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Abstract 
In this scientific essay we problematize the relational norm that exists in the realm of 

the inter-cultural formulation of the control documents for the Swedish primary 

schools and its leisure activities and the mono-practical day activities. These are 

phenomena that we encounter in our day-to day-practices as pedagogues in two 

Swedish schools in the same municipality, governed by the same municipal head 

organisation. We focus on the newly arrived Arabic speaking minority students aged 

6-10. Our starting point is two dilemmas from our professional experience, which are 

presented as an introduction where both authors describe situations where their inter-

cultural competences are used ad-hoc, and due to the specific needs of the situation. 

The discussion is taken further by scrutinizing the curriculum and other control 

documents that seem to have an inbuilt inter-cultural intention, in relation to the often 

rather mono-cultural practices in the organisation as a whole and in our school units, 

specifically.  Throughout this journey we try to focus our own roles in our 

organisation that seems to have stagnated since we were students in the very same 

municipality-governed schools. 
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Sammanfattning 

I denna vetenskapliga essä problematiserar vi den relationella norm som existerar i sfären 

mellan de interkulturellt formulerade styrdokumenten som gäller svensk grundskola och 

fritidshem, och de monokulturella praktiker som tillämpas i daglig praxis. Detta utgör fenomen 

som vi upplever i vår vardagliga yrkesutövning i två svenska skolor med samma kommunala 

huvudman. Vårt fokus är den nyanlända, arabisktalande minoritetsgruppen av elever i åldrarna 

6-10 år. Vår utgångspunkt är två stycken självupplevda berättelser som vi ser som dilemman, 

som presenteras som en introduktion där båda författarna beskriver situationer där våra 

interkulturella kompetenser används i brandutryckningssituationer och på grund av de särskilda 

behov av vår specifika kompetens som situationerna kräver. Därefter följer en diskussion av 

läroplanen och andra styrdokument som förefaller ha en inbyggd interkulturell inriktning och 

deras relation till de, ofta ganska monokulturella praktiker som tillämpas i vår organisation i 

allmänhet och våra skolenheter i synnerhet. Genom hela denna resa försöker vi fokusera på 

våra egna roller i vår organisation som verkar ha stelnat sedan vi själva var elever i just samma 

kommuns skolor. 
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Inledning 

Vi som har skrivit tillsammans heter Ronny och Georges. Vi arbetar i samma kommun i var sin 

fritidsverksamhet i två olika kommunala f-9-skolor. Vi har även det gemensamt att vi inte är 

födda i Sverige eller i Europa, och att vi förutom svenska talar minst ytterligare ett språk, 

arabiska. Den ene av oss, Ronny, började i svenska skolan som nyanländ, utan att kunna 

svenska, medan den andre av oss, Georges, talade svenska vid skolstarten. Vi gick båda i olika 

grundskolor i samma kommun där vi idag är yrkesverksamma. I våra verksamheter undervisas 

idag minst ett trettiotal olika modersmål. Ännu fler språk talas som modersmål i våra 

verksamheter. Vi tolkar därför våra respektive verksamheter som mångkulturella lärmiljöer och 

arbetsplatser. När vi ser tillbaka på vår tid som elever i grundskolan ser vi, förutom våra olika 

upplevelser och erfarenheter, att vi har en sak gemensamt: vi uppmärksammar i våra respektive 

verksamheter idag ofta händelser och situationer som vi känner igen från våra egna skolår, som 

vi tolkar som en sorts (oftast) omedvetna språkligt och kulturellt relaterade kulturkrockar. Det 

handlar om våra yngsta nyanlända elever med arabiska som modersmål. Vi kan ibland känna 

igen oss i vissa situationer som de elever som räknas som nyanlända i upp till fyra år (3 kap. 12 

a § Skollagen) befinner sig i, och/eller hamnar i. Ibland kan de yngsta nyanlända ha svårt att 

uttrycka sig eller att ge uttryck för sina känslor eller kunskaper, samtidigt som vi ser att det inte 

alltid är enkelt för de svenskfödda pedagogerna i våra verksamheter att kommunicera med och 

bedöma kunskaperna hos framför allt de yngsta nyanlända eleverna som finns i våra 

verksamheter, även om det finns ”verktyg” från Skolverket till stöd.  Vi har läst på Skolverkets 

hemsida om värdet i att ge pedagoger redskap för att utveckla verksamheten för alla nyanlända 

elever i de svenska skolorna: ”Genom den inledande bedömningen ges nyanlända elever 

möjlighet att visa sina styrkor och förmågor” (Skolverket online 2017)  I Skolverkets allmänna 

råd för utbildning av nyanlända elever har vi läst vi att det material som erbjuds lärare ”ska ge 

möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har 

betydelse för andraspråksutvecklingen” (Skolverket 2016: 22).  Enligt våra erfarenheter är 

verkligheten en annan.  

Vi är inte säkra på om och/eller hur olika pedagoger på våra skolor genomför och tolkar 

observationer och systematiska iakttagelser av nyanlända elevers förmågor, eller om det alls 

görs regelmässigt när det gäller elever från förskoleklass till årskurs 3. Vi är inte heller säkra på 

att pedagogerna i våra skolor har de kunskaper eller den tid, inom ramen för sina tjänster, som 

behövs för att kunna göra de observationer och systematiska iakttagelser och att ge de yngsta 

nyanlända det stöd som de allmänna råden från Skolverket beskriver. Vi ser i våra praktiker i 
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skolan och på fritids, att de allmänna råd som gäller pedagogers användande av material för att 

kunna observera och göra systematiska iakttagelser av de nyanlända elevernas förmågor inte 

alltid följs. I våra respektive verksamheter idag ser vi också att vi vuxna ibland arbetar utifrån 

en sorts kategoriserande ”olikhetsprinciper” med de yngsta och nyanlända barnen i 

förskoleklasserna och eleverna i årskurserna 1-3. Dessa kategoriseringar av ”olikhet” tolkar vi 

som omedvetna. De tar sig olika uttryck beroende på vilken elev det handlar om. I berättelserna 

här nedan ger vi olika exempel på sådana kategoriseringar, där den gemensamma nämnaren är 

”olikhet”. I den kommun där vi båda är anställda är arabiska ett språk som talas av många barn 

och elever och deras vårdnadshavare. Vi som är i tjänst kanske inte alltid känner till barnens 

och elevernas bakgrunder, de kulturer som de har som referensramar, eller hur de 

kommunicerar och lär på bästa sätt. I vissa fall kan vi som är anställda i verksamheten inte alls 

kommunicera med ett barn eller en elev som ännu inte lärt sig svenska, om vi inte själva har 

turen att kunna det barnets eller elevens modersmål. Situationen för pedagogen som förväntas 

samarbeta med- och informera vårdnadshavarna om dessa elevers skolsituation och lärande kan 

försvåras över tid av att en eller båda föräldrarna till berörda elever har en kortare skolgång 

bakom sig eller att de varken läser eller skriver på något språk alls (analfabetism). Här blir det 

gemensamma talade språket och förståelse för den kulturella kontexten viktiga tillgångar för att 

skapa tillit och trygga relationer mellan hem och skola.  

