den lotten faller på den anvisade kommunen. Därefter anmäls barnet 

till skola av kommunen eller den gode mannen. Om barnet har sällskap av sina föräldrar träffar 

Migrationsverket familjen och frågar om man får anmäla barnet till skolan. Asylsökande barn 

har i Sverige rätt att gå i skola men innan de beviljats uppehållstillstånd har barnen inte skol-

plikt.  

Migrationsverkets huvuduppgift är att utreda om den som söker skydd i form av asyl har rätt 

att få uppehållstillstånd i Sverige. Om Migrationsverket avslår en asylansökan och domstolen 

meddelar att tillstånd inte kan beviljas så vinner ett beslut laga kraft två veckor efter domstolens 

dom. Därefter påbörjas arbete med återvändande till hemlandet. Migrationsverkets beslut kan 

om så önskas överklagas till domstol. Handläggningstiderna för att beslut ska kunna tas brukar 

enligt Migrationsverket vara cirka nio månader med på grund av att antalet asylsökande ökade 

kraftigt under hösten 2015 kan det i dagens läge vara svårt att säga hur långa handläggningsti-

derna blir för barn som söker skydd i Sverige.  

 

2.2. Förberedelseklassen 

Skolverket menar att de nyanlända elevernas första tid i skolan är avgörande för hans eller 

hennes framtida skolgång.46 Det kan vara av godo att introducera eleverna för det svenska skol-

systemet i en förberedelseklass för att mottagningen ska kännas trygg och meningsfull för alla 

parter. Det finns likväl forskning som såväl stödjer som avråder från att placera eleverna i en 

förberedelseklass innan de klassplaceras. Myndigheten för skolutveckling proklamerar att 

nyckeln till ett framgångsrecept vad gäller förberedelseklass är integration. Syftet måste alltid 

vara att inkludera eleverna som går i förberedelseklass i den övriga skolan. Problemet, hävdar 

myndigheten, är att det i många fall inte handlar om att hitta de bästa lösningarna för att barnen 

ska lära sig och utvecklas på bästa sätt. Istället placeras eleverna utifrån okunskap och av eko-

nomiska skäl och utifrån elevernas bakgrund och språkbrist.47 Skowronski jämför förberedel-

                                                
46 Skolverket, Ta emot nyanlända elever, Tillgänglig  2016 
47 Fredrik Modigh, Vid sidan av eller mitt i?: om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasie-
skolan, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2005, s. 45 
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seklassen med undervisningsformer för elever i behov av extra stöd och därmed med special-

pedagogiken. Skillnaden är att man inom specialpedagogiken förespråkar att eleverna i behov 

av extra ska undervisas i sina ordinarie klasser och där ha tillgång till särskilt stöd emedan man 

inom andraspråksundervisning menar att eleverna ska undervisas i särskild grupp.48 SKL (Sve-

riges Kommuner och Landsting) hävdar att det finns framför allt tre faktorer som påverkar om 

eleverna placeras i förberedelseklass eller går direkt ut i ordinarie klass – antalet elever, elever-

nas behov och elevernas inkludering. I de fall då kommunen har få nyanlända elever kan det 

vara enklare att placera eleverna direkt i ordinarie klass och förse dem med det stöd de behöver. 

Om kommunen istället har ett större antal nyanlända elever kan en placering och undervisning 

i förberedelseklass vara att föredra. De allra flesta kommuner har gjort bedömningen att en 

förberedelseklass som organisationsform är att föredra för mottagandet av nyanlända elever 

eftersom dessa klasser syftar till att på ett ändamålsenligt sätt kan möta de behov som eleverna 

har gemensamt. Förberedelseklasser bedöms också av SKL kunna främja elevernas inkludering 

i skolan och samhället.49 Det kan sägas vara motsägelsefullt. Myndigheten för skolutveckling 

menar å sin sida att förberedelseklassen ur en aspekt är en segregerande åtgärd som kan inne-

bära ”ett socialt tillbakasteg som försvårar integration.”50 Eleverna riskerar att fastna i trygg-

heten som förberedelseklassen kan innebära för såväl elever som lärare. SKL menar å sin sida 

att förberedelseklassen, använd på rätt sätt, lägger grunden för inkludering.51  

 

Skolverket vidmakthåller att det inte finns något krav på att tillhandahålla förberedelseklasser 

på den enskilda skolan.52 En förberedelseklass är tänkt att introducera eleverna för grundläg-

gande lagar, regler och normer i det svenska samhället. Det handlar framför allt om en allmän 

introduktion till svenska skolan och undervisning i svenska. Här ska man också kartlägga och 

bedöma den enskilde elevens skolbakgrund och ämneskunskaper.53 

 

 

 

 

                                                
48 Skowronski, 2013, ss. 263-264 
49 Nina Andersson Brynja och Roy Melchert, Nyanlända elevers utbildning – goda exempel från tio kommuner 
Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2010, s. 15 
50 Modigh, 2005, s. 45 
51Andersson Brynja och Melchert, 2010, s. 16 
52 Skolverket, ”Ta emot nyanlända elever” 2016  
53 Andersson Brynja och Melchert, 2010, s. 15 
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2.2.1. Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper  

Från och med den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i 

skollagen och obligatorisk att genomföra. Det innebär att elevernas kunskaper å det snaraste 

måste kartläggas för att eleverna ska kunna klassplaceras.  

 

Skolverket har i enlighet med ovanstående lag som har trätt laga kraft tagit fram ett kartlägg-

ningsmaterial som hjälp och stöd till lärares arbete med kartläggning av de nyanlända elevernas 

kunskapsnivåer. Kartläggningen är tänkt att klargöra vilka kunskaper eleven har sedan tidigare 

och vilken nivå i förhållande till årskurs eleven befinner sig på när kartläggningen genomförs.54  

 

Lärarna har två månader på sig att bedöma elevens kunskaper inom litteracitet och numeracitet, 

det vill säga elevens användning av skriftspråk och elevens förmåga att använda matematiskt 

tänkande och problemformulering.55 Därefter ska lärarna bestämma vilken årskurs och under-

visningsgrupp som eleven ska placeras i utifrån vilken nivå denne ligger på. Till sin hjälp har 

lärarna Skolverkets material - "Bedömningsportalen", ett material som beskriver hur man ska 

arbeta med den nyanlända eleven.56 

 

Kartläggningen ska ske på, om så möjligt, elevens starkaste språk. Därför kan det i kartlägg-

ningen behövas en tolk och det är en fördel om läraren som blivit utsedd av rektor att genomföra 

kartläggningen kommer att möta eleven under senare undervisning. Det betyder inte att läraren 

som genomför kartläggningen måste vara mentor för eleven i ett senare skede men det är önsk-

värt att läraren och eleven senare träffas i daglig undervisning. Materialet som man använder 

inför kartläggningen har ett pedagogiskt syfte, och ska mäta elevens tidigare kunskaper, och 

ska därför inte användas i inskrivningen av eleven. Bedömningen av elevens kunskaper ska ske 

i tre steg: 

 

Det första steget består i att bedöma elevens språk och erfarenheter. I det här samtalet vill man 

gärna att en vårdnadshavare ska vara med eftersom man då får information om elevens och 

vårdnadshavarens tankar och förväntningar på skolan. I steg två bedöms elevens kunskaper 

inom litteracitet och numeracitet, det vill säga vad eleven har för kunskaper inom skriftspråk 

                                                
54 Skolverket, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper,	2016  
55 Skolverket, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, 2016 
56 Bedömningsportalen, ”Handledning”, Tillgänglig https://bp.skolverket.se/web/handledning/start, 2016, (häm-
tad 2016-04-08) 
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och matematiska problemlösningar. Man vill veta på vilken nivå eleven befinner sig för att 

under ett senare skede i kartläggningen kunna ta ställning till vilken årskurs och vilken under-

visningsgrupp som eleven kommer att tillhöra. Steg tre innebär att läraren kartlägger elevens 

tidigare kunskaper inom skolans ämnen. Man tar här reda på elevens förkunskaper vilket påvi-

sar var eleven kommer hamna under senare undervisning. Steg tre kan påbörjas under de två 

första månaderna eller skjutas upp för att påbörjas när eleven börjar i ämnesundervisningen i 

respektive ämne.57  

Den eller de som genomför kartläggningen är inte alltid samma personer hela vägen. I det första 

steget är det lämpligast med en modersmålslärare, en flerspråkig ämneslärare eller en lärare i 

svenska som andraspråk tillsammans med en tolk. I steg två vilket bygger på steg ett, är det då 

litteraciteten ska bedömas bäst att utnyttja en lärare inom svenska som andraspråk tillsammans 

med en tolk, eller en modersmålslärare. När numeraciteten ska bedömas är det föredraget att 

använda en lärare som har matematisk ämneskompetens samt en tolk eller en flerspråkig lärare 

med kompetens inom matematik.  

 

2.2.2. Övergången mellan förberedelseklass och vanlig klass 

En vanlig kritik mot att använda förberedelseklassen som en introducerande organisationsform 

är att eleverna tenderar att fastna där för länge.58 Därför är det viktigt att ha en tidsgräns för hur 

länge eleverna får gå i förberedelseklass. Skolverket menar att undervisningen i förberedelse-

klassen i ett ämne ska upphöra så snart man bedömer att eleven kan följa den ordinarie under-

visningen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen successivt ska flyttas över till den or-

dinarie undervisningen.59 

 

Ovan har det diskuterats huruvida det är fördelaktigt att de nyanlända eleverna introduceras i 

en förberedelseklass innan de klassplaceras eller om det är bättre om eleverna placeras i ordi-

narie klass direkt. Myndigheten för skolutveckling hävdar att om syftet med förberedelseklas-

sen är att inkludera eleverna i den övriga skolan kan organisationsformen vara av godo. Förbe-

redelseklasser får aldrig finnas enbart av praktiska och/eller ekonomiska skäl, det vill säga en 

                                                
57 Bedömningsportalen,” Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper”, Tillgänglig https://bp.skolver-
ket.se/web/kartlaggningsmaterial/start, 2016, (hämtad 2016-04-08) 
58 Andersson Brynja och Melchert, 2010, s. 21 
59 Skolverket, Ta emot nyanlända elever, 2016 
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organisationsform som finns till för att ”förvara” eleverna.60 SKL menar att förberedelseklasser, 

använda på rätt sätt, kan främja elevernas inkludering i övriga skolan. Det är viktigt att eleverna 

inte fastnar i tryggheten som förberedelseklassen kan innebära för såväl elever som lärare.61 

Det måste vara tydligt för eleverna att förberedelseklassen inte är ”målet” utan en språngbräda 

till den ordinarie undervisning. De måste förstå att de är ”på väg” någonstans, att förberedelse-

klassen är en resa för eleverna med syftet att lägga grund för språk och socialisation så att ska 

klara sig i den svenska skolan. 

 

2.3. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr-11) 

De delar i läroplanen som tydliggör skolans och religionsundervisningens roll i arbetet med 

mångfald visar på vilka kompetenser som krävs för att kunna hålla värdegrunden levande och 

relevant för alla som bor och lever i Sverige. Carl E. Olivestam och Håkan Thorsén Värdegrun-

den i läroplanen tydliggör demokratin som livsform. Med detta avses att relationer mellan män-

niskor ska präglas av hänsyn till de värden som ingår i värdegrunden. Om dessa värden accep-

teras av medborgarna fungerar den ”socialt integrativt och håller samman ett samhälle” ef-

tersom värdegrunden är normativt accepterad  i samlevnad och i konfliktlösning.62 Den svenska 

skolan har en svår men viktig uppgift i att förvalta värderingar och normer som skolan ska vila 

på. I dagens skola ökar den kulturella mångfalden, inte minst när det gäller religiös mångfald, 

mer än någonsin varför uppdraget blir annorlunda (och viktigare) än någonsin. I skolans värde-

grund och uppdrag står att:  

 

    Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna  

    ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell  

    mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg  

    identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor  

    och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar  

    för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.63  

 

                                                
60 Modigh, 2005, s. 45 
61 Andersson Brynja och Melchert, 2010, s. 15 
62 Carl Eber Olivestam och Håkan Thorsén,	Värdegrund i förskola och skola: [om värdegrund, yrkesidentitet 
och praktik], 2. rev. uppl., Rebus, Göteborg, 2011, s. 52 
63	Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 2015, s. 7 
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Här beskrivs det ökade kravet på skolan att kunna stärka förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar med avseende på kulturella olikheter. Denna förmåga beskrivs 

som skolans ansvar att förvalta för alla som arbetar där. I religionskunskapens syfte står att: 

           Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck  

           Med anknytning till religiösa traditioner (...) Undervisningen ska även bidra till att eleverna 

           utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner  

           och andra livsåskådningar.64 

 

Undervisning i religionskunskap ska således bidra till att eleverna utvecklar förståelse för män-

niskors kulturella olikheter med avseende på religiösa aspekter. Det är lärarens uppgift att för-

valta kunskaper till eleverna så att denna förståelse utvecklas. Med andra ord behöver läraren 

inneha en sådan förståelse för att kunna vidarebefordra den till sina elever.  

 

Skolan ska också verka för en ökad kunskap om och förståelse för den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang. Den svenska skolan ska med andra ord arbeta utifrån ett internationellt 

perspektiv vilket innebär att skolan ska förbereda ”för ett samhälle med täta kontakter över 

kultur- och nationsgränser.”65 Det internationella perspektivet ska också kunna bidra till att ut-

veckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. I inledningen till kursplanen för 

religionskunskap står att människor i alla tider har ”försökt att förstå och förklara sina levnads-

villkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är 

därför centrala inslag i den mänskliga kulturen.”66 Enligt läroplanen kan således religion, även 

om Sverige är ett sekulariserat samhälle, ses som central i den mänskliga kulturen. Dagens 

Sverige är också präglat av mångfald varför läroplanen proklamerar att ”kunskaper om religion 

och andra livsåskådningar” är särskilt viktiga för att erhålla och upprätthålla ömsesidig förstå-

else människor emellan.67 Detta kan kopplas till Lorentz modell om interkulturell pedagogisk 

kompetens vilken kan beskrivas som en kompetens som, utifrån ett pedagogiskt och sociokul-

turellt perspektiv, ”riktar sig mot de villkor som pluralistiska samhällen ställer på förståelse och 

kunskap om hur vi människor ska kunna samexistera och finnas till.”68 

 

                                                
64 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 2015, s. 198 
65 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2015, s.198 
66 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2015, s. 198 
67 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2015, s. 198 
68 Lorentz, 2013, s. 110 
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I syftet för religionskunskap står att undervisningen ska ”ge kunskap om och förståelse för hur 

kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.”69 Det innebär att 

svenska skolan, trots tillflödet av människor från olika kulturer, grundar sig i  kristna traditioner 

och hur de har påverkat det svenska samhället och dess inneboende värderingar. För dagens 

samhälle är det dock värt att diskutera huruvida kursplanen för religionskunskap bör innehålla 

ett stycke som förklarar att undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur andra 

religiösa traditioner påverkar dagens svenska samhälle och dess värderingar. 

Det är inte uttalat vilka kompetenser som behövs på en skola för att mottagandet av nyanlända 

elever. Om man utgår från läroplanen kan man ana vad skolan ska sträva efter vad gäller mång-

fald inom landets gränser men här kan sägas behövas utveckling. Man kan till exempel disku-

tera huruvida samtliga lärare ska kunna ge kunskap om de värden och kunskaper som ovan 

beskrivs.  