En viktig reflektion för oss i det här arbetet är den som vi försöker göra genom ”mötet med oss 

själva”, i våra berättelser och tankar kring de yngsta nyanlända barnen och deras föräldrar. Med 

grund i berättelserna nedan ställer vi oss frågan om vi som arabisktalande pedagoger verkligen 

utmanar och stödjer de yngsta nyanlända eleverna i lärandet när vi ständigt kommunicerar med 

dem och deras föräldrar på arabiska. Befäster vi istället deras olikhet? Frågan blir för oss delvis 

etisk. Inte för att vi tror att vi måste träna oss att lära och lyda en befintlig samling råd eller 

regler, utan för att vår erfarenhet visar oss att vi alltid måste förhålla oss extra uppmärksamt till 

våra egna praktiker, så att vi förmår fånga den komplexitet som våra arbeten innebär. Vi 

återkommer till dessa frågor under rubriken ”Frågeställningar” längre fram. Enligt essäns 

arbetsmetod inleder vi med ett par erfarenhetsbaserade berättelser.  
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Georges	  berättelse,	  elev	  A: 

Berättelsen om A utspelar sig för några år sedan. Han kom som nyanländ och placerades i 

skolans förskoleklass där han deltog i verksamheten efter bästa förmåga. Han talade bara 

arabiska och gick på fritids efter skoldagens slut i förskoleklassen. De språkstudier A bedrev då 

handlade om modersmålsundervisningen i arabiska någon timme i veckan. Eftersom 

förskoleklassen inte är en obligatorisk skolform och arabiska som modersmål inte räknas som 

underlag för att sätta in särskilt stöd, så gick A igenom året i förskoleklass med svenska som 

det språk som kommunicerades på, utan något stöd för sin andraspråksinlärning. A lärde sig att 

kommunicera det han behövde på svenska som vardagsspråk, och när han började i årskurs ett 

fortsatte verksamheten i skolan och på fritids på svenska. Han skulle få studiestöd på 

modersmålet för den del av skoldagen som tillbringades i skolan, men av olika anledningar 

blev det inte av. Det saknades utbildade pedagoger/personal som kunde erbjuda studiestöd på 

arabiska och ansvariga svensktalande pedagoger i klassrummet och på fritids saknade möjlighet 

att kartlägga och utreda elevens förmågor, då stödmaterial saknades och ingen visste riktigt hur 

man skulle gå tillväga. Vardagarna i skolan och på fritids var och är schemalagda in i minsta 

minut, och när skoldagen var slut väntade flera gånger i veckan olika obligatoriska konferenser 

för lärarna, samtidigt som fritidspersonalen ansvarade för omställningen till 

fritidshemsverksamheten, efter att ha avslutat skolsamverkan i klasserna för dagen i lågstadiet 

och förskoleklass. Några av fritidspersonalen som inte deltagit i skolsamverkan från skoldagens 

början klockan 8, hade vid det laget anlänt och förberett de planerade fritidsaktiviteterna för 

eftermiddagen. Jag funderar kring hur studiestöd på arabiska skulle ha kunnat genomföras i 

fritidshemsmiljön. A utvecklade under året i förskoleklass och i årskurs ett beteende som gjorde 

att vi i personalen allt oftare behövde ingripa och tillrättavisa honom. Han hade svårt att vänta 

på sin tur, ville gärna stå först i kön till skollunch och mellanmål och han började allt oftare 

agera ut fysiskt mot sina jämnåriga kamrater med tårfyllda utbrott av ilska när lekarna på 

rasterna inte blev eller gick som han ville. På höstterminen i årskurs 2 började A ”ta med sig” 

sina utbrott in i klassrummet efter rasterna, och till fritids efter skoldagens slut. Han straffade ut 

sig i tävlingslekar på rasterna och det hände nästan varje dag att han kränkte en skolkamrat. I 

skolsituationen började det gå allt sämre, och elev A hängde inte riktigt med i undervisningen, 

trots en välvillig mentor och en personal från fritids som hade skolsamverkan i klassen om 

dagarna, och trots tydlig och aktivitetsstyrd verksamhet på fritids. Varje vecka upplevde mentor 

och/eller någon personal på fritids att kontakt behövde tas med föräldrarna, för att berätta om 

händelser som inträffat kring eleven i verksamheten. Eftersom föräldrarna mest talade och 
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förstod arabiska blev jag ofta ombedd att utföra samtalen. De handlade ofta om saker som A 

”hade gjort”, vilket innebar att han hade hamnat i olika former av konflikter med andra barn, 

och ibland även med vuxna, och/eller om att han hade använt ett ”oacceptabelt” språk. Jag 

upplevde mig som ett ombud, ett slags rapportör, som skulle återberätta händelser som jag för 

det mesta inte hade sett själv, utan hade fått berättade för mig av någon av de andra 

pedagogerna. I början av höstterminen i årskurs två hade skolans elevhälsoteam tagit upp elev 

A och situationen kring honom. Man kom fram till att det kanske vore bra att pröva med en 

manlig ”förebild” som kunde stötta A och bidra till att minska antalet konflikter där A var 

inblandad. Till att börja med ringdes jag in till klassen eller ut till rasten när konflikterna redan 

hade uppstått. Jag behövde då ”krishantera” en ofta svettig, gråtande och frustrerad elev A som 

hade svårt att se sin egen del i de konflikter som uppstått och svårt att kommunicera kring sin 

upplevelse. Jag tänkte inte då på att A inte fick språkstöd på modersmålet, utan såg, 

tillsammans med de övriga pedagogerna i skolan och på fritids att A uppvisade svårigheter att 

reglera sig och ta motgångar. Jag tänkte att det var utifrån detta som jag behövde sätta in mitt 

sociala stöd – på arabiska.  

Jag började försöka vinnlägga mig om att finnas nära A så ofta jag hade möjlighet, för att 

förebygga istället för att behöva konflikthantera. Jag kunde vänta på honom utanför 

klassrummet när det blev rast, ge honom en ”high five” och följa med till fotbollsplan där 

låtsasmatcher väntade. På vägen till fotbollsplanen samtalade vi på arabiska och gjorde planer 

för var jag skulle finnas (i närheten) när och om det uppstod en situation som gjorde A upprörd. 

Det uppstod sådana situationer varje dag. Jag upplevde att vårt samförstånd och vår kontakt 

hade sin grund i vårt gemensamma språk. På så sätt etablerade vi en relation som ibland 

handlade om att A fick förklara och berätta om sin syn på det som hänt, och ibland handlade 

om att jag fångade hans uppmärksamhet på olika sätt, framför allt på raster, i 

övergångssituationer och i friare lekar. I de lägena kunde jag fråga var han befann sig på ”en 

skala 1-10” och han kunde förklara, varpå vi tillsammans skapade strategier för att undvika 

konflikt. Strategierna var inget som fanns i någon bok, som man kunde läsa sig till. De var 

överenskommelser som A och jag träffade i förebyggande syfte, som alltid byggde på tidigare 

händelser och gemensamma erfarenheter. Det som var speciellt för våra samtal var att vi alltid 

förde dem på arabiska, det språk som A kunde uttrycka sig bäst på. Efter höstlovet började jag 

fundera över hur A agerade i de situationer där konflikter riskerade att uppstå. Jag försökte hitta 

mönster, om det fanns några, för hans utagerande beteende. Det visade sig att konflikter nästan 

alltid uppstod i regelstyrda och tävlingslekar, då regler skulle diskuteras och etableras bland de 

deltagande eleverna. Samtalen i de sammanhangen fördes förstås alltid på svenska. Jag visste 
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redan att A inte hade samma förmåga att uttrycka sina känslor och önskemål på svenska som på 

arabiska. När A inte hittade de rätta orden och kamraterna tog processen vidare utan att han 

hade fått säga sitt fick han svårt att reglera sig. Jag förmedlade mina iakttagelser till skolans 

kurator och informerade även om de samtal jag haft med eleven, för att skapa strategier för att 

undvika konflikter och för att samtala om och lära av konflikter eller andra svåra situationer 

som eleven varit med om i skolan. I elevhälsoteamet beslutades efter några veckor att föreslå 

till föräldrarna att A skulle erbjudas en serie samtal med kurator för att ta samtalen vidare med 

hjälp av en professionell utövare (kurator).  Insatsen var ett försök från skolans sida att bistå 

med ”mer än” min kompetens. Föräldrarna var tacksamma för återkopplingen. De hade talat 

med sin son och återkom till skolan med svar: sonen visste vem kuratorn var, men han var inte 

så intresserad av att gå dit och samtala, eftersom kuratorn inte talade arabiska. A var nöjd med 

de samtal han hade med mig. Kurators rum låg i ett annat hus, rätt långt ifrån den verksamhet 

där A befann sig till vardags. Jag kunde förstå hans tveksamhet att gå dit, och föreslog att 

kuratorn skulle komma och hämta A till samtalen, som skulle föras på kuratorsrummet. Här 

blev A blyg. Min upplevelse var att han inte kände sig trygg och inte förstod vad det var för 

slagas förväntningar som ställdes på honom nu, vad det var han skulle prestera i sina samtal 

med kuratorn. Vi talade tillsammans med kurator om kuratorns roll i svenska skolor vid flera 

tillfällen, men A blev inte mer benägen att gå dit på samtal. Därmed kom jag att fortsätta 

samtalen på arabiska och arbetet för att förebygga konflikter med A. Familjen flyttade sedan till 

en annan stad och jag funderar ibland på hur det gick för eleven A och hur situationen kring 

eleven på min skola hade kunnat skötas på ett bättre sätt. Reflektioner kring dessa tankar 

kommer i texten här nedan. 

 

Ronnys berättelse, elev B: 

För några år sedan kom det på hösten, efter att terminen hade börjat ett nytt barn till 

förskoleklassen, en liten flicka, elev B. Hon var tyst och blyg och talade bara arabiska. 

Föräldrarna hade fått ett boende intill skolan och i samtal med dem framkom att de gärna ville 

stanna och etablera sig på orten, även om de just för närvarande inte kände någon alls. B hade 

svårt att göra sig förstådd, och personalen i förskoleklassen och på fritids kommunicerade med 

henne med enstaka ord, med kroppen och med tecken. När något skulle förklaras blev jag 

kontaktad och agerade tolk. När jag talade med B tyckte jag att det var svårt att förstå det hon 

sade, även på arabiska. Hennes språk var fattigt och liksom tafatt, och hon kunde inte säga 

namnen på flera vanliga föremål som ”bord” och ”stol” på arabiska. Hon var mycket blyg och 
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drog sig gärna undan, både i verksamheten och när jag försökte tala med henne. En dag åskade 

och regnade det under på eftermiddagen. B var då mycket rädd och grät och gömde sig under 

ett bord. Personalen försökte få henne att komma fram för att ge tröst, men misslyckades. Hon 

stötte också bort dem som försökte krypa in till henne. Jag kontaktades och satt intill bordet och 

talade med B, som svarade fåordigt men ändå var kontaktbar. Jag månade om att försöka låta 

lugn och trygg, och mindes hur mina föräldrar hade talat lugnande till mig under vår flykt, när 

jag var liten och rädd.  

När jag reflekterar över situationen nu efteråt kan jag knyta an till begreppet ”amo” – som 

betyder ”farbror” på svenska, men egentligen inte i den svenska betydelsen. ”Amo” har en 

väldigt viktig funktion för oss arabisktalande. ”Amo” är inte vem som helst, utan en person 

som man har en anknytning till, en av ”de våra”, en som hör till, som man tilltalar med respekt 

och vördnad. Jag handlade på instinkt när jag tog på mig rollen som ”amo”, i hopp om att 

”amo” var en funktion eller roll som B kunde relatera till. Om det verkligen var så vet jag inte, 

men jag vet att jag var den ende som kunde komma i kontakt med B den gången. Det kan vara 

värt att fundera över om jag som arabisktalande, till skillnad från de etniska svenskarna, inför 

barnet representerade något trösterikt genom att agera ”amo”. I min sociokulturella kontext 

representerar ”amo” sådant som jag har svårt att se att etniska svenskar relaterar till i relation 

till äldre släktingar eller närstående: vördnad och respekt. Om detta är en interkulturell 

kompetens hos mig som de svenska pedagogerna saknar så är frågan om den på något sätt kan 

ses som intressant för elevernas möjligheter att utvecklas och känna sig trygga, och därför kan 

tas tillvara i min organisation? 

När pappan och mamman inte kunde vara där för att trösta sitt barn så kunde jag inte ta på mig 

rollen som förälder. Men jag kunde ta på mig rollen som ”amo”, och det gjorde jag. I den rollen 

brydde jag mig inte om att jag inte förstod hennes språk; mitt mål var att hon skulle bli lugn 

och glad, hitta tillbaka till den vardag som pågick omkring, på fritids. Jag lugnade och tröstade. 

Så småningom slutade hon gråta och återgick till fritidsverksamheten med sin favoritsyssla; att 

spela ett spel på iPad. Därefter har flera situationer uppstått där höga ljud och buller har skrämt 

B så att hon har börjat gråta. Personalen har ringt hem och berättat det för föräldrarna, men 

ingen har kopplat samman B:s beteende med vad hon kan ha varit med om innan hon kom till 

Sverige. I ett samtal med flickans pappa kom vi in på varifrån vi kom och jag frågade även hur 

det kunde komma sig att B var så ljudkänslig. Pappan berättade att familjen och B hade varit 

utsatta för attacker under kriget i sitt hemland, och att flickan då hade hållit för öronen och 

skrikit och gråtit. Pappan undrade om flickan fortfarande kunde vara rädd för buller och åska, 
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eftersom det var sådana ljud som påminde om de ljud som B hade upplevt innan de flydde från 

sitt hemland. För mig blev pappans svar en aha-upplevelse.  

På fritids talade vi om saken på vår planeringstid. Vår utgångspunkt var att pappan självklart 

hade rätt och vi hade även kontakt med skolsköterskan som representant för elevhälsan kring 

det pappan hade berättat. Frågor kring vad B hade upplevt innan hon kom till Sverige med sin 

familj väcktes i personalgruppen. Vi upptäckte att vi hade flera frågor men inga svar. Samtidigt 

behövde vi bedriva vår verksamhet och ingen av oss var utbildad för att hantera dessa frågor 

som vanligen hanterades av elevhälsoteamet. 

Det blev ändå så att jag som talade arabiska allt oftare kallades in för att prata med B om olika 

saker, och även med hennes pappa. Min fråga kring B:s språkliga förmåga kvarstod efter att jag 

hade haft kontakt med henne under ett helt läsår. Pedagogerna som arbetade med B såg henne 

mer som blyg och tillbakadragen, och arbetade med att hon skulle våga sig fram. Hur snabbt 

kunde de förvänta sig att B skulle lära och uttrycka sig på svenska i den frivilliga 

förskoleklassverksamheten? Jag förmedlade mina funderingar kring B till skolsköterskan som 

svarade att hon skulle ha med dem i tanken när B skulle börja i årskurs ett följande höst. Några 

av de frågor som väcktes hos mig kring flickan var om hon var traumatiserad, om hon hade en 

språkutveckling som inte är adekvat på arabiska, och hur det i så fall skulle gå med svenskan. 