 

2.4. Svenska som andraspråk för lärare och pedagoger  

Det är relevant för läsaren att få en inblick i utbildningen Svenska som andraspråk eftersom 

lärare som arbetar i förberedelseklass, det vill säga det ena av två undersökningsobjekt för stu-

dien, av Skolverket förutsätts ha utbildning i detta. Skolverket hävdar att en förutsättning för 

att kunna ta emot nyanlända elever på ett bra sätt är att det finns personal på skolan som har 

utbildning i Svenska som andraspråk. Utbildning i Svenska som andraspråk riktar sig till lärare 

och andra pedagoger, skolledare och andra som vill ”öka sin kännedom om språkliga och kul-

turella minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor.”70 I utbildningen behandlas det svenska 

språket ”som det ter sig för en person med annat modersmål.”71 För att detta ska kunna vara 

möjligt görs jämförelser med andra språks strukturer. Förutom frågor om flerspråkighet, språk-

psykologi, språkinlärning och språkutveckling studeras också kulturell bakgrund, migrationens 

mekanismer och ”flerspråkighetens effekter för individ och samhälle.”72 Det innebär att lärare 

och pedagoger som genomför kursen och/eller kurserna inte bara får en ökad kunskap om hur 

elever med ett annat modersmål lär sig ett andraspråk utan också erhåller kunskap om och för-

ståelse för elevernas kulturella bakgrund och hur det faktum att eleverna har fler språk än ett 

                                                
69 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2015, s. 198  
70 Göteborgs universitet, ”Institutionen för svenska språket: Svenska som andraspråk” Tillgänglig: 
http://svenska.gu.se/utbildning/grundniva/sva , 2015, (hämtad 2016-04-04) 
71 Göteborgs universitet, ”Institutionen för svenska språket: Svenska som andraspråk”, 2015 
72 Göteborgs universitet, ”Institutionen för svenska språket: Svenska som andraspråk”, 2015 



22 
	

påverkar inlärning och utveckling. Göteborgs universitet, som är ett av de universitet som an-

ordnar kursen Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 hp, beskriver kursen enligt följande:  

 

     Det här är kursen för dig som vill undervisa i svenska som andraspråk. Du studerar kulturmöten, 

     flyktingskap, migration och sociala faktorer ur ett individ- och samhällsperspektiv och får en  

     orientering om flerspråkighet och moderna teorier om andraspråksutveckling. Ämnet behandlar  

     svenska språket så som det ter sig för personer med andra modersmål och ger grundliga kunskaper  

     om uttal, skrift, grammatik och ordförråd samt alfabetisering alternativt läs- och skrivutveckling på  

     ett andraspråk.73 

 

Under arbetet med intervjuer i vår studie har vi ställt oss och våra intervjupersoner frågan om 

huruvida det vore fördelaktigt om alla lärare genomgick utbildningen Svenska som andraspråk 

eftersom kursen kan ge kunskap om och förståelse för ”hur man lär och utvecklas” om man 

kommer från ett land med till exempel en annan kultur och syn på kunskap samt ett annat språk. 

Detta gäller framför allt den del i utbildningen som ger kunskap om och förståelse för kulturella 

olikheter. Denna förståelse kan kopplas till vår teoretiska utgångspunkt, det vill säga den relig-

ionspedagogiska kompetensen. Kan lärare som genomfört utbildningen Svenska som andra-

språk sägas ha erhållit en sådan kompetens och är den kompetensen i så fall fördelaktig i mot-

tagandet av nyanlända elever? Detta diskuteras vidare i analysen i kapitel fem. 

3. Metodologi 
Nedan följer en beskrivning av den undersökningsmetod som för studien har använts samt en 

diskussion kring metodvalet. Här följer också en beskrivning av studiens teoretiska utgångs-

punkter. 

 

3.1. Metod 

Studien syftar till, med hjälp av en kvalitativ ansats, att undersöka vilka kompetenser som be-

hövs för att mottagningen av nyanlända elever ska fungera utifrån goda förutsättningar. Detta 

ska undersökas utifrån lärarnas perspektiv och lärare är därför målgrupp i denna studie. För 

studien tillämpas intervjuer som forskningsmetod samt en enkät som besvaras i samband med 

intervjuerna. I detta fallet genomförs enskilda intervjuer med såväl lärare som arbetar i förbe-

redelseklass som ordinarie lärare. Eftersom vi är intresserade av hur mottagandet går till i re-

                                                
73 Göteborgs universitet, ”Svenska som andraspråk: Grundkurs, 30 hp”, 2015 



23 
	

ligionsundervisningen intervjuas lärare som undervisar i religion. De lärare som arbetar i för-

beredelseklass är med i undersökningen eftersom de har läst utbildningen ”Svenska som and-

raspråk.” I studien undersöks huruvida de intervjuade lärarna, utifrån sin utbildning, har fördel-

aktiga kompetenser i mottagandet av nyanlända elever.  

 

Jan Trost, filosofie doktor och professor i sociologi vid Uppsala universitet, menar att de första 

frågorna i en intervju kan vara avgörande för hur resten av intervjun flyter. Ett sätt att börja är 

att be respondenten att fritt berätta om något i anslutning till intervjuns ämnesområde, till ex-

empel genom att skriva ned på en lapp där respondenten sedan får berätta om vad anteckning-

arna symboliserar. Detta kan leda till att respondenten får tänka över uppmaningen och blir 

motiverad att fortsätta.74 I det här fallet tilldelas respondenten en kortare enkät á tio påståenden 

som introduktion till intervjun. Enkäten är tänkt att öppna upp för reflektion hos lärarna inför 

stundande djupintervju. Enkäten är framtagen utifrån den amerikanska studien av Elia 

Vázquez-Montilla, professor i ESOL (English for Speakers of Other Langugaes), Megan Just, 

Ph.D. student (skriver sin doktorsavhandling) och Robert Triscari, biträdande professor i forsk-

ning, utvärdering och mätning, som undersöker lärares attityder och/eller förutfattade meningar 

till elever som har engelska som andraspråk och till kulturell och språklig mångfald i klassrum-

met.75 Studien visar att en stor del av de tillfrågade lärarna till hög grad har förutfattade me-

ningar om de ovan nämnda eleverna.76 Vázquez-Montilla, Just och Triscari hävdar att det är av 

stor vikt att lärare får de redskap som behövs för att arbeta med elever med olika bakgrund 

eftersom den kulturella mångfalden ökar i hög grad.77 Utifrån den studien utformades tio på-

ståenden (se bilaga 1.1) som syftar till att introducera respondenten för de områden som kom-

mer att diskuteras i intervjun. Påståendena besvaras muntligt med antingen ”håller med” eller 

håller inte med” men inte förrän i slutet av djupintervjun får respondenten kommentera sina 

svar på påståendena. Det är intressant att analysera lärarnas utsagor när de får kortare respektive 

längre svarsutrymme. Därför används enkäten och sedan djupintervjun. Därefter fortsätter dju-

pintervjun enligt de frågeområden som inför intervjun har tagits fram (se bilaga 1.2).  

 

                                                
74 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, ss. 84-85 
75 Elia Vázquez-Montilla, Megan Just och Robert Triscari, Teachers’ dispositions and beliefs about cultural and 
linguistic diversity, Tillgänglig: http://www.hrpub.org/download/20141001/UJER6-19502609.pdf 2014, (hämtad 
2016-04-08) 
76 Vázquez-Montilla, Just och Triscari, Teachers’ dispositions and beliefs about cultural and linguistic diversity, 
2014, ss. 583 
77 Vázquez-Montilla, Just och Triscari, Teachers’ dispositions and beliefs about cultural and linguistic diversity, 
2014, ss. 585 
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De intervjuer som kommer att genomföras kan enligt Martyn Denscombe, emeritusprofessor 

vid , beskrivas som semistrukturerade intervjuer. I jämförelse med strukturerade intervjuer, där 

svarsalternativen är begränsade och respondenten har begränsat eller obefintligt utrymme att 

röra sig utanför svaren, kan semistrukturerade intervjuer sägas syfta till att vara mer flexibla. I 

en semistrukturerad intervju har forskaren i förväg lagt upp frågor som respondenten får svara 

på men respondenterna har möjlighet att tala fritt utifrån de ämnen och frågor som ställs i dju-

pintervjun. 78  

 

Samtliga respondenter deltar i intervjun på frivillig basis och har rätt att dra sig ur när som helst. 

Detta kallas enligt Steinar Kvale, professor i utbildningspsykologi vid universitetet i Aarhus, 

och Svend Brinkmann, professor i psykologi vid universitetet i Aalborg, för informerat sam-

tycke.79 Inför intervjun informeras respondenten om att det som tas upp i intervjun är konfiden-

tiellt vilket enligt Trost innebär att ingen utomstående får ta del av uppgifter som på något sätt 

kan röja respondentens identitet.80 Däremot poängteras att allt som framkommer under inspel-

ningen kan komma att användas i studien så länge det inte bryter mot konfidentialiteten. I in-

tervjun är vi två forskare och en respondent. Detta kan upplevas som en ”ojämn formation” av 

respondenten varför vi väljer att ha en aktiv respektive en passiv intervjuare. Den aktiva inter-

vjuaren för den huvudsakliga kommunikationen och är den som ställer frågor och följdfrågor 

emedan den passiva intervjuaren antecknar i tystnad för att få ett ytterligare perspektiv på det 

som sägs. Detta är av särskilt stor vikt när respondenten besvarar enkäten eftersom svaren då 

kommer snabbt och kort. Vem som är aktiv respektive passiv intervjuare varierar från intervju 

till intervju. Den introducerande enkäten, den intervjuguide som använts i studien samt ett 

slumpmässigt utdrag av de frågor som ställdes i intervjun finns som bilagor till studien. 

 

3.2. Urval 

Nedan diskuteras urvalet av respondenterna i studien. Diskussionen kommer att röra sig kring 

eventuella urvalskriterier samt hur respondenter och skolor valts ut till intervjuerna.  

 

                                                
78 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund,2009, s. 234 
79 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009. S. 87 
80 Trost, 2010, s. 61 
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Denna studie genomförs utifrån lärares upplevelser av situationen. För studien är det relevant 

att intervjua såväl lärare som arbetar i förberedelseklass och ”ordinarie” lärare. Detta var såle-

des ett kriterium för urvalet av respondenter. Det är också ett kriterium för valet av respondenter 

att dessa är lärare som undervisar i religionskunskap eftersom vi är intresserade av att undersöka 

om de lärarna har fördelaktiga kompetenser i mottagandet. Därutöver har det diskuterats 

huruvida kön, ålder och utbildning/erfarenhet har varit kriterium för urvalet. Uppfattningen är 

att det inte har varit relevant för studien att ha en jämn köns- och åldersfördelning men det är 

av vikt att diskutera dessa områden i analysen och vilken påverkan respondenternas likheter 

eller olikheter har haft på resultatet. 

 

När det gäller urvalet av skolor som undersökningsobjekt för studien är det av intresse att få 

olika perspektiv på lärares utbildning, det vill säga, om det sker på olika sätt och i så fall varför 

samt skolornas olika omfattande erfarenheter av processen. Det är således relevant för studien 

att besöka både skolor som har lång erfarenhet av mottagande av nyanlända och skolor som 

nyligen etablerat en förberedelseklass. Målet är också att besöka så många skolor som är möjligt 

inom studiens tidsomfattning. 

 

Det empiriska materialet består av åtta respondenter, sex kvinnor och två män i åldersspannet 

31-54 år, på fyra olika skolor. På varje skola intervjuas två respondenter, en lärare som arbetar 

i förberedelseklass och en lärare som arbetar i ordinarie klass. Intervjuerna har generellt sett 

tagit ungefär en timme. Ambitionen är inte att göra en jämförande studie mellan män och kvin-

nor. Könsfördelningen är därför slumpmässig. Detta är dock intressant att diskutera i den kom-

mande analysen. Även respondenternas ålder diskuteras senare i analysen. I analysen används 

påhittade namn för såväl lärare som skolor.  

 

Valet att undersöka mottagandet av nyanlända elever utifrån ett lärarperspektiv och med hjälp 

av att intervjua lärare i förberedelseklass samt i ordinarie klass har gjorts därför att tidigare 

forskning främst har fokuserat på elevernas upplevelser. Forskning har också gjorts om endera 

lärare som arbetar i förberedelseklass eller ordinarie lärare. Någon forskning om relationen 

mellan förberedelseklassen och den ordinarieklassen, det vill säga forskning där såväl ”förbe-

redelselärare” som ordinarie lärare intervjuer, har inte kunnat påträffas i vår sökning. Därför är 

det relevant att undersöka hur mottagningen går till i skolan för att öka förståelsen för och 

kunskapen om hur det går till i olika skolor. 
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3.3. Etiska överväganden 

I denna undersökning genomförs en intervjustudie med respondenter som befinner sig inom 

skolans värld. Eftersom undersökningen består av individer och deras direkta utsagor behöver 

ett antal etiska överväganden tas för att ge normer för förhållandet mellan forskare och under-

sökningsdeltagarna. Det så kallade grundläggande individskyddskravet, kan delas in i fyra hu-

vudkrav. Dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.81 För det första ska forskaren informera de av forskningen berörda om 

undersökningens syfte. I detta ingår att 1) uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska in-

formeras om sin uppgift i undersökningen samt vilka villkor som gäller för deltagandet, 2) att 

deltagande sker på frivillig basis och att de deltagande har all rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst i processen samt 3) att forskaren måste informera om alla inslag i undersökningen 

som kan tänkas påverka de deltagandes villighet att delta. Detta kallas för informationskravet.82 

För det andra ska undersökningsdeltagarna själva få bestämma över sin medverkan. Det innebär 

att forskaren måste inhämta samtycke av deltagare innan undersökningen påbörjas, det vill säga 

att undersökningsdeltagare går med på att vara med i undersökningen samt att deltagarna själv-

ständigt ska få bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Detta benämns som 

samtyckeskravet.83 För det tredje ska alla personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att obe-

höriga inte har tillträde till dem. Kort sagt innebär det att forskare har tystnadsplikt vad gäller 

de deltagandes etiskt känsliga uppgifter samt att de känsliga uppgifterna ska ”krypteras” så att 

de inte går att leda tillbaka till individen. Detta kallas för konfidentialitetskravet.84 För det fjärde 

får uppgifterna som lämnas av deltagarna endast användas i forskningssyfte. Med andra ord får 

uppgifterna inte användas i andra sammanhang än det för den aktuella forskningen uttalade 

syftet. Detta benämns som nyttjandekravet.85 Tillsammans utgör dessa fyra grundkrav utgångs-

punkten för våra etiska principer när vi tar oss an denna studie. 

 

3.4. Teori 

Den teoretiska referensramen för föreliggande studie är fokuserad kring två centrala verktyg 

för analys. För det första undersöks språkliga och sociala aspekter utifrån Bernsteins teori kring 

synlig och osynlig pedagogik. För det andra ska analysen genomföras med hjälp av Lorentz 

                                                
81 Vetenskapsrådet,	”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, Tillgänglig: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2016, s. 5-6 (hämtad 2016-04-08) 
82 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 2016, s. 7 
83 Vetenskapsrådet,	”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 2016, ss. 9-
10 
84 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 2016, s. 12 
85 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 2016, s. 14 



27 
	

teori ”interkulturell pedagogisk kompetens”, en teori som med en kritisk ansats kompletteras 

med hjälp av Lincolns kulturteori.  

 

3.4.1. Synlig och osynlig pedagogik 

Basil Bernstein, utbildningssociolog och professor i pedagogisk sociologi i London, framhåller 

att skolans verksamhet kan beskrivas med hjälp av begreppen klassifikation och inramning.86 

Dessa begrepp används för att förklara hur maktpositioner manifesteras och överförs i sociala 

sammanhang samt för att undersöka relationen mellan kategorier, olika aktiviteter eller skoläm-

nen.87 Inom skolans verksamhet innebär klassificering hur arbetsfördelning ser ut mellan olika 

kategorier, till exempel mellan kategorierna lärare och elev. För att upprätthålla gränserna mel-

lan kategorierna krävs makt, koder som specificerar kategorierna samt regler för hur koderna 

ska efterföljas. Med andra ord anger klassificering inom skolvärlden vad som förväntas av olika 

kategorier och roller i skolans undervisning, främst mellan olika skolämnen samt mellan lärare 

och elev.88 Inramning används dels för att avgöra hur kunskapsinhämtning ska ske samt för att 

analysera olika former av kommunikation med avseende på vem som kontrollerar vad i kom-

munikationen.89 Inramning och klassifikation avgör tillsammans hur relationerna i klassrummet 

ser ut och vad som förväntas i klassrumsvardagen.90  

 

Skillnaden mellan klassificering och inramning är att klassificering som används för att tydlig-

göra gränser för ett innehåll (the what) emedan inramning används i syftet att analysera formen 

(the how). Gränserna mellan de två begreppen är flytande eftersom de växelverkar och påverkar 

varandra så till den grad att det ena inte existerar utan det andra. Därför kan det också vara svårt 

att se tydliga skillnader mellan begreppen. Begreppet inramning innefattar enligt Bernstein två 

regelsystem som benämns som the regulative discourse och the instructional discourse. The 

regulative discourse berör den sociala sfären och handlar om regler för uppförande, karaktär 

och sätt emedan the instructional discourse innefattar kunskap och kompetens i form av regler 

                                                
86 Cederberg, 2006, s. 51 
87 Anette Emilsson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lä-
rare och barn i förskolan, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs uni-
versitet, Göteborg, 2008, s. 44 
88 Anneli Schwarts,	Pedagogik, plats och prestationer en etnografisk studie om en skola i förorten, Acta univer-
sitatis Gothoburgensis, Diss. (sammanfattning) Göteborgs universitet, Göteborg, 2013, ss. 24-25, Tillgänglig 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32876/1/gupea_2077_32876_1.pdf (hämtad 2016-04-08) 
89 Emilsson, 2008, s. 44 
90 Cederberg, 2006, ss. 51-52 
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för val, ordningsföljd, hastighet och kunskapskriterier. Den senare nämnda diskursen är inne-

fattad i den regulativa vilken räknas som den dominanta. Tillsammans utgör regelsystemen en 

pedagogisk diskurs.91 Problemet, menar Bernstein, är att dessa två inom skolans värld inte säl-

lan hanteras som två diskurser, skilda från varandra. De båda diskurserna bör istället förstås 

som en, att de är inbäddade i varandra. Tillsammans utgör klassificering och inramning samt 

regulativ och instruerande diskurs kärnan i vad Bernstein kallar synlig respektive osynlig peda-

gogik.92  

 

Hur tydliga förväntningar och förutfattade meningar är, om vad som för olika kategorier anses 

vara normalt, blir avgörande för hur synlig pedagogiken blir. En stark inramning och klassifi-

kation innebär en synlig pedagogik där såväl den regulativa som den instruerande diskursen är 

tydliga och explicita. En osynlig pedagogik kännetecknas av en svag klassificering och inram-

ning vilket innebär att regelsystemen är underförstådda och implicita. Den osynliga pedagogi-

ken har otydliga gränser mellan de olika kategorierna och eleverna inom den berörda skolverk-

samheten ges större utrymme att göra tolkningar på egen hand av vad som är ”normalt” för 

kategorierna eftersom reglerna i princip är osynliga. En synlig pedagogik kännetecknas av en 

stark klassificering och inramning vilket medför att undervisningen drivs av starkare isolering 

mellan kategorierna. Detta kan med andra ord beskrivas som att eleverna i mindre grad ges 

utrymme att påverka vad som förväntas av respektive kategorier.93  

 

Även om en stark inramning och klassificering kan ses som striktare för eleven är en synlig 

pedagogik också tydligare för eleven. I en synlig pedagogik är nämligen kraven som ställs tyd-

liga och inte sällan uttalade av läraren. Bernstein menar att den osynliga pedagogiken kan miss-

gynna till exempel arbetarklassens barn eftersom de är vana vid tydliga instruktioner och till-

rättavisningar snarare än frihet och otydlighet.94 Elever som är födda i Sverige kan sägas be-

finna sig i en skolsituation med synlig pedagogik eftersom de redan är indoktrinerade i de regler 

och de maktförhållanden som råder mellan kategorierna lärare och elev och därmed är eleverna 

införstådda med vad som förväntas av dem respektive av lärarna samt vem som har kontroll 

över kommunikationen. Den osynliga pedagogiken kan å sin sida tolkas som ”friare” för eleven 

men den består likväl av normer och regler som kännetecknar de olika kategorierna. Skillnaden 

                                                
91 Emilsson, 2008, s. 44 
92 Emilsson, 2008, s. 45 
93 Cederberg, 2006, s. 52, Schwarts, 2013, s. 25 och Emilsson, 2008, s. 45 
94 Emilsson, 2008, s. 45 
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är att de av läraren inte är uttalade utan är underförstådda enligt samhällets normer. Därför 

innebär en osynlig pedagogik att eleven trots sitt tolkningsutrymme inte kan avvika alltför 

mycket ifrån normaliteten. Då riskerar eleven att stigmatiseras, det vill säga definieras ut som 

avvikande. Detta kan kopplas till att en nyanländ elev ännu inte är införstådd med vilka regler 

som gäller i den svenska undervisningen samt vad som av lärare förväntas av dem. Lärare för-

väntar sig att även de nyanlända eleverna ska kunna tolka koderna. Dessa krav är lärarna ofta 

omedvetna om att de ställer på eleverna.95 

 

Bernstein menar att lärare, medvetet eller omedvetet, innehar förväntningar på elever utifrån 

sociala och språkliga aspekter. Dessa förväntningar beror på hur synlig eller osynlig pedagogi-

ken är i undervisningen. Med detta avses grad av inramning, det vill säga vem som har kontroll 

över kommunikationen samt grad av klassificering, det vill säga hur starkt fördelade kategori-

erna är i klassrummet. Detta skapas och upprätthålls av makt, normer och regler som man för-

väntas följa. När det gäller nyanlända elever är det intressant att se hur deras kulturella, reli-

giösa, språkliga och sociala skillnader påverkar vilka förväntningar lärare har på dessa elever. 

I analysen kommer vi således att undersöka lärares förväntningar på elever utifrån Bernsteins 

teori kring synlig och osynlig pedagogik och om detta påverkar lärarnas kompetens att ta emot 

nyanlända elever.  

 

3.4.2. Interkulturell pedagogisk kompetens  

Lorentz har utifrån begreppet interkulturell pedagogisk kompetens, det vill säga en pedagogisk 

kompetens utifrån interkulturella perspektiv, tagit fram en pedagogisk teori vilken avhandlar 

hur man erhåller kompetensen. Lorentz kallar modellen för ”från dekonstruktion till interkul-

turell medvetenhet” eller med andra ord ”Interkulturell pedagogisk kompetens.”96 Interkulturell 

pedagogisk kompetens kan sägas behöva finnas hos alla individer som befinner sig i det mång-

kulturella klassrummet och samhället. Det gäller alltså både elever, lärare och annan skolper-

sonal. Det är likväl lärarens ansvar att förvalta dessa kompetenser till elever varför det är särskilt 

viktigt att lärare besitter denna kompetens. 

 

 

                                                
95 Cederberg, 2006, s. 212 
96 Lorentz, 2013, s. 97, s. 119 
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Interkulturell pedagogisk kompetens kan sägas bestå av tre delar som växelverkar med 

varandra. De tre kompetenserna benämns som kommunikativ kompetens, social kompetens samt 

medborgerlig kompetens. För att de tre kompetenserna ska kunna ses som och leda till interkul-

turell pedagogisk kompetens krävs en samspels- och integrationsprocess, en process som är en 

nödvändighet i varje läroprocess.97 Interkulturell pedagogisk kompetens är enligt Lorentz sär-

skilt meningsfull i dagens skola som befolkas av flerspråkiga och mångkulturella elever ef-

tersom dessa elever, med hjälp av en interkulturell pedagogisk ansats, kan känna igen sig i 

innehållet och de målsättningar som varje kompetens omfattar. Kompetensen avser interkul-

turalitetens betydelse och samarbete mellan lärare och elever. Grundkomponenterna för kom-

petensen kan sägas vara kommunikation, förståelse och förförståelse vilka kan sägas uppnås 

med hjälp av nedanstående tre kompetenser.98  

 

Kommunikativ kompetens innebär kunskap om och erfarenhet av möten där kommunikationen 

har en central roll. Kompetensen uppstår inte automatiskt för att man talar flera språk eller kan 

många ord på olika språk utan den innebär att man lär sig och förstår hur kommunikation med 

andra människor fungerar och ser ut i olika situationer. Den innefattar också en förståelse för 

skillnader mellan olika kulturers kommunikationsstrukturer, det vill säga hur olika kulturer 

kommunicerar med varandra. Den kommunikativa kompetensen är av stor vikt i analys av hur 

språk sett som en social företeelse påverkar individens kunskapsutveckling.99  

 

Social kompetens innefattar såväl den traditionella förmågan att hantera relationer mellan sig 

själv och med andra och med samhället som en förståelse för hur det postmoderna samhället 

har påverkat och påverkar fenomen som identitet, etnicitet, nationalitet, språk och synen på 

kunskap och lärande.100 Social kompetens avser inte enbart att vara social och utåtriktad. En 

del av den sociala kompetensen innefattar en förståelse för hur psykologiska faktorer som upp-

växt, miljö och relationer i barndomen har påverkat och påverkar oss som individer. En annan 

del av den sociala kompetensen avser det sociokulturella perspektivet, det vill säga, den sociala 

kompetensen skapas, lärs och utvecklas av individen i samspel och i interaktion med sin sociala 

omgivning.101  

                                                
97 Lorentz, 2013, s. 106 
98 Lorentz, 2013, s. 97 
99 Lorentz, 2013, ss. 107-109 
100 Lorentz, 2013, s. 108 
101 Lorentz, 2013, ss. 108-109 
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Den sociala kompetensen sägas vara starkt förknippad med etik och moral eftersom den påver-

kar hur vi beter oss med och mot varandra. Den kan också kopplas till etik och moral därför att 

vad som är ”rätt” och ”fel” sätt att bete sig med och mot varandra ser olika ut i olika kulturer, 

till exempel hur män och kvinnor bemöter varandra.102 I syftet för religionskunskap i Lgr-11 

proklameras att ”undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 

identitet och sitt etiska förhållningssätt.” Vidare syftar undervisningen i religionskunskap till 

att eleverna ska ”förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.” Under-

visningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar 

hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.103 

 

Undervisningen ska således utveckla elevernas förmåga att ta etiska och moraliska ställnings-

taganden samt utveckla elevernas förståelse för människors olika sätt att tänka och leva, också 

utifrån skillnader i religiös bakgrund. För att kunna förmedla dessa förmågor till eleverna krävs 

att lärarna har kunskap om vad som ligger bakom etiska och moraliska ställningstaganden, till 

exempel vad gäller religion och andra kulturella aspekter.  

 

Medborgerlig kompetens handlar om individens kunskap om, förståelse för och insikt i begrep-

pen demokrati, rättvisa, jämställdhet mellan könen, medborgerliga rättigheter och skyldigheter 

och dess betydelse för ett samhälle. Det är regelverk som klargör hur vi på ett demokratiskt sätt 

ska kunna leva tillsammans och få ett fungerande samhälle. Därför är medborgerlig kompetens 

viktig för såväl den del av befolkningen som är födda i Sverige eller har bott länge här, som för 

den del av befolkningen som just flyttat till Sverige. Den är också viktig för att vi ska kunna 

föra diskussion om samhällets värdegrund och en förutsättning för att vi ska kunna ha en ge-

mensam värdegrund som upplevs som nödvändig och relevant av såväl majoriteten som mino-

riteten. Den medborgerliga kompetensen handlar däremot inte om vem som är medborgare eller 

inte.104  

Lorentz’s modell inkluderar inte uttryckligen religion i sin förklaring om begreppet kultur. Här 

rör sig diskussionen istället kring begreppet ”kulturell globalisering” vilket beskrivs som ”öm-

sesidig förståelse och ökat samarbete istället för ett liv avgränsat av tidigare etniska, nationella 

                                                
102 Lincoln, 2006, s. 55 
103 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2015, s. 198 
104 Lorentz, 2013, s. 108-109 
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och artificiella gränser.”105 Därmed kan Lorentz’s kulturbegrepp sägas vara begränsat till etni-

citet, nationalitet och riksgränser. Vi vill hävda att kulturell kompetens kräver en förståelse av 

religion som fenomen.   

 

Lincoln diskuterar och upprättar en teori om relationen mellan religion och kultur och hur stor 

roll religionen får i kulturen i olika samhällen.106 För att kunna förklara på vilket sätt religionen 

tar plats i olika samhällen behöver begreppet kultur förklaras. Lincoln menar att kultur är vad 

som gör att du ser dig som en del eller medborgare i en grupp eller ett samhälle. Med detta 

avses gemensamma idéer, språket man talar, föreställningar om vad som är rätt och fel men 

även kläder, mat och beteenden som är gemensamma för gruppen. Dessa beståndsdelar inklu-

derar vissa människor i en grupp men exkluderar likväl andra människor från gruppen.107 Lin-

coln hävdar att kulturbegreppet innefattar tre komponenter. Dessa benämns som etik, estetik 

och religion.  

 

Estetik inkluderar alla sinnesintryck, vilket enligt Lincoln innebär att man har överensstäm-

mande idéer om karaktäristiska aspekter vad gäller till exempel kläder, kroppsspråk och uttryck, 

vilken sorts mat man äter och/eller vilken konst man föredrar. Att man pratar samma språk är 

också en viktig del. Inom estetiken avses hur man använder språket, det vill säga vad som ka-

raktäriserar en viss grupp utifrån hur man talar inom gruppen.108 Amishkulturen använder sig 

till exempel av gammeldags tyska eller holländska och talar till vardags med en distinkt tysk 

eller holländsk dialekt.109 

 

Etik innefattar de värderingar och den moral som är gemensam för gruppen. Med det avses 

vilket beteende som är acceptabelt för gruppmedlemmarna i olika situationer. Som exempel 

kan anges hur en gentleman ska bete sig mot en dam eller om det är acceptabelt att döda i 

självförsvar.110 

 

                                                
105 Lorentz, 2013, s. 25 
106 Svensson, 2016 
107 Lincoln, 2006, ss. 51-52 
108 Lincoln, 2006, s. 51, s. 54 
109 Discover Lancaster, “The PA Amish Lifestyle”, Tillgänglig: http://www.discoverlancaster.com/towns-and-
heritage/amish-country/amish-lifestyle.asp, 2016 (hämtad 2016-04-08) 
110 Lincoln, 2006, s. 54 



33 
	

Religion är enligt Lincoln den tredje komponenten. Lincoln hävdar att religion som en tredje 

komponent i kulturen ”invests specific human preferences with transcendent status by consti-

tuting them as revealed truths, ancestral traditions, divine commandents, and the like.”111 Vad 

som avses är att religion höjer mänskliga preferenser till en sanning som går över mänskligt 

förstånd, som rättfärdigar handlingar utifrån att ”Gud har sagt det” eller ” mina förfäder har 

sagt det.” Det individen föredrar att benämna som sanning blir sanning tack vare att man kan 

referera till en gudomlig överhöghet, ”gudomliga befallningar.”112 Med en gudabild eller ett 

religiöst påbud blir det som individen säger ”sanningen.” Rutiner och daglig praxis sägs heliga 

varför de inte kan ifrågasättas.113 Lincoln menar att, genom att göra mänskliga teser, föreskrifter 

och preferenser immuna mot kritik genom att höja dem till något ”övermänskligt”, har man 

gjort en feltolkning.114 Människan söker alltid en högre sanning för att kunna förklara ”de svåra 

frågorna”, meningen med livet och olika orsakssamband som dyker upp i livet. Religion kan 

för många människor sägas ge svar på sådana frågor. Lincoln hävdar också att om inte religion 

inkluderas som en komponent i kulturen skulle det kunna leda till en instabilitet i den kulturella 

och sociala ordningen eftersom människan då skulle diskutera rätt och fel i all oändlighet utan 

att komma fram till ”sanningen.”115 I sekulariserade samhällen kan det sägas finnas andra ”san-

ningar” som ger svar på de stora frågorna där vetenskap kan ses som ett exempel. Lincoln 

beskriver det enligt följande:  

 

          In subsequent centuries in those parts of the globe where the Enlightenment’s influence  

          has been most strongly felt, the place of religion in culture has shrunk to ever smaller times,  

          spaces and topics (…) It is the market that has come to play the central role in modern  

          (also postmodern) culture, and its influence is hardly stabilizing.116    
 

Lincoln hävdar alltså att marknaden, ekonomin, kan sägas spela en central roll i moderna och 

postmoderna kulturer. Han menar dock att marknaden ”knappast kan sägas vara stabiliserande” 

i samma grad som religionen. Detta kan tolkas som att Lincoln hävdar att ekonomins flytande 

och föränderliga form, det vill säga att ekonomin och marknaden ständigt är i rörelse, inte kan 

fungera som en stabiliserande funktion för etik och estetik i lika hög grad som religionen har 

gjort.  

                                                
111 Lincoln, 2006, s. 55  
112 Lincoln, 2006, s. 55 
113 Lincoln, 2006, ss. 55-56 
114 Lincoln, 2006, s. 55 
115 Lincoln, 2006, ss. 54-55 
116 Lincoln, 2006, s. 58 
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Lincoln menar att dagens kulturer och sätt att se på religion som en del av kulturen går att dela 

in i maximalistiska och minimalistiska synsätt på kultur. Inom ett maximalistiskt synsätt är re-

ligionen den centrala delen av kulturen. Det är religionen som avgör i etiska och estetiska frå-

gor. Moral och kulturella preferenser är styrda av religionen och man anser att det minimalist-

iska är ett hot mot kulturen. En minimalistisk kultur är centrerad kring ekonomiska frågor. Re-

ligionen är ”undanskuffad” och främst begränsad till den privata sfären. Kulturella preferenser 

utgörs främst av mode vilket är öppet för marknadens svängningar. Det minimalistiska synsättet 

kan sägas vara långt mer politiskt influerat än det maximalistiska eftersom den minimalistiska 

kulturens centrala begrepp är ekonomi. Inom den minimalistiska kulturen ser man den maxi-

malistiska som antingen en ”lockande förströelse” eller som något bakåtsträvande som är för-

möget till motattacker, vilket kan tolkas som att maximalisterna av minimalisterna ses som 

benägna till våldsamheter.117  

 

Lincoln hävdar att kultur inte kan diskuteras utan att diskutera religion eftersom religion är den 

komponent som kan stabilisera den kulturella och sociala ordningen i ett samhälle. Denna dis-

kussion saknas i Lorentz modell över en interkulturell pedagogisk kompetens. Därför förs  Lin-

colns kulturteori och Lorentz modell om interkulturell pedagogisk kompetens i denna studie 

samman i en modell som kombineras av de båda. Lorentz tre kompetenser, kommunikativ, 

social och medborgerlig kompetens, handlar om förståelse för likheter och skillnader i kulturers 

olika sätt att kommunicera, socialisera och sätt att se på värdegrund, rättigheter och skyldigheter 

i samhället. Med utgångspunkt i vårt intresse för att undersöka dessa kompetenser utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv studeras på vilka sätt respondenterna innehar en interkulturell 

pedagogisk kompetens med hjälp av Lincolns kulturteori för att ”fylla i Lorentz luckor.” Med 

andra ord undersöks den interkulturella pedagogiska kompetensen med fokus på religionen i 

kulturen utifrån hur lärarna upplever sin kommunikation, förståelse och förförståelse i under-

visningen. Tillsammans med Bernsteins teori kring synlig och osynlig pedagogik beskrivs teo-

rin nedan med en modell som vi väljer att kalla för ”religionspedagogisk kompetens.” 