Jag kan i mitt nutida skrivande av berättelsen fråga mig om agerandet från skolans sida har 

varit korrekt och i enlighet med styrdokumenten (Skolverket 2011). Jag påminner mig om att B 

inte var inskriven i det obligatoriska skolväsendet utan gick i förskoleklassen som är en frivillig 

verksamhet. Dessutom existerade, under den tid som min berättelse utspelar sig, ännu inte den 

del (avsnitt 3) i läroplanen som beslutades i juli 2016 för förskoleklassens verksamhet. Detta 

avsnitt är viktigt för barnens språkinlärning då det förtydligar syftet med– och det centrala 

innehållet i förskoleklassens verksamhet. Dessutom pekar det nya, tredje avsnittet på ”hur den 

undervisning som bedrivs i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i 

riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska 

skolformen” (Skolverket 2011). Kapitel 1 i läroplanen, som beskriver grundläggande värden 

(värdegrund) och valda delar av kapitel 2, som behandlar uppdrag och övergripande mål, fanns 

då som styrdokument för förskoleklassen (Lgr 11: 7-19), men de syftade inte till rätten till 

lärande på samma sätt som avsnitt 3. Ytterligare frågor uppstår i sammanhanget och bidrar till 

det som jag ser som ett dilemma: hade eleven behandlats på samma sätt i förskoleklassen om 

hennes modersmål hade varit svenska? Går det att föreställa sig att ett etniskt svenskt barn i ett 

mer homogent svenskt, välbeställt område som hade visat liknande reaktioner och beteenden 



	   12	  

som elev B, inte hade förorsakat mer kraftfulla reaktioner och/eller åtgärder från skolans sida? 

Det jag upplevt visar att det finns en okunskap och en otillräcklighet i personalgruppen som 

huvudmannen inte adresserat. Dessa företeelser i sin tur kan bidra till vidmakthållandet av en 

sorts strukturell rasism, baserad på olikhet och särskiljande. Vi återkommer till detta tema 

senare i vår diskussion. 

 

Frågor i våra dilemman 

Det dilemma vi fokuserar utgår från de yngsta nyanlända arabisktalande barnen i förskoleklass 

och eleverna i årskurs 1-3 och hur de bemöts i sin skolvardag i relation till styrdokumenten. Vi 

möter dem som pedagoger i skolan och på fritids varje dag och vissa av dem har ännu inte lärt 

sig svenska. När vi arabisktalande pedagoger blir ombedda att tolka, kommunicera med 

eleverna och deras föräldrar, visa tillrätta, bistå med kulturella förklaringar och hjälpa till i 

olika skolsituationer – alltid på arabiska – arbetar vi då utifrån de interkulturellt skrivna 

styrdokumenten för och med dessa barn i våra verksamheter? Har elev A verkligen fått den 

hjälp han hade rätt till för att känna sig trygg och inkluderad i vår skola och på fritids? Genom 

att han inte fick stöd på modersmålet berövades han, som vi förstår det, ett viktigt redskap som 

han hade behövt för sin utveckling: skolspråket (Skolverket 2015: 10-11). Men hur skulle 

någon pedagog ha kunnat hjälpa honom med detta? Det hade ju krävt att en kartläggning av 

hans kompetenser och erfarenheter skulle ha gjorts av en pedagog, men det fanns ju ingen som 

både var utbildad pedagog och talade arabiska och dessutom saknades alla sorters underlag för 

syftet, utom det man kunde använda för en pedagogisk kartläggning. I denna situation ställdes 

hela verksamheten för elevens del, under hela den samlade skoldagen, i ett dilemma. Hade A 

och hans föräldrar behandlats annorlunda om de varit etniska svenskar? Vi tror det och kommer 

att resonera kring detta. Vad gäller elev B har vi redan ställt frågan om B hade behandlats 

annorlunda om hon varit etniskt svensk, i ett mer homogent skolsammanhang.  

Vi noterar också att vår huvudmannaorganisation har en inneboende stelhet när det gäller att 

fånga upp interkulturella kompetenser. Vi utvecklar våra tankar kring detta såväl i den ena av 

våra personliga berättelser som i våra slutsatser nedan. I berättelserna om eleverna beskriver vi 

hur våra kompetenser ofta används, men vi ser få eller inga möjligheter att ta tillvara den 

interkulturella kompetens som vi själva (genom vår flerspråkighet och våra sociokulturella 

bakgrunder) representerar. Våra kompetenser har ännu inte fått flytta in i de kommunala 

beslutsfattarnas korridorer. Ändå styrks våra interkulturella kompetenser av formuleringarna i 

de statliga styrdokumenten.  
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Vi vill med detta arbete undersöka praktiken i relation till styrdokumentens teorier och 

reflektera över våra egna roller och våra verksamheters utvecklingsmöjligheter utifrån dessa – 

om sådana svar alls är möjliga att resonera fram.  

Vi frågar oss om skolan och fritidshemmet har och ges tid och kompetens för att möta den 

problematik vi försöker beskriva i våra berättelser som vi även tolkar som dilemman. Vi ser att 

skolans agerande än idag är monokulturellt, genom att en kultur är tydligt dominerande, den 

”rätta”, medan styrdokumenten är interkulturellt formulerande.   

I läroplanens (Lgr 11) kapitel 1 läser vi under rubriken ”En likvärdig utbildning” följande 

formulering av skolans, förskoleklassens och fritidshemmets värdegrund och uppdrag: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11: 8).  

Våra berättelser/exempel från vår vardag i skolan och på fritids visar att de rättigheter som 

beskrivs i läroplanen inte tillgodoses för våra yngsta nyanlända som ännu inte behärskar 

svenska. Enligt vår förståelse beror skolans monokulturella agerande i relation till de 

interkulturellt formulerade styrdokumenten främst på bristande kunskap i hela organisationen. 

En viktig fråga för oss är om kunskaper som skulle gynna ett mer interkulturellt agerande är 

önskvärda på riktigt i vår organisation? Hur tar sig i så fall en sådan önskan uttryck i 

organisationen? Vi vill särskilt påpeka vi ser en utveckling mot det interkulturella över tid, till 

exempel genom att styrdokumenten har förändrats sedan vi själva kom som nyanlända till 

Sverige. Idag finns en större medvetenhet om interkulturella perspektiv i vår organisation, ändå 

saknas fortfarande den praktiska kunskap som vi ser som så viktig för att elever med svenska 

som andraspråk ska få möjlighet att lyckas på likvärdiga villkor i skolan.   

Genom våra personliga berättelser vill vi knyta an till och lägga en mer personlig grund för 

sådant som vi beskriver att våra egna nyanlända elever är med om i skolan idag. Vi kan ändå 

konstatera att praktikerna i vår vardag på skolorna inte skiljer sig speciellt mycket från de som 

tillämpades under den tid då vi själva gick i skolan. Men hur får vi syn på oss själva i 

sammanhanget? Maria Hammarén beskriver i sin bok Skriva – en metod för reflektion om hur 

vårt medvetna arbete med språket ger oss distans och möjlighet att iaktta oss själva utifrån. Hon 

visar på språkets dubbla funktion eftersom det både bär våra erfarenheter och även gör dem 

tillgängliga för våra tankar (Hammarén 2005: 14). Vi försöker med hjälp av våra erfarenheter, 

vårt gemensamma reflekterande och skrivande att försöka få syn på våra egna, ofta omedvetna, 

praktiker i vardagen. Vi har genom detta reflekterande upptäckt ett eget iakttagande som 
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ständigt präglas av våra sociokulturella bakgrunder, våra respektive sociala kontexter och 

sammanhang, våra personliga tidigare erfarenheter och tolkningar av den verklighet vi har 

upplevt och upplever.  Genom skrivandet som reflektionsmetod upptäcker vi oss själva som 

bärare av interkulturell kompetens – som vi inte ser efterfrågas i vår organisation. Därför ser vi 

våra personliga berättelser som viktiga för att stärka perspektivet. Vi förstår, utifrån vår läsning 

av litteraturen kring det svenska pedagogiska kulturarvet att förändring av praktiker i den 

svenska skolan tar tid. Men måste vi, med gällande styrdokument, verkligen fortfarande agera 

omedvetet diskriminerande i Luthers skugga i våra verksamheter i skolan idag?  Vi återkommer 

till frågan i diskussionen nedan.  