 

3.4.3. Religionspedagogisk kompetens  

I figur 1.4. ses Lorentz begrepp i mitten av cirkeln och Lincolns begrepp till vänster och höger 

om Lorentz modell. Den blå streckade cirkeln representerar Bernsteins begrepp synlig och 

osynlig pedagogik. Kommunikativ och social kompetens innefattar vad Lincoln beskriver som 

                                                
117 Lincoln, 2006, s. 59 
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estetik emedan social och medborgerlig kompetens innefattar Lincolns begrepp etik. Religion 

skisseras till vänster i cirkeln eftersom den innefattas i samtliga av Lorentz kompetenser. Synlig 

och osynlig pedagogik leder inte ensam till religionspedagogisk kompetens men undervis-

ningen är färgad av huruvida lärarens pedagogik kan benämnas som synlig eller osynlig. Peda-

gogiken omger alla tre kompetenser. Med andra ord är det pedagogiken som binder ihop kom-

petenser och kulturbegreppet till en interkulturell pedagogisk kompetens med avseende på re-

ligionens roll. Därför skisseras synlig och osynlig pedagogik som en blå cirkel med streckad 

linje. Vi undersöker huruvida denna modell leder till förståelse för religionens roll i kulturen 

och hur den påverkar individer i kulturmöten. Denna förståelse benämner vi som en religions-

pedagogisk kompetens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.4. Modell för Religionspedagogisk kompetens  

 
I nästa kapitel följer en redovisning av den empiri som samlats in och i kapitlet därpå följer en 

analys där lärarnas kompetens undersöks med hjälp av ovanstående modell. För det första un-
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dersöks huruvida respondenterna använder sig av en enligt Bernstein synlig eller osynlig peda-

gogik. För det andra undersöks huruvida respondenterna besitter Lorentz interkulturella peda-

gogiska kompetens. Därefter undersöks om besittandet av ovan nämnda kompetenser leder till 

en så kallad ”religionspedagogisk kompetens” och om denna kompetens är fördelaktig i motta-

gandet av nyanlända elever.  
 

4. Empiri 
Här följer en redovisning av den empiri som under arbetets gång har samlats in. Vad som avses 

undersökas är huruvida respondenterna upplever att de har kompetenser som är fördelaktiga i 

mottagningen av nyanlända elever, om respondenterna innehar en så kallad ”Religionspedago-

gisk kompetens” samt på vilket sätt lärarnas pedagogik är synlig eller osynlig.  

 

Empirin består av åtta intervjuer, två lärare från varje skola fördelat på fyra skolor. I analysen 

är namnen på såväl lärare som på skolor fiktiva. Skolorna består av Napoleonskolan, där för-

beredelseklasser är något naturligt som funnits länge, Gustav Adolfsskolan, på vilken förbere-

delseklasser vid tiden för intervjun är något alldeles nytt, Tudorskolan, där förberedelseklasser 

vid tiden för intervjun har funnits på skolan sedan tre år tillbaka samt Vårfruskolan på vilken 

det inte finns några förberedelseklasser. Här blir eleverna klassplacerade direkt. På Napole-

onskolan intervjuas Susanne, 54 och Lina, 33. På Gustav Adolfsskolan benämns responden-

terna som Tomas, 43 och Mia, 40. På Tudorskolan arbetar Cecilia, 50 och Johanna, 39. På 

Vårfruskolan intervjuas Daniel, 38 och Mona, 31. Resultatet redovisas i fyra underrubriker som 

representerar de fyra skolorna. I första skedet redovisas empirin från den introducerande enkä-

ten. Detta görs genom att procentuellt redovisa vad lärarna har svarat, ”håller med” eller ”håller 

inte med.” Därefter redovisas empiri från djupintervju och sedan analyseras enkäten och inter-

vjun tillsammans.   

 

4.1. Enkät 

Nedan redovisas en sammanställning av den introducerande enkäten som genomfördes i sam-

band med intervjuer. Syftet med enkäten har varit att få fram spontana och inte fullt så genom-

tänkta svar från respondenterna eftersom vi vill åt lärarnas ”direkta” attityder till de påståenden 

som ställs. Vi vill inte att lärarna ska fundera över svaren för länge eftersom det då kan tänkas 

resultera i annan empiri, ett material som vi sedan kan få i djupintervjun. Enkäten finns med 

som en bilaga till studien.  
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Det som kan utläsas av enkätsammanställningen är att samtliga av de åtta lärarna är överens om 

påstående två (Definitionen av att vara svensk är detsamma som att kunna prata svenska.) Samt-

liga lärare svarar här ”håller inte med.” På påstående tre svarar samtliga lärare ”håller med”, de 

anser att de flesta nyanlända elever med begränsade eller inga svenskkunskaper är motiverade 

till att lära sig svenska. Fråga fem är lärarna överens om med modifikation. De flesta (sex av 

åtta) svarar att lärare bör anpassa sina instruktioner efter elevers språkliga behov men inte efter 

kulturella behov. Samtliga svarar likväl ”håller med” på påstående fem. Åtta av åtta lärare anser 

att lärare bör få utbildning i hur man tar emot nyanlända elever i klassrummet. En majoritet 

(fem av åtta) av lärarna tycker dessutom att lärare bör få utbildning i svenska som andraspråk 

för att kunna möta nyanlända elevers språkliga behov. Lärare som arbetar i förberedelseklass, 

det vill säga fyra av åtta respondenter, anser att de har bra verktyg och stöd för att kunna ta 

emot nyanlända elever i klassrummet. De lärare som arbetar i ordinarie klass svarar att de inte 

har det stöd och den hjälp som krävs. Sju av åtta lärare anser att det påverkar andra elevers 

lärande om det finns elever i klassen som läser svenska som andraspråk. Det framkommer inte 

om lärarna anser att effekten är positiv eller negativ. En majoritet (5 av 8) av lärarna anser att 

det inte är okomplicerat att undervisa i religion i ett mångkulturellt klassrum. En lika stor ma-

joritet av lärarna håller inte med om att föräldrar till elever med begränsade svenskkunskaper 

bör rekommenderas till att prata svenska med sina barn så ofta som möjligt. Sju av åtta lärare 

anser att det är rimligt att en lärare kan förväntas undervisa elever som inte pratar svenska.  

 

Av resultatet kan man utläsa att de intervjuade lärarna är överens om att det saknas utbildning 

för att kunna ta emot nyanlända elever på ett bra sätt. Hur en sådan utbildning skulle kunna se 

ut, däremot, är lärarna inte helt ense om. 5 av 8 lärare anser att lärare bör få utbildning i svenska 

som andraspråk för att mottagningen ska fungera bättre. De lärare som inte håller med om det 

refererar till att man inte bör kräva av lärare att de ska undervisa utanför sina preferenser. I 

djupintervjun framgår att de flesta lärarna anser att det är kunskaper om kulturella likheter och 

olikheter som behövs för att kunna ta emot nyanlända elever på ett bra sätt.   

 

4.2. Napoleonskolan  

På Napoleonskolan arbetar Susanne, 54 och Lina, 33. Susanne arbetar i ordinarie klass emedan 

Lina arbetar såväl i ordinarie klass som i förberedelseklass som SO-stöd. Napoleonskolan har 

vid tiden för intervjuerna haft förberedelseklasser under flera år och har en ”inkörd” organisat-
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ion med mottagning, undervisning och överlämningar. Vid tiden för intervjuerna har Napole-

onskolan två förberedelseklasser, en där eleverna har varit lite längre i skolan och är på väg ut 

i ordinarie klass och en klass där eleverna är så gott som ”helt nyanlända.”  

 

4.2.1. Språk  

Lina, som arbetar som ”SO-stöd” till förberedelseklassen på Napoleonskolan, diskuterar hur 

hon gör sig förstådd med andra medel än det talade språket. Hon menar att det är viktigt att vara 

tydlig med vad man säger och vad man menar, särskilt viktigt med nyanlända. Hon säger att 

det är ”bättre att vara övertydlig” för att inte bli missförstådd. Lina använder tecken och kropps-

språk för att ”förtydliga vad man tycker (…) så att de kan ”se” vad jag säger.” Detta, menar 

hon, använder hon numera i många sammanhang för att förtydliga vad hon menar, inte bara i 

förberedelseklassen. Lina har andra strategier för hur hon ska underlätta för och främja de ny-

anlända elevernas språkutveckling i klassen. Hon säger att hon ”halverar sitt språk” genom att 

hoppa över alla de ”mellanord” som finns i det flytande talet i svenskan. Detta, menar Lina, 

skulle kunna hämma elevernas svenskutveckling men det är hon inte helt säker på. Hon hävdar 

likväl att hon har tagit med sig dessa strategier till sina övriga klasser och att hon upplever att 

det är något som lärare behöver tänka på.  

 

Susanne på Napoleonskolan menar att hon känner sig otillräcklig som lärare eftersom hon upp-

lever att det är svårt att överhuvudtaget kunna involvera sig med de nyanlända eleverna till en 

början. Hon säger att hon vill att varje elev ska gå ifrån klassrummet med en bra känsla i magen, 

att varje elev ska känna att hon som lärare har ”uppmärksammat dem.” Susanne upplever att 

hon många gånger får höra att eleverna ”bara ska vara där”, att de bara ska finnas med i klassen 

och att det inte ”gör någonting om de inte gör någonting.” Att Susanne inte behöver bry sig om 

henne. Detta har Susanne svårt för. Hon menar att hon känner sig otillräcklig i sitt arbete och 

att hon inte får ”chansen att vara lärare” om de nyanlända eleverna inte får någon form av stöd 

med sig ut i klassrummet.  

 

Susanne menar att det inte är tillräckligt att de nyanlända eleverna ”bara sitter med” i klassrum-

met eftersom det är svårt att få till någon givande undervisning på det sättet. Lina hävdar å sin 

sida att hon inte förväntar sig att det ska bli någon givande undervisning till en början. Hon är 

nöjd med att eleverna ”bara är med” och är en del av klassen: ”Jag förväntar mig ju inte att de 

ska fatta allt vad jag står och babblar om. Jag vill ju bara att de ska vara med, att de ska vara en 

del av klassen. Kanske lära sig ett nytt system.” 
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När Susanne får diskutera situationen med att eleverna ”bara är med” i klassrummet reflekterar 

hon över att det kan vara fördelaktigt för elevernas språkutveckling att de sitter med i övriga 

klassen och lyssnar på diskussioner. Hon säger att ”hennes dilemma som lärare” när hon har 

nyanlända elever i klassrummet är att hon inte vet hur mycket eleverna tar till sig av undervis-

ningen, att ”det kanske bara är i mitt huvud som de inte lär sig något.” Susanne arbetar enligt 

den så kallade EPA-modellen (Enskilt-Par-Alla) och menar att eleverna kanske ändå får ut 

ganska mycket av att sitta i grupper och lyssna på och lära av det svenska språket.  

 

Susanne diskuterar huruvida det är fördelaktigt att eleverna pratar sitt hemspråk i klassrummet 

eller om det är bättre om eleverna i första hand pratar svenska. Hon menar att ”nyckeln till 

integration är språket.” Med det avses att Susanne anser att eleverna bör uppmuntras till att 

prata svenska så ofta som möjligt för att känna sig inkluderade. Därför tycker Susanne att ele-

verna också bör rekommenderas till att prata svenska i hemmet med sina föräldrar så mycket 

som möjligt. Lina menar å sin sida att det kan hämma både elevernas kunskapsutveckling och 

deras språkutveckling om de inte får prata och skriva på sitt eget språk i undervisningen. Hon 

säger att ”det hjälper elevernas kunskapsutveckling om de får prata på sitt eget språk” och häv-

dar att, när hon till exempel har SO med klassen, det inte är det viktigaste att skriva och säga 

allting på svenska eftersom det handlar om andra ämneskunskaper än svenskkunskaper. ”För 

pratar man geografi då är språket ’karta’ och då kanske det inte spelar någon roll om man skriver 

länderna på svenska eller arabiska.” Lina hävdar alltså att det inte har någon betydelse för hen-

nes bedömningar av elevernas kunskaper om de skriver på svenska, engelska, arabiska eller 

något annat språk. Lina menar att hon bedömer innehållet och inte det svenska språket.  

 

4.2.2. Kultur 

Lina menar att man inte sällan ställs inför situationer där hon inte vet ”vad hon får göra och 

säga” med tanke på vad eleverna har i bagaget, vad de har varit med om i sina hemländer. Hon 

säger att ”jag har hört någonstans att… man ska inte dalta med dem, om ni förstår vad jag 

menar? De kan ha en väldigt tragisk historia men det betyder inte att man får bete sig hur som 

helst. De ska faktiskt kunna skilja på rätt och fel.” Lina menar att man som lärare måste ta 

hänsyn till de nyanlända elevernas bagage men samtidigt klargöra rätt och fel för eleverna.  

Susanne för en snarlik diskussion om situationen och reflekterar över ”vad hon behöver veta” 

om elevernas livshistoria innan de kommer till hennes klass. Hon säger att det för henne känns 

viktigt att få ta del av elevernas ”livshistoria” för att ”få förståelse för vad de har med sig i 
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bagaget. Ja alltså rent känslomässigt och kunskapsmässigt.” Susanne anser att hon förutom att 

ta del av ”vad eleverna varit med om” behöver hon också veta vad eleverna har för kunskaper 

sedan innan, om de överhuvudtaget har gått i skolan i sina (ibland krigshärjade) hemländer.   

Susanne menar alltså att det är viktigt att hon som lärare har en förförståelse om elevernas 

bakgrund för att kunna ta emot dem på ett bra sätt. Vad gäller de kunskaper hon upplever att 

hon behöver ha menar hon att ”det handlar ju om… väldigt mycket tycker jag om kunskap om 

olika kulturer och… vad har de med sig i bagaget för olika… eller hur?” Susanne säger också 

att det hade varit fördelaktigt för alla lärare att ha den förförståelsen. Hon menar att det är lätt 

att ”trampa i klaveret” som en följd av okunskap, det vill säga att lärare som inte har  kunskaper 

om och förståelse för vad eleverna kommer ifrån tenderar att säga eller göra saker som kan ge 

upphov till missförstånd i kulturmöten. Susanne menar att hon som SO-lärare där har en fördel 

i att hon har de kunskaperna.  

 

4.2.3. Oskrivna regler  

Susanne menar att det är viktigt att man är tydlig i sin roll som lärare vad gäller vilka förvänt-

ningar på beteenden hon har på eleverna och vilka regler som gäller. Hon menar att hon inte 

gör någon skillnad på dessa förväntningar oavsett om eleven är nyanländ eller inte, eller om 

eleven är pojke eller flicka. Susanne säger också att det är viktigt att förklara varför vissa bete-

enden eller värderingar är ”fel” i klassrummet, att ta diskussionen med eleven som innehar 

dessa värderingar. Något som hon menar att inte alla lärare gör. Susanne nämner att vissa lärare 

”lägger locket på och säger att ’jag vill inte höra det där en gång till’.” Detta menar Susanne är 

helt fel sätt att bemöta värderingar som ”krockar” med skolans värderingar. Hon vill snarare 

uppmuntra till argumentation för att skapa förståelse eftersom vissa värderingar ”ligger djupt 

inrotat hos honom eller henne.” Susanne hävdar att den bästa strategin för att få bukt med vär-

deringar som inte ”passar in” i skolan är att prata med eleverna, att diskutera deras åsikter för 

att kunna förändra dem. Om man bara säger ”det där vill jag inte höra i mitt klassrum” får 

eleverna inte insikt i varför det är fel och då kan man enligt Susanne inte motivera till föränd-

ring.  

 

4.2.4. Religion    

Under intervjun ställdes frågan om lärarna upplevde att de förändrade något i sin religionsun-

dervisning utifrån hur klasskonstellationerna ser ut med elever som har olika religiösa bakgrun-

der. Lina menar att hon inte förändrar själva innehållet men att hon tar hänsyn inför att eleverna 

vissa gånger faktiskt har mer kunskap om en religion än vad hon som lärare har. Orsaken till 
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varför hon inte förändrar innehållet är för att hon ”följer kursplanen och läroplanen” men hon 

upplever att hon är noga med att ta hänsyn till att det kanske finns elever i klassen som har 

större kunskaper om en religion än henne. ”Jag ska ju inte stå där framme och tro att jag är 

proffs för jag är ju inte själv troende muslim till exempel.” Lina menar således att hon inte 

förändrar innehållet i undervisningen eftersom läroplanen tydligt beskriver vad som ska finnas 

med men att hon kan förändra arbetssättet beroende på om det finns skillnader med avseende 

på religiösa bakgrunder. Lina vill inte se sig själv som ett ”proffs” om det finns elever som är 

praktiserande inom någon religion. Då tar hon hellre hjälp av eleverna. Susanne kan i sin dis-

kussion sägas vara helt enig med Lina i detta avseende. Hon säger att det enda som ”ser an-

norlunda ut” är att hon i högre grad tar tillvara på elevernas erfarenheter och kunskaper och att 

eleverna får berätta. Innehållet i undervisningen förändras inte eftersom det finns en läroplan 

att följa. Susanne menar att ”jag gör ju inte avkall på det för att de tillhör någon annan religion, 

nej.”  
 

Susanne diskuterar genomgående i sin intervju vilka kunskaper som kan vara fördelaktiga i 

mottagandet av nyanlända elever. Hon upplever att hon som religionskunskapslärare har förde-

lar eftersom hon har kunskap om olika religioner. Mycket av den kunskapen som Susanne upp-

lever att hon har men som andra kanske saknar gör att det är lätt att de som saknar den kunskap 

hon beskriver ”riktigt trampar i klaveret.” Eftersom Susanne har kunskaper om olika religioner 

menar hon att det ”skapar större förståelse för hur såväl elever som vårdnadshavare tänker.” 

Susanne hävdar således att hon som religionslärare, mer än lärare i andra ämnen, har fördelakt-

iga kunskaper om de nyanlända elevernas kulturella och religiösa bakgrunder för att kunna ta 

emot dem på ett bra sätt. Detta, menar Susanne, är nyttiga kunskaper för samtliga lärare i mot-

tagandet och i dagens mångkulturella samhälle och skola.  

 

4.3. Gustav Adolfsskolan  

Gustav Adolfsskolan är vid tiden för intervjuer ”nybörjare” vad gäller att ta emot nyanlända 

elever. Förberedelseklass som organisationsform har vid tiden för intervjuer funnits i ett fåtal 

veckor. På Gustav Adolfsskolan arbetar Tomas, 43, i ordinarie klass och Mia, 40, i förberedel-

seklass. Vid tiden för intervjuer finns det en förberedelseklass på skolan.  

 

4.3.1. Språk  

I intervjuer har det diskuterats huruvida man kan säga att de språkliga skillnaderna som finns 

hos nyanlända elever är en ”barriär” som försvårar arbetet för läraren. Mia hävdar att man ska 
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akta sig för att använda ordet ”barriär”, hon ser det inte som ett problem i sitt arbete. Hon menar 

att språket snarare är en ”bekvämlighet” och att det finns många andra sätt att göra sig förstådd 

på. Vad som avses är att det talade språket bara är en liten del av de kommunikationsmöjligheter 

som finns. Hon säger att kroppsspråk, tecken och koder i vårt sätt att röra oss och använda 

kroppen och ansiktet är ett bra sätt för att kunna kommunicera med elever som inte kan prata 

svenska. I diskussionen om språk berättar Mia också att det är viktigt för henne som lärare att 

inte ha förväntningar om hur stora eller små kunskaper i svenska de nyanlända eleverna har. 

Hon säger att ”förväntningar kan man inte ha. Alla är olika. Man får bilda sig en uppfattning 

om hur det egentligen är. Man får utgå från det man vet. Jag kan inte tänka att ”han kan nog 

det” utan det måste jag ju veta.” Mia hävdar att hon som lärare måste ha kunskap om elevernas 

kunskaper och bakgrund eller skaffa sig den kunskapen för att kunna skaffa sig en uppfattning 

om eleven. Mia menar att man inte ska förutsätta att eleven kan ”så mycket” eller ”så lite”, hon 

säger att man ska ”veta och inte tro.”  

 

Tomas arbetar i ordinarie klass. Han diskuterar hur det kommer att bli när de nyanlända ele-

verna, som vid tiden för intervjun går i förberedelseklass, blir klassplacerade. Han menar att 

eleverna då ska finnas med i klassen för att lära sig svenska snarare än för att utveckla sina 

ämneskunskaper. Han säger att det som eleverna tar till sig i ämneskunskaper i SO är en bonus 

snarare än något han förväntar sig och att han helt och hållet ”kör undervisning på svenska… 

ingen anpassning.” Tomas förändrar således ingenting i sin undervisning för att det finns nyan-

lända elever i klassrummet. Han tycker att det räcker att eleverna ”finns med” i klassen och att 

det framför allt är svenska som eleverna ska lära sig på lektioner, även på SO-lektionerna.  

 

4.3.2. Kultur 

Gustav Adolfsskolan har länge varit en skola med väldigt begränsad mångkulturalitet där en 

överlägsen majoritet av eleverna har ”svenskt ursprung.” Tomas hävdar att den förändrade si-

tuationen på skolan, det vill säga att det nu finns en förberedelseklass, kan utveckla skolan 

positivt. Han menar att skolan länge har haft ”ett behov av att ha lite mer mångkulturell bland-

ning här på skolan” eftersom det på skolan finns främlingsfientliga tendenser. Detta, menar 

Tomas, beror på att ”eleverna inte vet så mycket mer egentligen. De känner inga invandrare.” 

Tomas menar att förberedelseklasser på skolan kan öka förståelse och minska den intolerans 

som han menar förekommer på skolan. Tomas menar att inte bara elever utan också lärare be-

höver ökade kunskaper om elevernas bakgrunder med avseende på kulturer och traditioner. 

Själv säger han sig ha begränsade erfarenheter av att undervisa elever med utländsk bakgrund. 
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Han säger att ”jag har ju haft elever men det är ju ändå sådana som har varit här länge och då 

är lite mer då… svenska till sättet.” Tomas diskuterar också vilka kunskaper som skulle vara 

nyttiga för lärare i mottagandet av nyanlända elever. Han säger att det framför allt behövs kun-

skaper om kulturell bakgrund för att slippa gå i ”fällor som man säkerligen hamnar i.” Med 

fällor avser Tomas att man sällan vet vilka inbördes konflikter som finns mellan eleverna på 

grund av deras bakgrund. Han säger att ”de ser ju ner på varandra. Irakier ser ner på afghaner 

exempelvis, de kallar ju afghaner för åsnor. Och det är ju inte så himla bra ju. Och samma sak 

är det ju en hierarki i de som kommer från Syrien, det är ju hierarki utifrån då vilken religion 

man har, vilken status man hade i hemlandet osv… det tar de ju med sig.” Tomas menar att det 

då är viktigt att ha kunskap om den sociala och kulturella bakgrund eleverna har för att kunna 

förebygga konflikter istället för att i efterhand lösa de konflikter som uppstår. 

 

Mia hävdar att hon i sitt arbete i förberedelseklassen har upptäckt skillnader i hur man löser 

konflikter utifrån att man kommer från olika kulturella bakgrunder. Hon säger att för de elever 

som kommer från ”andra kulturer” handlar det mycket om att ”man tar till slagsmål oftare än 

att man pratar om saker. Att det är icke-verbalt, snarare ”fist” för att lösa konflikter emellanåt.” 

Mia menar således att konfliktlösning inte sällan handlar om att ta till slagsmål för de nyanlända 

eleverna. Detta, hävdar Mia, har att göra med elevernas kulturella bakgrund och att det inte har 

någonting med deras religiösa bakgrund att göra.  

 

I intervjuerna ställdes frågan om lärarna upplevde att deras utbildning (religion och/eller 

svenska som andraspråk eller liknande) kan vara fördelaktiga kunskaper i arbetet med motta-

gandet av nyanlända elever. Mia upplever att hon med hjälp av utbildningen ”Svenska som 

andraspråk” har fått en större inblick i och större förståelse för hur man kan få personer med 

olika bakgrund och erfarenheter att tillsammans känna att de tillhör resten av gruppen. Detta, 

menar Mia, för att utbildningen till stor del avhandlar de kulturella aspekterna, det vill säga att 

utbildningen ger kunskap om och förståelse för olika kulturers likheter och olikheter.  

 

4.3.3. Oskrivna regler 

Mia berättar att hon som lärare i förberedelseklass försöker lära eleverna vilka oskrivna regler 

som finns i Sverige, regler som ska underlätta i sociala situationer. Hon säger att ”sociala koder 

diskuterar vi. Allting som vi tar för givet men å andra sidan så ska det ju vara åt båda hållen. 

Man visar hur det går till och så kanske man får visa många gånger… men jag tycker att det har 

fungerat bra.” Enligt Mia är det viktigt att eleverna får tydliga regler för att kunna fungera i det 
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svenska samhället. I en snarlik diskussion säger hon att ”jag tycker att det är viktigt att man 

reflekterar över hur gör man när det gäller att stå i kö till exempel (…) Det är en kunskap som 

är viktig, hur man ska vara utifrån den sociala aspekten.”  

 

Tomas diskuterar på vilket sätt de nyanlända eleverna kan lära sig de sociala koder som behövs 

för att fungera i samhället när de sedan kommer ut i ordinarie klass. Han säger att det bästa är 

att eleven får komma till en klass som ”redan är med på banan” och att Gustav Adolfsskolan är 

en perfekt skola för att ”föra in nyanlända människor som kommer från andra länder in i svenska 

samhället.” Detta för att majoriteten av eleverna på skolan ”har det svenska språket”, har en 

förståelse för hur det svenska samhället är uppbyggt och har kunskap om regler och normer. 

Tomas menar att det då går mycket fortare för de nyanlända att ”komma in i klassen och i 

samhället” till skillnad från på en skola där ”de flesta är med utländsk bakgrund” då det enligt 

Tomas inte går lika lätt eftersom eleverna tyr sig till andra som talar samma språk.  

 

Mia menar att det är av stor vikt att man lär de nyanlända eleverna vilka sociala koder som finns 

i samhället men att det inte betyder att ett annat sätt är ”fel.” Hon säger att det ändå är viktigt 

att förmedla koderna ”för elevernas skull.” Detta, menar Mia, för att eleverna inte ska känna 

sig utanför om de gör på ett annat sätt. Enligt Mia är det viktigt att förmedla vilka sociala koder 

som gäller i det svenska samhället men att det inte är fel att välja att göra på ett annat sätt istället. 

Hon säger att det finns ”viktiga sociala aspekter för barnen så att de inte ska känna sig utanför 

om de gör… det är inte fel utan det är hur de är vana att göra. De är vana att göra på ett annat 

sätt.”   

 

4.3.4. Religion 

Under intervjuerna diskuteras att många av de nyanlända eleverna kommer ifrån samhällen där 

kulturen är mycket präglad av religion medan det svenska samhället har frångått det och blivit 

ett i hög grad sekulariserat samhälle. Mia hävdar att det är väldigt viktigt att skilja på kultur och 

religion när man diskuterar de båda. Hon menar att det är lätt att utifrån förutfattade meningar 

”klumpar ihop dem till ett.” Hon säger att ”det är så lätt med fördomar att man har… att man 

diskuterar kultur och att man kopplar det till islam på ett speciellt sätt.” Mia säger också att 

”den svenska kulturen” inte ska förknippas med kristen tro, att de inte hänger ihop: ”För vi har 

ju en kultur här i Sverige och den hänger inte ihop med den kristna tron… eller med någon 

annan. Utan då handlar det mer om kulturella bakgrunder. Religion är ganska så ointressant i 

det här fallet.” Mia menar således att kultur och religion inte har med varandra att göra.  
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Tomas menar att det i relativt stor utsträckning förekommer främlingsfientliga attityder på Gus-

tav Adolfsskolan. I diskussion med sina elever har det framkommit att vissa är negativt inställda 

till förberedelseklasser på skolan. Tomas säger att de som har framställt en negativ inställning 

har gjort det för att ”de är rädda.” Eleverna säger att ”de där, de är farliga” eller ”de kan ju ingen 

svenska och det måste de kunna för att prata med mig.” Detta, menar Tomas, handlar om en 

rädsla och okunskap inför ”det okända.” Tomas menar att det finns mycket man kan göra för 

att förebygga negativa attityder till och intolerans inför olikheter. Han menar likväl att Gustav 

Adolfsskolan har satt in för lite resurser för att förebygga dessa attityder och säger att ”vi skulle 

ju ha gjort mycket mer egentligen.” Anledningen till att skolan inte gjort mer för att öka integ-

ration, menar Tomas, till viss del handlar om ”segregation.” Å andra sidan hävdar Tomas att 

det är korta avstånd till ”mångkulturella skolor” där det finns alla möjligheter till samarbete för 

att motverka intolerans. Detta samarbete förekommer dock inte.  Tomas hävdar ändå att sådana 

samarbeten mellan skolor som har olika elevkonstellationer vad gäller kulturer, religioner och 

utseende hade varit bra för Gustav Adolfsskolan. Det hade enligt Tomas kunnat öka förståelse 

inför olikheter eftersom eleverna då hade ”utsatts” för olikheterna, ”sett dem på nära håll.”  

 

Mia berättar på vilket sätt de diskuterar religion i förberedelseklassen på skolan. Hon säger att 

”det enda vi har pratat om nu i religion är att vi har religionsfrihet. Det är det vi har kommit 

fram till. Att det finns olika religioner i världen.” Mia menar att religionsfriheten, vilken är 

instiftad som grundlag i Sverige, är det som diskuteras med de nyanlända eleverna. Detta för 

att förtydliga för eleverna ”vad som gäller” i Sverige.  

 

4.4. Tudorskolan  

På Tudorskolan arbetar Johanna, 39, i ordinarie klass, och Cecilia, 50, i förberedelseklass. Sko-

lan har vid tiden för intervjuerna haft en organisation med förberedelseklasser under tre år. Vid 

tiden för intervjuerna finns två förberedelseklasser på skolan, en för högstadiet och en för yngre 

åldrar.   
 

4.4.1. Språk 

Johanna hävdar att det är viktigt för de nyanlända eleverna att de får upprätthålla sitt hemspråk 

även i klassrummen och att man som lärare inte hela tiden kan ”tvinga” eleverna att prata 

svenska. Hon har uppmärksammat att det har skett en attitydförändring vad gäller hur skolan 

ser på att elever som kommer från ett annat land pratar sitt hemspråk i den svenska skolan. 
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Tidigare, menar Johanna, sågs det som ”lite fult” att prata något annat språk än svenska i klass-

rummet. Det främmande språket separerade parterna, det vill säga de som pratade svenska och 

de som inte pratade så mycket svenska, från varandra. Vid tiden för intervjun, menar Johanna, 

tillåter man eleverna att ”prata arabiska på lektionerna till exempel” och att eleverna pushas 

”att ta hjälp av varandra, för nu har vi fått lära oss att har man ett språk ordentligt så är det 

lättare att lära sig ett till.”  

 

Cecilia, som arbetar i förberedelseklassen på skolan, menar att hennes arbete kan vara svårt 

med avseende på att de nyanlända eleverna pratar så många olika språk. Hon menar att arbetet 

underlättas om eleverna kan prata samma språk och förklarar för varandra inbördes om det är 

något de inte förstår. Å andra sidan hävdar Cecilia att hon tycker att det då blir svårare att få 

eleverna att prata och utveckla sin svenska. Hon säger att hon försöker ”trycka på svenskan, 

försöker förklara så gott det går på svenska” och att eleverna inbördes förklarar för varandra på 

sina respektive hemspråk. Cecilia menar att ju fler elever som pratar samma språk i klassrum-

met desto mindre pratar de svenska. Eleverna väljer då att prata på till exempel arabiska ef-

tersom det är en trygghet för dem. Cecilia menar således att hennes arbete underlättas om ele-

verna pratar samma språk och de kan hjälpa varandra på sitt hemspråk men hon menar också 

att samma situation kan hämma elevernas språkutveckling. Om eleverna i klassen inte pratar 

samma språk kan de ”tvingas” mötas i det gemensamma språket svenska.  