 

Syfte och frågeställningar 

Vi vill i denna uppsats undersöka på vilka sätt vi ser att vår egen skolmiljö präglas av ett 

monokulturellt arbetssätt och tänkande när styrdokumenten tydligt lyfter fram interkulturella 

perspektiv som väsentliga i detta arbete. Vi vill alltså undersöka relationen mellan 

interkulturella styrdokument och monokulturella praktiker. Vi vill också undersöka vilken roll 

vi som arabisktalande pedagoger eventuellt spelar i denna monokulturella praktik. Vi kommer 

att undersöka detta syfte utifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur ser de aktuella styrdokumenten ut för våra yngsta, nyanlända elever i 

förskoleklassen och på fritidshemmet, och hur svarar de mot praktiken? 

• Bidrar vi som arabisktalande pedagoger med vår kulturella och språkliga interkulturella 

kompetens omedvetet till en strukturell diskriminering av nyanlända arabisktalande 

barn mellan 6 och 10 år? 
 

Metod   

Vårt arbete har essäform. Detta sätt att skriva är en metod som har utvecklats vid Centrum för 

praktisk kunskap vid Södertörns högskola.  I boken Konst och lärande. Essäer om estetiska 

lärprocesser skriver Lotte Alsterdal om Michel de Montaigne (1533 – 1592) som räknas som 

den som uppfann essän som skrivform.  Hon skriver att det är karakteristiskt för essäer ”att 

texten uppehåller sig vid författarens egna erfarenheter och tankar” och att den personliga 

ansatsen i texten inte någonsin tappas bort. Dialogen mellan den egna erfarenheten (som även 

omfattar den inre dialogen som vi skrev om i förordet, med referens till Maria Hammarén) och 
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andra tänkare tillhör också kännetecken för essäformen, tillsammans med att författaren ”håller 

fast vid det konkreta”. (Alsterdal 2014: 58). 

I boken Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv skriver Jonna 

Hjertström Lappalainen & Eva Schwarz, som arbetar med forskning och undervisning på 

Södertörns högskola, om utbildningens strävan efter att få oss som kursdeltagare att 

medvetandegöra och till viss del även formulera de hittills omedvetna praktiska kunskaper som 

vi har, i syfte att lära oss att inta reflekterande perspektiv på våra handlingar/handlanden. Detta 

sätt att arbeta innebär att våra yrkeserfarenheter utgör en del av det empiriska materialet i vår 

undersökning. Vi undersöker alltså våra egna professionella överväganden och handlingar. Det 

innebär att våra subjektiva antaganden och överväganden är en del av det som undersöks.  För 

att kunna undersöka det egna handlandet måste vi ”ta ett steg tillbaka” för att kunna se vår 

verksamhet utifrån. Denna metod, skriver författarna, syftar till att ”den yrkesverksamme ska 

bli medveten om varför hon löser en uppgift på ett visst sätt, till exempel för att det alltid varit 

så /…/” (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011: 98-99). 

Vi ser utifrån vår erfarenhetsgrund att vår reflektionsmetod och vårt perspektiv är ”praxisnära” 

vilket vi tolkar som nära till våra vardagliga tjänstepraktiker och rutiner. Vi ser våra berättelser 

och reflektionerna kring dem som kommande inifrån och nerifrån, ”från golvet”, utifrån våra 

erfarenheter. Så till vida känner vi igen den teori som av Thomassen beskrivs som 

fenomenologisk, även om vi ser både våra frågeställningar och vår metod framför allt som 

normkritisk med rötter i s.k. kritisk teori, där forskningen inte ”står för sig själv”, utan tydligt 

relateras till gällande politik, ideologi och samhälle (Patel & Davidson 2011: 34); dvs. sådant 

som i allra högsta grad påverkar vår yrkespraxis. Samtidigt vill vi betona att våra perspektiv 

kommer just inifrån verksamhetens kärna, och nerifrån, genom att vi blir inkallade som 

”brandkår” när den utbildade och etablerade professionens kompetenser inte räcker till. ”I den 

fenomenologiska utforskningen av praxisfältet studeras fenomen ur ett ”inifrån-” och ett 

”nerifrånperspektiv”. (Thomassen 2015: 193). Där vi ser att olikhet och kategoriseringar 

skapas, måste ju något vara norm för att något annat ska vara olikt. Vi försöker i det här arbetet 

att använda reflektionen kring vår praxis i yrkesvardagen för att få syn på våra egna handlingar 

kring normer och sådant som i vår praxis utgör avvikelser eller olikheter från normerna.  

Med exempel ur våra egna erfarenheter reflekterar och diskuterar vi dels utifrån skolans 

styrdokument, dels utifrån teoribildning inom pedagogik och normkritik. Vi kommer framför 

allt att försöka använda oss av det normkritiska perspektivet.  
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Som yrkesverksamma har vi hittills inte tidigare haft utrymme inom ramen för våra tjänster att 

skriva om eller reflektera på det här sättet över våra egna erfarenheter. Maria Hammarén 

skriver inledningsvis till läsaren i sin bok Skriva – en metod för reflektion om hur arbetssättet 

att skriva och läsa för varandra låter våra inre dialoger komma ut och ta plats, men även om 

”möjligheten att artikulera, strukturera och minnas sådant som vi tidigare inte gett ett 

språk.”(Hammarén 2005: 5).  Denna metod har i sin tur lett till att vi har lärt oss att reflektera 

över vår faktiska praktik och utveckla perspektiv som vi hoppas kunna använda i form av 

fördjupad kunskap i framtiden, i våra yrkesroller som lärare. Vi är glada att våra egenupplevda 

erfarenheter ges utrymme att känneteckna vår arbetsprocess, praxis och metod.  

I boken Vad är praktisk kunskap? skriver Ylva Waldemarsson att begreppet ”erfarenhet” kan 

fyllas med olika betydelser, beroende på när, var, hur och varför det används. (Waldemarsson: 

2014: 132). Det ser vi också i vår vardag. Därför ser vi att reflektionerna över våra erfarenheter 

som metod inte är att betrakta som något statiskt, utan de är beroende av hur vi agerar, 

reflekterar över, läser och tolkar dess betydelser. Vi förstår vår metod framför allt som 

normkritisk eftersom vi som pedagoger utmanar styrdokumentens retorik och försöker 

synliggöra olika kategorier av elever i skolan och på fritids, som har skilda villkor (Edemo 

2011: 101).  

I våra sökningar efter normkritisk litteratur inom det fritidspedagogiska området har vi inte 

hittat någon litteratur. Därför har vi valt ett bredare fokus: normkritik och pedagogik. Vi är 

medvetna om att fältet är stort, men vi har valt att fokusera på skolan som sammanhang och 

företrädare för den rådande monokulturella normen och oss själva och de nyanlända 

arabisktalande eleverna i åldern 6 till 10 år som beståndsdelar i en (rörlig) minoritet som 

ofrivilligt befinner oss utanför de rådande normerna. (Edemo 2011: 96).  