 

4.4.2. Kultur  

Johanna menar att kulturella skillnader egentligen inte är en svårighet eller ett hinder när det 

gäller mottagandet av nyanlända elever. Hon säger att det kan bli ett problem men att det inte 

är i de kulturella olikheterna i sig som problemen uppstå utan att det istället är språket som är 

den största svårigheten, ”att inte kunna kommunicera ordentligt.” De kulturella skillnaderna, 

menar Johanna, är sällan ett problem om ”vi kan kommunicera med varandra (…) Lyckas man 

bara hitta vägar för att kommunicera och ta sig fram där, så går oftast det mesta att lösa.” Jo-

hanna hävdar alltså att kommunikationen är det viktigaste för att undervisningen ska fungera. 

För att man ska förstå varandra, inte bara med avseende på det talade språket utan också för att 

man ska kunna förstå varandras likheter och olikheter. 

 

4.4.3. Oskrivna regler  

Cecilia berättar att arbetet i förberedelseklass inte sällan inkluderar långt mer än bara ämnes-

kunskaper. Hon säger att det är ”mer än skolan” som avhandlas, att det också innefattar en 
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socialisation in i samhället. Hon menar att alla de små sakerna som ”vi som är införstådda med 

allt” tar för givet, som att man duschar och byter om i samband med idrottsundervisning på 

skolan, är saker hon som lärare behöver förklara för de nyanlända eleverna. Cecilia menar att 

eleverna måste förstå ”de små sakerna” i vardagen för att kunna förstå hur det svenska samhället 

fungerar. ”Annars gör de fel och då blir det inte bra.” Cecilia beskriver hur viktigt det är att ge 

information till de nyanlända eleverna om ”hur det går till i Sverige” för att de inte ska göra fel. 

Hon menar att det är viktigt för eleverna att veta vad som är ”rätt sätt i Sverige” för att de ska 

veta hur de ska agera och bete sig. Cecilia diskuterar vidare om varför det är viktigt för de 

nyanlända att få kunskap om regler, skrivna och oskrivna, som finns i Sverige. Hon säger att 

det är viktigt att ”berätta om vår historia och religion och samhällsutveckling för alla, även de 

som är födda i Sverige.” Detta är viktigt, menar Cecilia, för att alla som bor och lever i samhället 

ska förstå ”hur det faktiskt är här, vilka krav, förväntningar och osynliga regler vi har.” Cecilia 

menar likväl att det är viktigt för alla att förstå att det svenska samhället förändras och utvecklas 

beroende på eller tack vare alla som lever i det och att det är viktigt att poängtera för alla elever, 

nyanlända eller inte, att de är en del av det.  

 

Johanna menar att det egentligen aldrig går att skylla på eleverna om de gör ”fel” i olika sociala 

situationer. Hon säger att ”jag vill ju alltid skylla på lärarna. För det är vi som styr här. Alltså 

det är vi som skapar det.” Enligt Johanna är det således lärarnas ansvar att eleverna följer regler 

och klarar av att umgås och samspela tillsammans på skolan.  

 

4.4.4. Religion  

Johanna berättar att den klass hon är mentor för har haft konflikter utifrån att eleverna kommer 

från olika religiösa bakgrunder. Detta har Johanna försökt motverka och förebygga med hjälp 

av olika övningar. Hon säger att det fanns inbördes konflikter i klassen när hon tog över men-

torskapet. ”Då var ju det en jättegrej. Kristna mot muslimer, och olika kristna grupper.” Detta, 

menar Johanna, har de fått jobba med och prata mycket om i klassen. Johanna menar att det är 

av stor vikt med god kommunikation i klassrummet. Att man kan prata om saker, även om 

”jobbiga saker” som dyker upp längs vägen. Johanna hävdar att detta kan förebygga konflikter 

i framtiden. Vid tiden för intervjun säger hon att klassen har utvecklats och gått från att vara en 

klass som har ”inbördeskrig” till en klass där öppenhet och acceptans råder. Johanna menar att 

det är viktigt att eleverna får förståelse för att det inte spelar någon roll vilken religion man 

tillhör eller vart man kommer ifrån. Hon säger att ”vi behöver inte gå härifrån och vara överens, 
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vi kan ändå vara kompisar. Att komma över det, utan att få dem att tappa sin tro eller att liksom 

trycka ner det eller så, man har ju rätt till sin tro.”  
 

Cecilia reflekterar över det faktum att eleverna som kommer hit till Sverige inte sällan får höra 

fraserna ”såhär gör vi här i Sverige”, ”såhär ska du göra här”, att eleverna indoktrineras i det 

svenska systemet och förväntas leva i enlighet med synliga och osynliga regler som finns i 

Sverige. Hon säger att hon ser det som en viktig del i att ge eleverna kunskap om det svenska 

samhället och dess traditioner. Det är också viktigt, menar hon, att ge eleverna kunskap om den 

svenska historien och synen på religion. Detta är hon noga med att påpeka för eleverna. ”Sam-

tidigt tar vi upp och jämför hur deras religioner och högtider ser ut, både här i Sverige men även 

därifrån de kommer. Det blir ofta intressanta diskussioner då vi upptäcker att mycket är lilkt 

men kanske visas på olika sätt.”  

 

Cecilia menar att det är viktigt att påvisa att det för det första råder religionsfrihet i Sverige och 

att det är en grundlag. För det andra menar Cecilia att det är viktigt att förklara för eleverna att 

det svenska samhället bottnar i kristendomens grunder och att vissa av dessa har mynnat ut i 

lagar som alla som befinner sig inom Sveriges gränser måste följa. För det tredje är det viktigt 

att de nyanlända eleverna får veta att man i skolan, i enlighet med läroplanen, får lära sig om 

alla religioner och att ingen av dessa är ”rätt” eller ”fel” religion.  

 

4.5. Vårfruskolan  

På Vårfruskolan har man inte någon förberedelseklass utan eleverna klassplaceras här direkt 

vid inskrivning. På Vårfruskolan arbetar Daniel, 38 som lärare i ordinarie klass, och Mona, 31 

som arbetar 80% på Vårfruskolan och då inom ”bassvenska” vilket går att jämföras med 

svenska som andraspråk.  

 

4.5.1. Språk 

Daniel, som arbetar i ordinarie klass, diskuterar vikten av att de nyanlända eleverna så fort som 

möjligt utvecklar sin svenska för att kunna ”vara med” och känna sig inkluderade i gruppen. 

Han säger att ”det är lättare att interagera i ett land om man kan språket. Om du inte kan kom-

municera med folk som befinner sig i din omgivning… ja vad gör du då?” Daniel menar att 

debatten kring huruvida man ska prata sitt hemspråk eller ”det nya språket” svenska är tvetydig. 

Det borde den inte vara, menar Daniel. Det är enligt honom snarare ett faktum att man måste 

lära sig språket i det landet man bor i för att kunna delta i samhället. Han säger att ”det måste 
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ju ligga i ditt intresse att lära dig språket. Och det ligger ingen värdering i det, det är bara så det 

är.”  

 

Mona arbetar 80 % som lärare i ”bassvenska” (svenska som andraspråk). Resterande 20 % 

arbetar hon på ortens organisation för nyanlända. Hon diskuterar skillnader mellan ”vanlig” 

svenskundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. I diskussionen säger hon att 

det i stora drag handlar om att man omedvetet förväntar sig mer av eleverna som har svenska 

som andraspråk. Mona hävdar att man förväntar sig att eleverna som läser svenska som andra-

språk ska kunna ”fler saker” eftersom det finns saker som svenskfödda elever tar för givet, 

kunskaper de har sedan födseln, som är helt nya för de nyanlända eleverna. På det sättet måste 

de nyanlända eleverna kunna ”mer” eller bevisa ”mer” än de elever som är födda i Sverige.   

 

Daniel hävdar att nyanlända elever generellt sett får för lite stöd när de placeras i ordinarie 

klass. Han menar att ”de kan ju jämföras med andra elever som har språksvårigheter och de får 

ju stöd.” Daniel jämför således nyanlända elever med andra elever som har olika svårigheter 

med sitt språk, av andra anledningar än att de kommer från ett annat land och har svenska som 

sitt andraspråk. Dessa elever får inte sällan stöd i klassrummet. Daniel menar att samma regler 

borde gälla för nyanlända elever för att undervisningen ska kunna fungera på ett bra sätt.  

 

4.5.2. Kultur 

Daniel menar att mottagandet av nyanlända elever kan vara mycket berikande för hela skolan 

och alla som befinner sig inom skolans väggar. Många elever, menar Daniel, har svårt för att 

tänka sig in i någon annans situation och perspektiv och det är just det som är så viktigt, tycker 

han. Daniel tror att eleverna har tur som får träffa nyanlända. Han säger att ”det är det här med 

att komma i kontakt med det, med nyanlända (…) Integration all the way liksom.” Daniel häv-

dar att för att kunna erhålla kunskap om och förståelse för kulturella likheter och olikheter krävs 

det att man ”utsätts för det”, att man får träffa varandra. Han säger att det ger eleverna på skolan 

en möjlighet att ”se världen.” Daniel menar att de svenska eleverna tack vare att skolor tar emot 

nyanlända elever får chansen till en ”realitycheck”, det vill säga att eleverna får reflektera över 

saker som de kanske tar för givet som inte är självklara för alla, till exempel de elever som flyr 

från krig och konflikt eller elever som kommer från en annan verklighet än den de svenska 

eleverna är vana vid. Eleverna får möjlighet att se ”hur folk har det annat än på Instagram.” Att 

Vårfruskolan har bestämt sig för att ta emot nyanlända elever ser Daniel som en styrka.  
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4.5.3. Oskrivna regler 

På Vårfruskolan blir de nyanlända eleverna klassplacerade direkt utan ”mellanlandning” i en 

förberedelseklass. Daniel diskuterar vad som är att föredra utifrån att de nyanlända eleverna ska 

lära sig det svenska samhällssystemet och alla dess ”oskrivna regler.” Han säger att det finns 

två olika uppfattningar som ”kolliderar” i hanteringen av nyanlända. Dels finns det en uppfatt-

ning om att det ska finnas förberedelseklasser för att eleverna ska ”skolas in” i det svenska 

skolsystemet innan de börjar i vanlig klass. Det finns också en uppfattning som går ut på att 

eleverna från dag ett ska ”ut i klassrummet för att det är viktigt att de interagerar med andra 

ungdomar i vardagen.” Daniel menar att den uppfattningen går ut på att man tycker att ”det 

räcker” att eleverna sitter med i klassrummet, ”de får alltid med sig någonting.” Daniel menar 

att för att systemet som är gällande på Vårfruskolan, det vill säga att eleverna klassplaceras 

direkt, ska fungera krävs att de nyanlända eleverna har en resurs som följer med dem under 

skoldagen. Detta, menar Daniel, för att eleverna under dagen möts av regler och fenomen som 

för svenskfödda elever är självklara men som är helt nya och okända för de nyanlända eleverna. 

”Det är så mycket saker i skolan som är så självklara för oss som är helt nytt för dem.” Eleverna 

behöver någon som hela tiden kan förklara varför ”man gör som man gör” i den svenska skolan. 

Daniel menar att man inte får lämna eleverna ensamma med tolkningen av olika situationer. De 

behöver någon som vägleder.  

 

Mona diskuterar vilka förväntningar hon har på de nyanlända elevernas beteende i klassrum-

met. Hon menar att eleverna inte sällan har stor respekt för läraren och ”sitter prydligt och fint” 

vid sina bänkar. Mona menar att nyanlända elever till att börja med har stor respekt för lärarens 

auktoritet för att de kommer från en kultur där regeln är att lärare är respektingivande personer. 

När eleverna sedan lär sig reglerna för skolan i Sverige och lär sig av andra elevers beteenden 

förändras den respekten eftersom traditionen ser annorlunda ut i Sverige. Respekten för lärarens 

auktoritet finns inte på samma sätt och det lär sig de nyanlända eleverna relativt snabbt.  

 

4.5.4. Religion 

Daniel menar att han i sin religionsundervisning försöker att behandla alla på samma sätt oav-

sett vilken religiös bakgrund de kommer ifrån men att det vissa gånger är svårt. Han säger att 

”det blir ju en annorlunda hantering, men samtidigt inte… Eftersom jag försöker att behandla 

dem som, på ett sätt vilken elev som helst. Men såklart så finns det ju saker som jag måste göra 

som jag inte gör med de andra eleverna.” Daniel syftar här till att han ibland måste förklara 

tydligare för de nyanlända eleverna, till exempel vad gäller att vi har religionsfrihet i Sverige 
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och att vi undervisar i och får läsa om samtliga religioner och att ingen religion kan sägas vara 

”rätt” eller ”fel.” Därför, menar Daniel, kan man säga att han behandlar eleverna som vilken 

elev som helst eftersom dessa regler gäller för andra. Å andra sidan upplever Daniel att dessa 

kunskaper många gånger redan är ”ingrodda” hos de svenska eleverna på ett sätt som de inte är 

hos de nyanlända eleverna som kan komma från ett annat system.  

 

Mona menar att man inte ska vara rädd för att ”trampa någon på tårna” när man diskuterar 

religion med elever som kommer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Hon menar att 

”du trampar inte på någon för att du tar upp en fråga. Du trampar inte på någon för att du vill 

att svenska flaggan ska hänga utanför huset. Men det har blivit en skam, det är liksom att… där 

kommer ”vi och ni-tänk” in mycket. Nej, så är det inte. I vårt land har vi kyrkor, vi har synago-

gor, vi har moskéer, vi har tillåtit allt.” Mona hävdar att det är viktigt att inte vara rädd för att 

ha olika åsikter inom ämnet. Hon menar att det finns regler inom landet som alla måste rätta sig 

efter oavsett vilken religiös bakgrund man kommer ifrån men att det också är av stor vikt att 

poängtera att man har rätt att tro på det man vill och det får ingen trampa på dig för. 

 

5. Analys 
Utifrån den empiri som ovan har presenteras kan man utläsa att lärare kan mötas i vissa över-

enskommelser vad gäller mottagandet av nyanlända elever. En majoritet av lärarna anser att 

språket är en nyckel till integration, att det är i kommunikationen som man erhåller förståelse 

om och för varandra. Hur man kommunicerar och vad som är att föredra, har lärarna däremot 

olika åsikter om. Lärarna är i hög grad överens om att det behövs mer kunskap om och utbild-

ning i hur man ska ta emot nyanlända på ett bra sätt. Samtliga lärare diskuterar kunskaper om 

kulturella likheter och olikheter och att det är viktigt att man som lärare har kunskap om och 

förståelse för vad de nyanlända eleverna ”har i bagaget.” Detta för att motverka förutfattade 

meningar och främja integrationen samt för att lärarna ska undvika att ”gå i fällor” eller ”trampa 

i klaveret” genom att uttrycka sig på sätt som kan missuppfattas av personer som kommer från 

olika kulturella bakgrunder. Lärarna menar att det behövs mer kunskap om ”vad man kan och 

inte kan säga” eller ”vad man kan och inte kan göra.”  

 

5.1. Napoleonskolan 

Susanne på Napoleonskolan menar att det är viktigt att de nyanlända eleverna får befinna sig 

på platser där de tvingas prata svenska för att deras svenska ska kunna utvecklas. Hon menar 
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att eleverna som kommer till skolan är så pass gamla att de redan har ett starkt förstaspråk och 

därför kan sägas ha lätt för att ta till sig ett andraspråk. Av erfarenhet hävdar Susanne att ju mer 

eleverna utsätts för det svenska språket desto snabbare känner de sig som en del av gruppen. 

Därför arbetar Susanne mycket med gruppdiskussioner där elever med begränsade svenskkun-

skaper får möjlighet att lyssna på och lära sig svenska av sina klasskompisar. Lina som arbetar 

på samma skola tycker å sin sida att det för hennes bedömningar av elevernas kunskaper inte 

spelar någon roll om eleverna skriver på svenska eller på engelska eller på arabiska. Vad som 

bedöms, menar Lina, är innehållet och inte språket. Lina menar också att elevernas kunskaps-

utveckling kan hämmas om de inte får komplettera på sitt hemspråk eftersom de inte kan ”be-

visa vad de kan” i lika hög grad på svenska. Susanne kan enligt ovan sägas ha en god kommu-

nikativ kompetens eftersom hon menar att hon av erfarenhet har sett att elever som kommer 

från ett annat land snabbare inkluderas om de lär sig det svenska språket. Hon har kunskap om 

och erfarenhet av olika möten där kommunikation har stått i centrum. På samma sätt kan också 

Lina sägas ha en god kommunikativ kompetens eftersom hon är medveten om att de nyanlända 

eleverna på ett tydligare sätt kan visa sina ämneskunskaper om de får möjlighet att prata på sitt 

starkaste språk.118 Susanne kan ur en annan synvinkel sägas sakna den kommunikativa kompe-

tensen eftersom hon, utifrån vad hon säger i intervjun, inte tar hänsyn till skillnaderna mellan 

de olika kommunikationsstrukturerna i olika kulturer. Denna hänsyn kan Lina sägas ta. Emel-

lertid berättar Susanne att hon anser att det är olika beroende på vilken ålder eleverna är i. Om 

eleverna är yngre håller hon med om att man som lärare ska uppmuntra eleverna till att prata 

sitt förstaspråk för att bygga upp en struktur i det. När strukturen sedan är stabil är det lättare 

att lära sig ett andraspråk. Susanne menar att ”för att lära sig ett nytt språk så måste du ju ha ett 

språk att referera till, på något sätt (…) Och när de kommer upp hit till oss i den här åldern, då 

har de ju oftast ett språk redan.” Susanne kan med bakgrund av detta säga ha en god förståelse 

för hur kommunikationsstrategier fungerar. Lina kan å sin sida sägas ha en kommunikativ kom-

petens eftersom hon tar hänsyn till hur olika kommunikationsstrategier fungerar.  

 

Vad gäller lärarnas användande av en synlig eller osynlig pedagogik kan Lina sägas bruka en i 

hög grad synlig pedagogik. Detta kan sägas eftersom hon enligt utsaga har explicita regler om 

vad man får och inte får göra, och varför.119 Hon är också tydlig med att lära eleverna att ”den 

som talar har makten”, det vill säga att den som talar tar man hänsyn till genom att lyssna till 
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vad talaren säger. I sitt språk visar hon enligt utsaga också tydligt vad hon menar och vad hon 

vill säga genom gester och sitt kroppsspråk för att eleverna inte ska behöva ”gissa sig till” vad 

hon menar. Enligt Bernstein är detta tydliga tecken på en synlig pedagogik.120 Susanne refererar 

i sina utsagor återkommande till den svenska läroplanen och att hon är noga med att tydliggöra 

den i sin undervisning, både för elever och föräldrar. Detta för att missförstånd och konflikter 

ska kunna undvikas, eftersom hon har stadgade lagar och regler att rätta sig efter. Susanne häv-

dar att hon gärna i ett tidigt skede vill veta vad de nyanlända eleverna har ”i bagaget” för att 

kunna bemöta dem och för att kunna skapa regler med bakgrund av vad hon vet. Utifrån detta 

kan man hävda att Susanne strävar efter att föra en synlig pedagogik eftersom hon synliggör 

regler för de parter som behöver ha kunskap om reglerna för att ingen ska behöva gissa sig till 

vad som gäller vilket kan leda till missförstånd och att någon tar illa upp. Enligt Bernstein kan 

man hävda att Susanne skapar sig kontroll över kommunikationen, det vill säga att hon har en 

stark inramning, genom att referera till att hon har kunskap om de regler som finns.121 Bernstein 

menar att en stark inramning leder till en synlig pedagogik varför man kan hävda att Susanne 

använder sig av den.122  

 

5.2. Gustav Adolfsskolan 

Tomas på Gustav Adolfsskolan hävdar i sin intervju att en skola där det inte finns så mycket 

olikheter vad gäller till exempel kultur och religion är den perfekta platsen för nyanlända elever 

att lära sig svenska på. Detta för att eleverna då inte kan återgå till tryggheten i sitt hemspråk 

för att göra sig förstådda utan tvingas prata svenska för att göra sig förstådda. Cederberg menar 

att en av nycklarna till språkutveckling är att umgås med personer som pratar det språk som 

avses läras in. Då får de nyanlända eleverna lättare att lära sig det svenska språket, inte bara 

som ett kunskapsspråk i skolan utan ett kommunikationsspråk som man kan använda sig av i 

det omgivande samhället.123 Skowronski å sin sida, menar att nyanlända elever som inte har 

någon med samma bakgrund eller samma språk att ty sig till kan känna sig och i värsta fall de 

facto bli exkluderade i klassen. Skowronski menar att andra elever i klassen som har samma 

eller liknande bakgrund som de nyanlända eleverna kan hjälpa läraren att sudda ut den språkliga 

barriären genom att fungera som ”hjälplärare.”124 Mia hävdar att det är viktigt att de nyanlända 
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eleverna får veta vilka sociala koder som finns i det svenska samhället och att man inte ska 

förutsätta att ”de löser det själva.” Då finns det, enligt Mia, en risk att de gör på ett annat sätt 

vilket kan leda till en ”krock.” Med avseende på detta kan Mia sägas bedriva en synlig pedago-

gik eftersom hon är tydlig med vilka regler som gäller och reglerna är enligt utsaga inte okända 

för mottagaren, det vill säga eleverna.125  

 

Vad gäller de kompetenser som lärarna på Gustav Adolfsskolan enligt utsagor kan sägas inneha 

går det enligt utsaga att hävda att Mia innehar en god kommunikativ kompetens eftersom hon 

har kunskap om och förståelse för olikheter i kulturers kommunikativa strategier. Detta kan 

sägas eftersom hon har förståelse för att olika individer kommunicerar på olika sätt men också 

för att hon enligt utsaga har kunskap om att det finns andra sätt att kommunicera på än med det 

talade språket. Enligt Lorentz kan detta sägas vara en kommunikativ kompetens.126 Ur ett annat 

perspektiv skulle man kunna säga att Mia har en bristande kommunikativ kompetens eftersom 

hon hävdar att ”många” eller ”de flesta” från vissa kulturer använder slagsmål för att lösa kon-

flikter som uppstår i interaktion och kommunikation. Detta kan säga homogenisera grupper 

individer som Mia refererar till och Mia hävdar att ”de flesta” från sagda kultur löser konflikter 

genom att slåss. ”Kulturer” kan inte likställas med en grupp likadana människor och då går det 

inte att förutsätta att alla kommunicerar på samma sätt. Med bakgrund av detta har Mia en 

bristande kommunikativ kompetens.127 Tomas är noga med att ha och bibehålla en ärlig kom-

munikation med sina elever. Han menar att för att kunna ha goda relationer med sina elever 

krävs att man alltid är ”den vuxna, är ärlig och aldrig lovar något som man sedan inte håller.” 

Detta kan enligt Lorentz tyda på en god kommunikativ kompetens såväl som en god social 

kompetens eftersom han förstår vikten av god kommunikation med olika människor som kom-

municerar på olika sätt. Tomas kan också sägas ha en social kompetens eftersom han enligt 

utsaga för att upprätthålla goda relationer med eleverna vill ha kunskap om deras bakgrund, 

uppväxt och hur detta påverkar individerna som personer.128 Å andra sidan kan Tomas sägas ha 

en bristande såväl kommunikativ som social kompetens eftersom han vid ett tillfälle hävdar att 

”alla som kommer från xxx är arga på de som kommer från xxx” och ”de kallar varandra för 

åsnor.” Detta är ett exempel på att homogenisera en grupp som kommer från ett visst land ge-

nom att förutsätta att alla från en kultur är i konflikt med alla från den andra kulturen. Enligt 
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Lorentz kan detta tyda på att det saknas kommunikativ kompetens. Det kan också tyda på en 

bristande social kompetens eftersom Tomas förutsätter att individernas bakgrund och uppväxt 

har påverkat dem i en viss riktning utan att faktiskt veta något om deras individuella bak-

grund.129  

 

Tomas diskuterar vilka kunskaper som är relevanta för att kunna ta emot nyanlända elever på 

ett bra sätt och pekar på vikten av kunskap om och förståelse för kulturella olikheter. Han menar 

att kunskaper om dessa olikheter kan förebygga konflikter som han menar finns mellan elever 

som kommer från olika länder. Som exempel nämner han att ”afghaner och irakier är arga på 

varandra.” Detta kan tolkas som att Tomas dels inser vikten av att lärare har kunskaper om 

elevernas kulturella bakgrund för att kunna motverka och förebygga konflikter mellan olika 

bakgrunder samt för att motverka förutfattade meningar. Det kan å andra sidan tolkas som att 

Tomas själv innehar förutfattade meningar eftersom han förutsätter att ”alla afghaner är arga på 

alla irakier.” Detta kan ses som en typ av andrafiering.130 Mia, som arbetar i förberedelseklassen 

på Gustav Adolfsskolan diskuterar hur man hanterar konflikter som kan uppstå och menar att 

konfliktlösning för nyanlända elever inte sällan handlar om att ta till slagsmål. Mia refererar till 

att eleverna kommer från en kulturell bakgrund där konflikter inte sällan löses ”icke-verbalt.”  

 

I likhet med Tomas utsaga kan Mia sägas göra eleverna till ett kollektiv, att ”de flesta” eller 

”alla” löser konflikter med våld på grund av sin kulturella bakgrund. Vázquez-Montilla, Just 

och Triscari hävdar att negativa attityder om elever som har ett annat förstaspråk än majoriteten 

har sin grund i okunskap och i bristande utbildning om de kulturella och språkliga skillnaderna. 

Faktorer som bidrar till en ökad förståelse för och kunskap om dessa skillnader sägs vara till 

exempel utbildningar på främmande språk och/eller kurser om mångkulturalitet och engelska 

(svenska) som andraspråk-kurser. De lärare som erhållit sådana eller liknande kurser är enligt 

Vázquez-Montilla, Just och Triscari mindre benägna till att ha förutfattade meningar om elever 

som kommer från ett annat land. En faktor som också kan bidra till en ökad förståelse är att 

lärarna är beresta och har fler erfarenheter från andra länder. Ju mer lärare (och andra personer 

som befinner sig i skolans värld) exponeras för kulturella olikheter desto större förståelse sägs 

de kunna ta med sig in i sin undervisning och/eller sitt vardagsliv.131 Jackson menar å sin sida 
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att minskad mångkulturalitet kan försvåra individens identitetsskapande eftersom individen inte 

får inblick i något annat perspektiv än sitt eget.132 Detta kan härledas till såväl lärare som elever 

och det är lärarens uppgift att förmedla flera olika perspektiv till eleverna. Såväl Mia som To-

mas kan sägas ha en hög medvetenhet om vilka kunskaper som behövs för att erhålla förståelse 

för kulturella likheter och olikheter men vad som också kan utläsas av lärarnas utsagor är att de 

själva kan behöva utöka sina kunskaper om detsamma. Å andra sidan är det enligt Vázquez-

Montilla, Just och Triscari naturligt att lärarna uttrycker sig enligt ovan eftersom de kanske inte 

har ”utsatts” för dessa olikheter. 

 

5.3. Tudorskolan 

Johanna, som arbetar på Tudorskolan, diskuterar i sin intervju huruvida det är bra att eleverna 

får prata på sitt eget språk i klassrummet eller om det är bättre om eleverna pratar svenska. Hon 

säger att det på Tudorskolan har skett en attitydförändring, att skolpersonalen har gått från att 

förbjuda elever till att prata på sitt hemspråk till att personalen uppmuntrar eleverna till att göra 

detsamma. Detta kan tolkas som att man idag i högre grad yrkar för att de nyanlända eleverna 

ska känna sig trygga att prata i klassrummet. Skowronski hävdar att nyanlända elever inte sällan 

känner sig utanför och otrygga när de går från förberedelseklassen och placeras i klass. Eleverna 

upplever att de inte har något gemensamt med de svenska eleverna och vågar inte ta för sig i 

klassrummet.133 Det kan kopplas till vad Johanna säger om att det viktigt för eleverna att få 

möjlighet att prata på sitt hemspråk. Då kan eleverna känna sig mer inkluderade i gemenskapen. 

Situationen ovan kan ses som både en form av synlig och osynlig pedagogik. Det kan ses som 

en synlig pedagogik eftersom lärarna då var tydliga med att det inte var tillåtet att prata något 

annat språk än svenska i klassrummet. Det var också lärarna som hade kontroll över kommuni-

kationen, det vill säga vad som ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras, vilket enligt 

Bernstein benämns som en stark inramning.134 De bakomliggande orsakerna till att eleverna 

inte tilläts prata sitt hemspråk, däremot, var dolda för eleverna och därmed kan det också ses 

som en osynlig pedagogik. Eleverna får ett fritt tolkningsutrymme i situationen, det vill säga 

att eleverna tvingas tolka de bakomliggande orsakerna till varför de inte får prata på ett visst 

språk.135 Det kan leda till att eleverna härleder orsaken till deras ursprung. Johanna hävdar 
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också att det är lärarnas ansvar att eleverna lär sig vilka regler som gäller i skolan och i sam-

hället. Bernstein menar att läraren är en viktig person för elevernas trivsel i skolan. Den trygghet 

som skapas av lärarna sägs vara kopplad till hur tydliga regler och hur tydlig undervisning 

läraren bedriver, det vill säga hur synlig pedagogiken är.136 Cecilia, som arbetar i förberedelse-

klassen på Tudorskolan, menar att det är viktigt att förklara ”alla de små sakerna som vi tar för 

givet” för de nyanlända eleverna för att eleverna ska veta hur de ska agera i olika sociala situ-

ationer i det svenska samhället. I sin intervju nämner hon idrotten som exempel och hur man 

ska agera på den arenan. Det kan tolkas som att Cecilia använder sig av en synlig pedagogik 

där spelreglerna är tydliga för eleverna. Bernstein menar att en osynlig pedagogik, där spelreg-

lerna är outtalade och underförstådda, kan missgynna till exempel elever från ”arbetarklassen”, 

vilka enligt Bernstein är vana vid raka instruktioner och tillrättavisningar.137 Detta kan förstås 

som att även elever som kommer från en annan kultur i det avseende att hierarkin i skolan i det 

landet kan se annorlunda ut, kan missgynnas av en osynlig pedagogik. Cecilia kan utifrån detta 

sägas bedriva en synlig pedagogik. 
 

Johanna kan enligt ovan sägas inneha en, enligt Lorentz modell, kommunikativ kompetens i 

avseendet att hon har förståelse för skillnader mellan olika kulturers kommunikationsstrukturer, 

det vill säga hur olika kulturer kommunicerar med varandra. Detta kan hävdas för att Johanna 

uppmuntrar eleverna att prata sitt hemspråk eftersom hon har förståelse för att det är lättare för 

eleverna att lära sig ett andraspråk om de har ett starkt förstaspråk.138 Johanna kan också sägas 

inneha social kompetens eftersom hon arbetar mycket för att upprätthålla goda relationer mellan 

eleverna. Johanna inser att individer påverkas på olika sätt av sin bakgrund och uppväxt och 

hon arbetar enligt utsaga utifrån att eleverna skapar relationer på olika sätt men att det är ”okej.” 

Hon försöker också förmedla detta till eleverna. Enligt Lorentz kan detta sägas tyda på social 

kompetens.139 Cecilia kan enligt ovan också sägas inneha social kompetens eftersom hon är 

medveten om och har förståelse för hur olika faktorer har påverkat elevernas synsätt.140 Hon 

kan också sägas kunna förmedla detta till eleverna och på så sätt ”dela med sig” av den sociala 

kompetensen genom att eleverna, efter att ha lärt sig någonting av Cecilia, hjälper varandra att 

”sprida dessa kunskaper.” Enligt Lorentz kan Cecilia sägas ha kommunikativ kompetens. Den 
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kan sägas vara god eftersom hon i hög grad reflekterar över huruvida det är att föredra att ele-

verna får prata på sitt hemspråk i klassrummet eller om de ska ”tvingas prata svenska.” Det går 

att ifrågasätta huruvida hon har kunskap om ”vilket som är bäst” eftersom hon inte säger sig 

veta det men hennes reflektioner tyder på att hon har förståelse för och kunskap om att det finns 

olikheter mellan kulturers kommunikationsstrukturer och strategier.141  

 

5.4. Vårfruskolan  

Daniel, som arbetar på Vårfruskolan, diskuterar huruvida ”det räcker” att de nyanlända eleverna 

sitter med i klassrummet bara för att ”de ska vara en del av klassen.” Han säger att eleverna 

”sitter med och… ja alltså rent fysiskt deltar men det förs ju inga samtal eftersom de inte har 

språket.” Det kan tolkas som att Daniel anser att det är svårt att hantera de elever som inte kan 

prata svenska i klassrummet. Han menar att ”det förs ju inga samtal” och att de nyanlända 

eleverna bara är med ”rent fysiskt” för att de ska lära sig det svenska skolsystemet. Det kan 

vara svårt att vara lärare i de situationerna. Daniel kan, enligt Lorentz modell, sägas inneha 

social kompetens eftersom han utgår från sig själv och sin otillräcklighet i interaktionen mellan 

sig själva som lärare och de nyanlända eleverna. Att ha god kunskap om sig själv i en givet 

social situation är en förutsättning för att erhålla social kompetens.142  

 

Den ovan nämnda situationen kan å andra sidan sägas göra det svårt för både lärare och elever 

att utveckla sin sociala kompetens om de båda parterna inte vet någonting om varandras upp-

växt, miljö och relationer i barndomen.143 Då är det svårt att förstå varandra. Lincoln menar att 

en stor del av känslan av att tillhöra och att inkluderas i gruppen har sin grund i att vi talar 

samma språk. Med språk avses inte bara språket vi talar per se utan också gemensamma histo-

rier, ordspråk, skämt och andra uttryck.144 I situationen som Daniel beskriver i sina utsagor talar 

eleverna inte samma språk som läraren och resten av gruppen. Det kan upplevas som exklude-

rande för eleverna. Det kan också tolkas som att läraren får fullständig kontroll över kommuni-

kationen, det vill säga att undervisning enligt Bernstein bedrivs med en stark inramning. 