Gunilla Edemo beskriver i sin granskande text i boken Normkritisk pedagogik vikten av att 

forma ett eget identitetsprojekt utifrån den position där vi arabisktalande befinner oss, med våra 

icke- västerländska bakgrunder. Hon skriver: ”Ett sådant identitetsprojekt gör det mer sannolikt 

att en människa upplever sig representerad av en annan person som delar hennes erfarenheter 

och som beskriver sig själv som exempelvis funkis, kvinna, flata eller blatte”. Samtidigt pekar 

hon på vikten av att jag som pedagog behöver hålla mig medveten om att en person med de här 

erfarenheterna ”lika gärna kan forma sin personliga (och eventuellt politiska) identitet utifrån 

helt andra upplevelser”. Därmed, menar Edemo, minskar sannolikheten också, att den personen 

skulle känna sig representerad av någon annan med samma eller liknande erfarenheter. (Edemo 
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2011: 96-97). Våra egna roller och identitetsprojekt tål att funderas över ur det normkritiska 

perspektivet. 

Våra berättelser använder vi med pedagogisk och normkritisk teori som utgångspunkt och vi 

försöker använda våra erfarenheter som ett empiriskt material. Vi försöker med stöd i strategier 

för normkritisk pedagogik att ”granska våra beteenden i lärandekontexten för att upptäcka våra 

egna roller i att upprätthålla normer på olika sätt” (Bromseth 2011: 49). 

I basen för det vi skriver finns idén om en skola för alla, som vi som pedagoger försöker arbeta 

utifrån i våra professioner. I Hans Lorentz bok Skolan som mångkulturell arbetsplats pekar 

Lorentz på att man behöver bedriva en interkulturell pedagogik i en mångkulturell lärmiljö om 

man vill tillämpa ”likhetsprincipen”, alltså den ideologi som pekar på värdet av ”en skola för 

alla”. Med interkulturell pedagogik menar Lorentz att olika elevgrupper ges olika tid, vägar och 

olika metoder för att nå målen. I mångkulturella lärmiljöer behövs enligt Lorentz skilda 

kulturella perspektiv för att hitta lösningar eller förklaringar på händelser beteenden eller 

värderingar (Lorenz 2009:127). Denna formulering utgör en språngbräda för våra gemensamma 

reflektioner i detta arbete. 

 

Etiska överväganden 
De berättelser vi har skrivit ned har vi själva upplevt. Vi själva, men ingen annan vet vilka 

personer vi har beskrivit i de olika situationerna. Det är det som innebär att materialet eller 

stoffet är konfidentiellt (Patel & Davidson 201: 74). Vi har försökt visa hänsyn till de 

inblandade eleverna och familjerna genom att inte nämna några namn och dessutom angivit 

andra årskurser än de aktuella. Vi har även vinnlagt oss om att inte nämna namn på några 

kollegor eller personer i ledningsfunktion i våra verksamheter. Vi har gjort vårt bästa för att 

inte ge några utförliga beskrivningar av miljöer eller några personer utöver oss själva som finns 

med i våra berättelser, för att det inte ska gå att känna igen någon. Vi har inte kunnat fråga 

berörda personer om samtycke för att beskriva dem, eftersom situationerna ligger tillbaka i 

tiden. Vi är införstådda med att det just därför är extra viktigt att ingen information som kan 

vara identifierande finns med. Beskrivningarna av eleverna i våra berättelser här ovan är 

således avpersonifierade och det som beskrivs ligger något eller några år bakåt i tiden för att 

ingen berörd ska kunna identifieras. 
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Ronnys berättelse: 

Tio år gammal kom jag till Sverige efter en ansträngande flykt från Irak. Som 11-åring började 

jag i svensk skola. Vid den tiden förstod och talade jag inte svenska, därmed var jag till en 

början hänvisad till att försöka göra mig förstådd med och genom dem som kunde mitt 

modersmål, arabiska.  Denna första upplevelse av mottagandet i mitt nya hemland har sedan 

dess kommit att prägla mitt liv och mitt tankesätt på flera olika sätt. Mitt utanförskap 

etablerades direkt. Det var ordlöst och förmedlades tydligt från olika håll, genom olika ord och 

handlingar från omgivningen. I det område där min familj så småningom fick bostad fanns 

andra arabisktalande familjer, där vissa hade en liknande bakgrund som min familj.   

I den svenska skolan placerades jag till att börja med i en förberedelseklass, tillsammans med 

andra arabisktalande barn. Ibland kände jag mig osynlig inför den svenska skolpersonalen, och 

jag hade ingen tvekan om att jag inte behandlades som de svenska eleverna av de vuxna på 

skolan. Ingen av oss nyanlända hade några kontakter med svenska kamrater eller deras familjer 

på fritiden. I det gemensamma utanförskapet, som vi var väl medvetna om men inte kunde sätta 

namn på, gjorde vi alla vårt bästa för att lära oss de koder och det språk som vi förstod skulle 

underlätta våra möjligheter att smälta in. Efter några månader i skolan placerades jag och mina 

kamrater från förberedelseklassen ut i ”vanliga” klasser. I de här klasserna var det plötsligt och 

totalt det svenska språket som gällde. Inte bara för att inhämta kunskaper. Att ta in och lära sig 

leva den svenska kulturella kontexten var ett livsviktigt ”eld-dop”. Det behövde göras med 

hjälp av min egen intuition, eftersom ingen vuxen representant för skolan eller det svenska 

samhället vid något tillfälle under hela min skoltid kom på tanken att ställa frågorna ”Hur mår 

du?” och ”Finns det något du behöver hjälp med?”. Jag har inget minne av att någon pedagog 

under min skoltid frågade efter min upplevelse eller kunskap. Ändå har jag mycket starka 

minnen av att jag alltid ville visa att jag ”hörde till”.  Jag såg inte då, och ser inte idag, att de 

flesta av mina etniskt svenska pedagogkollegor hade kompetens och/eller mod att ställa 

frågorna. Att identifiera olika positioner hos de som frågar och de som förväntas svara ser jag 

dels som en tydlig fråga om makt; om vem som har makten att fråga och vem som förväntas 

svara. Men jag ser det även som en fråga om kompetens. För utan kompetensen att förstå i 

vilken position jag står i relation till den Andre så har jag inte kompetensen att förstå svaren på 

frågorna, även om jag kan ställa dem, rent teoretiskt.  I den situation som jag var under min 

egen skoltid så ser jag idag inte att det fanns någon kunskap hos pedagogerna om den situation 

jag kom ifrån och befann mig i. Beteendet ser vi lever kvar idag, även om det är en smula 

förändrat. När jag var elev så fanns ingen arabisktalande vuxen där för mig, och jag har idag 
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svårt att föreställa mig vad det hade kunnat innebära för min utveckling om en sådan person 

hade funnits till min hjälp. På så sätt ser vi att praktiken i skolans och fritidshemmets 

verksamheter faktiskt har genomgått ganska stora förändringar - underifrån. För den stora 

gruppen av arabisk-talande elever i våra verksamheter finns ju vi; vi som kom före, som hunnit 

växa upp och ta plats i systemet. Men för oss, som representerar det interkulturella i en 

monokulturellt styrd verksamhet saknas en efterfrågan, ett lärande och en återkoppling för 

utveckling när det gäller vår kompetens. Vi ser i vår professionella vardag inte den öppenhet 

som vi hoppas att våra elever ibland får uppleva när de blir sedda av oss arabisktalande. Vi ser 

snarare en stelhet i organisations-systemet. Det vi ser rimmar illa med den underifrån 

kommande förändring som vi ser att vi är en del av, och även med de intentioner som uttrycks i 

de statligt formulerade styrdokumenten.  

Jag kan idag som vuxen professionsutövare känna igen många av de strategier som jag använde 

som liten, för att efter bästa förmåga söka skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet som 

Svedberg skriver om, med referens till Antonovskys begrepp ”KASAM”, d.v.s. en Känsla Av 

Sammanhang som inrymmer de tre del-begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  (Svedberg: 103-104). Jag vill här nedan ge ett exempel på hur den välmenande 

inkluderingsidén i skolan har kommit att påverka mig på flera olika sätt: tolv år gammal 

började jag i årskurs 6 på mellanstadiet i en svensk skola. Vad jag inte förstod då var att jag i 

välmening berövades möjligheten att läsa skolämnet engelska. Istället ansåg de ansvariga på 

skolan att jag skulle läsa extra svenska. Barnet som var jag hade inga synpunkter på skolans 

välvilliga beslut som skulle komma att påverka min självkänsla, mitt liv och min framtid, och 

mina föräldrar hade inte tillräckliga kunskaper om det svenska skolsystemet för att veta vilka 

krav som kunde ställas på min rätt till utbildning i Sverige. När jag året därpå började i 

högstadiet blev vi elever indelade i olika grupper. Jag placerades i ”sämsta” gruppen. Alla vi 

som var placerade i den gruppen gick ut högstadiet och årskurs 9 med ”glädjebetyget” 

Godkänt, fast jag och många med mig varken förstod det som stod i böckerna, vad som sades 

och pågick i undervisningen eller något av det som skulle presteras i de nationella proven.  

Den svenska skolans välvilja, från beslutet att jag inte skulle läsa engelska från och med årskurs 

6, till att släppa ut mig ur årskurs 9 och in i gymnasiet med godkänt betyg i engelska, men utan 

att förstå, tala eller skriva ett enda ord på engelska kom att påverka mina studier, mitt 

förhållningssätt till studiekamrater men framför allt, mitt självförtroende och min 

självuppfattning. Att jag inte gavs möjlighet att läsa engelska förrän jag blev vuxen (i lagens 

mening, 18 år) har, tillsammans med anpassningarna som ordnats åt mig genom grundskolan i 

all välvilja, format mig på flera nivåer och på olika sätt. Jag märker att jag i min praktik i 



	   20	  

skolan idag behöver uppmärksamma mitt eget beteende och bemötande av elever som ännu inte 

talar svenska, och som har ett annat modersmål än svenska, för att inte själv reproducera den 

välvilja som i vissa avseenden har kommit att verka negativt på min självuppfattning. 

 

 

 

Georges berättelse: 

Jag är uppvuxen i Sverige som barn till invandrade föräldrar som har talat ett annat språk än 

svenska hemma, men som samtidigt snabbt etablerat sig i yrkeslivet och därmed varit förebilder 

för mig när det gäller förmågan och behovet av att bemästra det svenska språket. När jag idag 

ser tillbaka till mina tidiga skolår ser jag att jag tidigt var flytande trespråkig, och därför kanske 

inte passade in i den gängse syn på arabisktalande elever i skolan och på fritids som fanns på 

sent 1980-tal och tidigt 1990-tal. Jag blev tidigt medveten om mina upplevelser av att 

personalen i skolan och på fritids ofta visade att de förutsatte att barn med föräldrar som talade 

annat språk än svenska avvek från en norm. Jag kunde bara inte lista ut vilken ”normen” var. 

Jag hade en känsla av tillhörighet och sammanhang, jag var flytande trespråkig med svenska 

som ett av mina modersmål. Under mina tidiga skolår blev jag behandlad av de vuxna i skolan 

som en sorts ”storebror” till flera av mina nyanlända (och ibland även andra) klasskamrater. Jag 

tilldelades ofta en roll som uttolkare och förmedlare av normer och regler, oftast från skolans 

(etniskt svenska) sida gentemot mina (ofta utlandsfödda) kamrater. Det hände ibland att jag fick 

agera tolk i skolan, när en personal skulle tillrättavisa ett barn som inte talade svenska, men 

något av mina språk. Jag lärde mig snabbt att acceptera min roll som ”den kloke”, ”medlaren”, 

”tolken”, han som kunde både svenska och arabiska, ja, flera språk än så. Jag lärde mig snabbt 

att förstå skolans och fritidshemmets spelregler och koder och jag fann mig väl tillrätta i de 

olika sammanhangen, både i skolan och på fritiden. Redan som sjuåring hade jag många vänner 

med olika etnicitet. I skolan umgicks jag med svenskar och utlandsfödda utan att reflektera 

närmare över det. Jag växte upp och gick i skolan i en förort till en storstad med en känsla av 

att smälta in. Jag tyckte själv att jag förstod de flesta spelreglerna för den svenska, kulturella 

kontexten och visste hur jag skulle bete mig för att anpassa mig på ett sätt som gav mig fördelar 

och befäste min tilldelade roll som ”klok storebror”. Jag var ingen ”storebror”, utan i själva 

verket en liten pojke som klarade skolans kontext och som användes som ”hjälpreda” både i 

skolan och på fritids. Genom hela min tid i grundskolan (numera som anställd) har jag vant mig 
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vid att den svenska personalen och även mina chefer, har använt mina tjänster bland annat som 

tolk, medlare, problemlösare och som en extra ”storebror”. Om jag skulle problematisera detta 

så ser jag i helhetsbilden av min skoltid en sorts genomgående särbehandling av mig som för 

mig personligen inte över huvud taget förhåller sig till främjandet av den ”allsidiga personliga 

utveckling” som styrdokumenten anger som skolans uppdrag (Lgr 11: 9). För elev A och B i 

berättelserna här ovan noterar jag en liknande särbehandling, även om våra förutsättningar som 

elever i den svenska skolan har varit olika.  

 

Elevers behov, våra roller och styrdokumenten  

Maria Hammarén pekar på att all kunskap som vi använder praktiskt i våra verksamheter är 

lokal och knuten till ett eller flera sammanhang, det vill säga att den är bunden till en kontext. 

Och denna kontext innehåller en samling värden och värderingar, som ”tar vår kontext-knutna 

kunskap i anspråk” (Hammarén 2005: 18). I det här arbetet vill vi även reflektera kring våra 

egna roller i den skolsociala kontexten. Bidrar vi som länk och en brygga mellan de nyanlända 

barnen och skolan eller upprätthåller vi barnens utanförskap och en strukturell diskriminering 

mot elever som inte ännu klarar svenskan genom att dagligen avvända arabiskan och våra 

kulturella referenser och kompetenser? Vi tror inte att vi kan ge något entydigt svar på frågan 

men väljer ändå att problematisera den. Frågan kring våra roller uppstår i reflektioner över våra 

upplevelser i den skolsituation vi som pedagoger är med om att skapa för de yngsta, nyanlända 

arabisktalade eleverna.  

En följdfråga i resonemanget blir om det finns något sätt för oss att göra rätt i vår organisation 

där de icke-svensktalande, yngsta barnens behov inte tillgodoses, samtidigt som vi, i våra 

professioner underlättar för den kommunala huvudmannaorganisationen och skolan att fortsätta 

med sin bristfälliga hantering och strukturella diskriminering av de icke svensktalande yngsta 

eleverna. Summan av våra handlingar och erfarenheter i tjänsten visar att det vi gör i de här 

sammanhangen är en hel del. Det tar ibland halva eller hela dagar i anspråk, av tid som 

organisatoriskt är tänkt (och planerat samt schemalagt) att vi ska ägna åt annat. I 

sammanhanget skulle vi gärna se ett tidigt insatt språkstöd på modersmålet för de yngsta, 

nyanlända eleverna. Det skulle i så fall ske i enlighet med 5 kap. 4 § i skolförordningen som 

gäller alla elever: ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver 

det”. (SFS 2011:85. 5:4) 
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I något enstaka fall har vi noterat att stöd på modersmålet har satts in under barnens tid på 

fritids, men rutinen är att det studiestöd på modersmålet som sätts in – om det alls sätts in – ges 

endast i den obligatoriska grundskolan, och då mer sällsynt för de yngsta eleverna. Om vi har 

förstått orsaken rätt så bekostas inte studiestöd på modersmålet av respektive enhet när det 

gäller icke- obligatorisk verksamhet i skolan. Det är här vi kommer in i bilden. För att få 

vardagen att fungera (jämför Ronnys berättelse om elev B) så händer det ofta att vi tillkallas till 

verksamheter eller avdelningar där vi egentligen inte har vår placering. Syftet är alltid att vi ska 

bidra till en konfliktlösning eller kommunicera med föräldrarna.  