Bernstein menar att en stark inramning innebär en synlig pedagogik.145 Å andra sidan är reg-

lerna inom ramarna för undervisningen dolda för mottagaren, det vill säga eleverna, eftersom 
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parterna utan ett gemensamt språk har svårt att förstå varandra och förklara vad man menar. 

Detta är enligt Bernstein tecken på en osynlig pedagogik.146 Daniel bedriver inte medvetet en 

undervisning med otydliga regler men reglerna förblir otydliga eftersom han inte vet hur han 

ska kommunicera med eleverna som inte talar samma språk som honom. Daniel är däremot 

medveten om att situationen inte är fördelaktig för att kunna ”bedriva bra undervisning” varför 

man kan hävda att Daniel strävar efter att bedriva en synlig pedagogik.  

 

Mona hävdar att lärare i hög grad omedvetet förväntar sig mer av nyanlända elever eftersom de 

måste visa att de kan saker som elever som är födda i Sverige redan kan. Så utöver att ”bevisa 

vilka ämneskunskaper man har” måste de nyanlända eleverna enligt Mona bevisa att de kan så 

mycket mer för att sägas befinna sig på samma nivå. Detta kan å ena sidan sägas tyda på en 

”andrafiering” eftersom Mona redan innan hon vet någonting om eleverna som individer har 

förväntningar utifrån att de kommer från andra länder. Det kan också tyda på att Mona bedriver 

en form av ”osynlig pedagogik” eftersom hon har olika förväntningar på olika elever och där-

med sätter upp olika regler för olika elever. Det innebär att reglerna är otydliga för mottagaren, 

det vill säga eleven.147 Å andra sidan kan man hävda att Mona har god självkännedom och 

reflekterar över de förväntningar hon har vilket enligt Lorentz kan tyda på social kompetens. 

Det kan hävdas eftersom självkännedom enligt Lorentz i en givet social situation är en förut-

sättning för att erhålla social kompetens.148  

 

Mona hävdar i en annan situation att man inte ska vara rädd för att ”trampa någon på tårna” när 

man diskuterar religion med elever som kommer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. 

I samband med sitt uttalande refererar Mona till religionsfriheten som råder i Sverige vilken 

hon menar är viktig att synliggöra för eleverna. Hon menar att det finns regler inom landet som 

alla måste rätta sig efter oavsett vilken religiös bakgrund man kommer ifrån men att det också 

är av stor vikt att poängtera att man har rätt att tro på det man vill och det får ingen trampa på 

dig för. Detta kan tyda på att Mona bedriver en synlig pedagogik eftersom hon tydliggör regler 

för de nyanlända eleverna och refererar till lagstadga i sitt tydliggörande. Eleverna måste enligt 

utsaga inte själva tolka vilka regler som gäller.149 Hon understryker också vikten av att alla 

följer dessa regler eftersom det krävs för att det svenska samhället ska fungera.  
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I detta kapitel har en analys genomförts av de kompetenser som innefattas i den ”religionspe-

dagogiska kompetensen.” I nästa kapitel, i vilket vi ämnar svara på våra frågeställningar, dis-

kuteras huruvida lärarna, med bakgrund av analysen, kan sägas inneha ovan nämnda kompe-

tens.  

 

6. Slutsatser 

Vad som kan utläsas av ovanstående analys av enkät såväl som intervjuer är att lärarna uppvisar 

olika kompetenser i olika situationer. Eftersom vårt utrymme till att undersöka huruvida lärarna 

besitter dessa kompetenser eller inte är begränsat kan vi bara utgått från det vi har hört och sett 

under intervjuerna. Dessa visar att en majoritet av lärarna innehar kommunikativ kompetens 

eftersom de kan sägas ha kunskap om och förståelse för olika kulturers kommunikationsstruk-

turer. Detta är den kompetens som framkommer tydligast i de genomförda intervjuerna. I vissa 

fall kan den sägas vara bristande eftersom vissa lärare tenderar att ”klumpa ihop” elevgruppen 

till en homogen grupp och lärarna förutsätter att eleverna kommunicerar på samma sätt eftersom 

de ”kommer från samma kultur” eller ”kommer från samma land.” Vad gäller den sociala kom-

petensen så uppvisar flera av lärarna en hög grad av den nämnda kompetensen. De lärare som 

enligt Lorentz kan sägas ha bristande social kompetens tar inte hänsyn till att elevers bakgrund 

och uppväxt påverkar dem som individer. I andra fall förutsätter dessa lärare att de enskilda 

eleverna påverkas på samma sätt som följd av sina bakgrunder och uppväxter.   

 

Vidare tyder analysen på att en majoritet av lärarna bedriver en enligt utsagor synlig pedagogik 

eftersom de är tydliga med vilka regler som gäller för eleverna (kanske extra tydliga med ny-

anlända elever eftersom lärarna förutsätter att eleverna inte har kunskap om reglerna). I de fall 

då pedagogiken kan sägas vara osynlig handlar det om att läraren har olika regler för de nyan-

lända eleverna som följd av att de har olikartade förväntningar på dessa elever på grund av att 

”de kommer från ett annat land.”  

 

I de fall då något benämns som ”bristande” i lärarens undervisning handlar det således inte 

sällan om att lärarna tenderar att homogenisera gruppen ”nyanlända elever.” Detta kan tyda på 

att det saknas kunskaper om elevernas individuella bakgrunder, vilka de är och hur deras histo-

rier ser ut. Med andra ord vilka faktorer som har påverkat individerna.150 I samtliga intervjuer 

                                                
150 Lorentz, 2013, ss. 107-109 
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framkommer att lärarna inte förändrar någonting eller anpassar någonting utifrån att eleverna 

har olika religiösa bakgrunder. Vad som nämns är att vissa av lärarna, i de fall då det finns 

religiösa olikheter i klassrummet, använder elevernas kunskaper som resurser i sitt arbete ge-

nom att låta eleverna berätta om sina erfarenheter. Lärarna refererar i samtliga fall till att ”vi 

har religionsfrihet i Sverige” och ”en läroplan att rätta oss efter.” Man säger sig inte behöva 

förändra eller anpassa någonting eller reflektera över dessa olikheter eftersom vi i Sverige har 

religionsfrihet och religionen har inte en lika central roll i samhället. Vad som inte tas med i 

beräkning är att eleverna kan komma från kulturer där religionen är den mest centrala delen i 

samhället. Religion är således den största komponenten i dessa kulturer. Lärarna hävdar i vissa 

fall att man ska ”akta sig för” att förknippa dessa två med varandra eftersom man i Sverige inte 

i lika hög grad förknippar ”kultur” med ”religion.” Detta gäller likväl inte för elever som kom-

mer från kulturer där religionen är starkt förknippad med kulturen. Det är intressant att ingen 

av lärarna reflekterar över detta mer än att de hävdar att dessa två inte ska förknippas. Här går 

att återkoppla till Lincoln som menar att det handlar om skillnader mellan så kallade minimal-

istiska och maximalistiska samhällen. I maximalistiska samhällen har religionen den centrala 

rollen i kulturen. Det är religionen som ligger till grund för vad som är rätt och sant i sam-

hället.151 I minimalistiska samhällen säger man sig ha ”övergett” religionen som en central roll 

i kulturen och ”marknaden” eller ”ekonomin” har tagit över som huvudrollsinnehavare.152 Om 

dessa två sätt att se på kultur ska kunna mötas krävs att lärare, vilka bär ett stort ansvar för 

utbildningen i det svenska samhället, tar hänsyn till dessa olikheter och arbetar med istället för 

mot. Det går inte att förutsätta att en individ som ny i Sverige utan föredrag accepterar det 

minimalistiska sättet att se på kultur. Som lärare behöver man reflektera över detta och öppet 

diskutera med med eleverna.  

 

Med bakgrund av detta kan lärare sägas inneha en relativt hög grad av Lorentz ”interkulturella 

pedagogiska kompetens.” Lärarna uppvisar i olika hög grad de innefattande kompetenserna i 

olika situationer men lärarna kan sägas ha en ”i genomsnitt” hög grad av samtliga kompetenser. 

När det gäller synlig eller osynlig pedagogik bedriver en majoritet av lärarna en relativt synlig 

pedagogik. I de flesta fall påvisar lärarnas utsagor att deras strävan är en pedagogik som kan 

sägas vara synlig. Lärarna hävdar enligt utsagor att kunskaper om kulturella och/eller religiösa 

likheter och olikheter är viktiga i mottagandet av nyanlända elever. De flesta av lärarna hävdar 

också att de anser sig besitta dessa kunskaper och att dessa är ”bra att ha” eller fördelaktiga i 

                                                
151 Lincoln, 2006, ss. 55-56, s. 59 
152 Lincoln, 2006, s. 59 
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mottagandet av nyanlända elever. Detta är vi efter denna studie beredda att hålla med om. Vad 

som däremot kan sägas är att lärarna inte uppvisar samma kunskap om eller förståelse för olika 

sätt att se på kultur. Detta kan sägas eftersom lärarna refererar till ”det svenska sättet att se på 

kultur” och osynliggör därmed alla andra sätt att se på kultur och religionens roll i den. Det går 

inte att utläsa om detta är medvetet eller omedvetet men vi menar att detta bör reflekteras över 

och tas i beaktning när det handlar om att ta emot nyanlända elever i klassrummet. Detta är 

enligt oss alltså vad som saknas för att lärarna ska kunna sägas besitta en ”religionspedagogisk 

kompetens.”  

 

6.1. Avslutande reflektion 

Denna studie har syftat till att uppmärksamma utvecklingsområden inom mottagandet av nyan-

lända elever i avseende att undersöka vilka kompetenser lärare kan behöva för att kunna ta emot 

eleverna på ett bra sätt. Studien har utgått ifrån lärarnas utsagor varför validiteten i studien kan 

ifrågasättas. Man kan fråga sig om empirin hade blivit densamma om andra lärare hade tillfrå-

gats. Det går inte att hävda att studiens empiri är representativt för riket men det har heller aldrig 

varit vår avsikt. Vi anser att om någon eller några religionskunskapslärare upplever att de har 

fördelaktiga kompetenser i att ta emot nyanlända elever vill vi belysa det. Det innebär att det är 

relevant att vidare undersöka ämnet. Såväl religionskunskapslärare som lärare som arbetar i 

förberedelseklass uttrycker att de ”sitter på kompetenser” i och med sin utbildning, kompeten-

ser vilka vi utifrån vår studie hävdar behöver spridas till övriga lärare. Alla lärare behöver utöka 

sina kunskaper om kulturella likheter och olikheter eftersom det är så samhället ser ut. Det kan 

ingen blunda inför eller tänka att ”det är någon annans jobb att ta hand om.”   

 

I resonemang har det också diskuterats vad som hade varit relevant att undersöka i en större 

studie. Medborgerlig kompetens, vilken ingår i Lorentz teori ”Interkulturell pedagogisk kom-

petens”, innehåller kraftfulla och abstrakta värdeord som demokrati, rättvisa och jämställdhet 

vilka skulle kunna analyseras i det oändliga, i en egen studie. Därför har det i denna studie varit 

svårt att använda ”medborgerlig kompetens” som ett analysverktyg. Eftersom samtliga av de 

intervjuade lärarna har fullföljt en lärarutbildning i Sverige, där dessa värdeord ingår och är 

stadgade (och lärarna har också ansvar att förmedla värdeordens innehåll till eleverna) hävdar 

vi att man måste förutsätta att lärarna innehar en medborgerlig kompetens. Annars kan man 

inte, hävdar vi bestämt, vara lärare i Sverige idag. För en större studie hade det ändå varit in-

tressant att analysera, med hjälp av klassrumsobservationer, hur lärare implementerar värdeor-

den i sin undervisning. I studien har också framkommit att det hade varit intressant att utöka 
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undersökningen till att innehålla klassrumsobservationer för att kunna få en egen uppfattning 

om vilka kompetenser som lärarna innehar. Detta kan sägas gå förlorat utan dessa observationer 

men det öppnar likväl upp ett intresse för framtida forskning. För framtida studier hade det 

också varit intressant att intervjua fler aktörer som arbetar med nyanlända elever, till exempel 

modersmålslärare och/eller studievägledare. 
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8. Appendix 

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

 

 

Bilaga 2. Djupintervju - Intervjufrågor  

 

1. Kan du berätta om ditt arbete för mottagande av nyanlända elever i förberedelseklas-

sen/klass? 

2. Hur går det till när en nyanländ elev kommer till skolan?  

3. Vilket stöd och vilken hjälp får du i arbetet? Vilka instanser är det som hjälper dig? Vad 

finns det för krav och rekommendationer från Skolverket? Använder du dig av det 

material som Skolverket tar fram? Varför/varför inte?  

4. Har du någon utbildning i hur man tar emot nyanlända elever?  

5. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever?  

6. Hur går arbetet till i klassrummet? Hur skapas relationer, lärare/elev, elev/elev?  

7. Hur arbetar du med de nyanlända eleverna utifrån språkliga aspekter?  

8. Hur arbetar du med de nyanlända eleverna utifrån sociala aspekter?  

9. Vilka förväntningar har du på eleven vad gäller språk, kunskaper, socialt, etc.?  

10. Hur ser det ut när du undervisar i religion? Förändrar du någonting utifrån hur klassen 

ser ut (med tanke på nyanländ, religion, bakgrund osv.)? 

11. Många av de nyanlända eleverna kommer ifrån samhällen där kulturen är mycket präg-

lad av religion medan det svenska samhället har frångått det och blivit ett i hög grad 

sekulariserat samhälle. När de nyanlända eleverna kommer ut i samhället och i skolan 

Arbetet i förberedelseklass/arbetet i ordinarie klassrum  
Processen när en ny elev kommer till skolan  
Krav och rekommendationer  
Utbildning och erfarenhet 
Förutfattade meningar 
Klassrummet – miljö, relationer, socialt, kunskapsnivåer 
Språkliga aspekter  
Religionsundervisningen  
Genusperspektiv 
Lösningsförslag/Förbättringsförslag 
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får de inte sällan höra fraserna "såhär går det till i Sverige" eller "såhär gör vi i Sverige." 

Hur ställer du dig till det? Hur ser det ut i din undervisning?  

12. På vilket eller vilka sätt tror du att din utbildning (antingen religion och/eller svenska 

som andraspråk eller liknande) kan vara fördelaktigt i arbetet med mottagandet av ny-

anlända elever med avseende på kulturmöten? 

13. Vilka förväntningar har du på hur nyanlända elever kommer att bete sig i klassrummet? 

Varför? 

14. Vilka förväntningar har du på hur elever med utländsk bakgrund kommer att bete sig i 

klassrummet? Varför? 

15. Vilka förväntningar har du på pojkars respektive flickors beteende i klassrummet? 

16. Vilka svårigheter/hinder kan du se i mottagandet av nyanlända elever? 

17. Vilka förslag på lösningar kan du se som kan förbättra arbetet med mottagningen? 

 

Bilaga 3. Introducerande enkät med svar i procent.  

Fråga # Påståenden  Håller med Håller inte med 

1 Det är rimligt att en lärare kan förväntas undervisa ele-

ver som inte pratar svenska.  

87,5 % 12,5 % 

2 Definitionen av att vara svensk är detsamma som att 

kunna prata svenska.  

0 % 100 % 

3 De flesta nyanlända elever med begränsade eller inga 

svenskkunskaper är motiverade till att lära sig 

svenska. 

100 % 0 % 

4 Att ha elever med svenska som andraspråk i klassrum-

met påverkar andra elevers lärande.  

87,5 % 12,5 % 

5 Lärare bör anpassa sina instruktioner efter elevers kul-

turella och språkliga behov.  

100 %  

6 Föräldrar till elever med begränsade svenskkunskaper 

bör rekommenderas till att prata svenska med sina 

barn så ofta som möjligt.  

37,5 % 62,5 % 

7 Ordinarie lärare bör få utbildning i hur man tar emot 

nyanlända elever i klassrummet.   

100 %  
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8 Ordinarie lärare bör få utbildning i svenska som and-

raspråk för att kunna möta nyanlända elevers språkliga 

behov.  

62,5 % 37,5 % 

9 Det är okomplicerat att undervisa i religion i ett mång-

kulturellt klassrum. 

37,5 % 62,5 % 

10 Jag anser att jag har verktyg och stöd för att kunna ta 

emot nyanlända elever i mitt klassrum på ett bra sätt.   

50 % 50 % 
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