Vi ser att de arabisktalande, yngsta eleverna mår bra genom det vi bidrar med, och att det finns 

behov av det som styrdokumenten anger att de har rät till. Barnen visar med kramar, tecken och 

ord och på andra sätt att de känner sig trygga i vår närvaro. Det kan visa sig genom att de 

vänder sig till oss och ställer små frågor om det som pågår för stunden, ge oss en bild de har 

gjort, fråga om någon mat, eller om andra vardagliga händelser. Vi har båda lagt märke till att 

samma elever som vänder sig till oss på arabiska samtidigt inte vänder sig till läraren eller 

någon assistent eller skolsamverkade pedagog i klassrummet som inte är arabisktalande. Vi 

tolkar detta som att vi å ena sida borgar för trygghet, och å andra sidan kan fungera 

”överbeskyddande” eftersom de elever som är berörda inte behöver anstränga sig för att göra 

sig förstådda då vi finns i närheten. Däremot ser vi inte att eleverna A och B har bemötts enligt 

någon princip om likhet i en skola för alla.  

I skolans bemötande av eleverna har det brustit i anpassningar till deras individuella 

förutsättningar och behov. Från skolans sida har man varken haft kompetens eller tid och 

möjlighet att fråga efter förutsättningar och behov. Istället har skolan i största välvilja försökt 

slussa in eleverna A och B till det som är gällande norm i skolans vardag: det svenska, på 

svenska, utan stöd. När eleverna inte har fått vardagen att fungera har vi som arabisktalande 

stödfunktioner kallats in, men fortfarande utifrån målet att anpassa barnen till verksamheten 

istället för tvärt om, så som styrdokumenten anger. I läroplanens första kapitel skrivs det tydligt 

fram, under egen rubrik, att utbildningen i skolan ska vara likvärdig och anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar kan ha svårt att nå målen för 

utbildningen” (Lgr 11: 8).  
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Det interkulturella arbetssätt som Lorentz efterfrågar i sin bok är egentligen i enlighet med 

läroplanen (Lgr 11: 7-12), men det är långt ifrån att följas. Lorentz pekar på det som även vi ser 

i våra verksamheter: vi delar upp barnen i ”starka och svaga elever”, där de förment svaga ska 

”stödjas” med olika åtgärder, utifrån en idé om att alla ska kunna och lära sig exakt samma 

saker (Lorentz 2009: 127). Att vara arabisktalande, men inte svensktalande räknas idag med 

rätta som en svaghet i våra skolor och fritids. Ändå sätts inte stöd på modersmålet in om vi 

arabisktalande fritidspersonal inte går in för att stödja på arabiska. Det sker ofta spontant, eller 

på begäran när konflikter eller obekväma situationer av olika slag uppstår.  

Nihad Bunar påpekar i sin bok Nyanlända och lärande att ”kartläggning av elevernas tidigare 

/…/ kunskaper, studiehandledning på elevernas modersmål, socialt stöd samt samverkan med 

vårdnadshavarna (är) av yttersta vikt för att få en bra start” (Bunar 2015: 16).  

Han refererar i sammanhanget bland annat till Skolinspektionens rapport om bristerna i 

praktikerna ute på skolorna när det gäller nyanlända elevers lärande, där allt det som nämnts av 

Bunar som viktigt konstateras bristfälligt eller saknas (Skolinspektionen 2009:3: 7).  

Vi ser idag, åtta år efter att rapporten skrevs, inte att eller hur praktiken i våra verksamheter har 

förändrats i någon större utsträckning sedan dess, eftersom vi inte känner till användandet av 

någon form av kartläggningsmaterial för våra yngsta, arabisktalande elever. 

 

Dilemmaskapande skolmiljö  
I berättelserna har vi beskrivit hur vi på våra egna sätt har upplevt skolans och olika pedagogers 

praktiker och synsätt under 1980- och 90-talen, både när det gäller det egna ansvarstagandet 

och det sätt på vilket vi (oftast omedvetet) har upplevt att vi har bemötts och behandlats utifrån 

vår icke-svenska etnicitet. Vi upptäcker dagligen olika dilemman i vår vardag som relaterar till 

etnicitet och förväntade beteenden och ett omedvetet tilldelande av roller som ”avvikande från 

norm” för barn med utländsk härkomst, från skolans sida. Detta trots att elever med annat 

modersmål än svenska är i majoritet i båda våra verksamheter. Ett exempel på en situation där 

den interkulturella pedagogrollen i den skolsociala kontexten har varit besvärande är samtalen 

på arabiska med föräldrarna som skulle utföras när det gällde elev A, i berättelse 1 här ovan. 

Samtalen med A:s föräldrar handlade sällan om förslag till lösningar utan var mera 

rapporterande. Jag som skulle förmedla lärares och andra pedagogers information till 

föräldrarna tänkte att A använde ”fult språk” och svordomar i brist på möjlighet att uttrycka sig 

på svenska när situationerna hettade till och han fick svårigheter att reglera sig. Gång på gång 

lade jag märke till hur det brast för A i kommunikationen med skolkamraterna och hur det 
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ledde till konflikter, som A ofta startade. Hur ofta vi i personalgruppen än talade om 

konflikterna och försökte förebygga, så uppstod ändå ständigt nya. Jag funderade kring A:s 

möjligheter att klara den viktiga sociala delen i skolan med de förutsättningar han hade, och 

utifrån sina bristande möjligheter att kommunicera och göra sig förstådd. Samtidigt kunde jag 

inte frigöra mig från tanken på att A faktiskt också hade andra svårigheter att reglera sig i 

samband med utmaningar, och att detta i sig syntes mer än bristen på språk för kommunikation. 

För dessa tankar från min sida fanns (och finns) inget annat forum i verksamheten än 

arbetslagsträffarna på fritids, där vi utifrån våra respektive kompetenser och uppdrag aldrig 

fann några bra svar på frågan. 

Eftersom studiehandledning för A på modersmålet inte gavs eller formulerades som ett 

specifikt uppdrag för mig så behövde jag där och då hantera mina känslor och upplevelser 

utifrån min roll som anställd pedagog utan särskild utbildning för mitt verkliga uppdrag med 

socialt stöd för eleven. I de reflektioner vi har gjort i samband med det här arbetet ser vi idag att 

mitt agerande i sammanhanget var mycket kontextberoende. Mina kunskaper i arabiska var till 

fördel, samtidigt som mina bristande kunskaper om elevens behov och rättigheter och 

luddigheten i mitt uppdrag (för den specifika eleven) och skolans bristande hantering av 

elevens rättigheter var till nackdel.  

I Skolverkets häfte Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos 

flerspråkiga elever framgår att vi pedagoger behöver ta hänsyn till skillnaden mellan det som 

kallas skolspråk och vardagsspråk. I vårt reflekterande kring elev A tolkar vi det språk som A 

hade tillgång till som vardagsspråk. Vardagsspråket lär man sig genom att lyssna, eller genom 

att prata sig fram till vad olika ord kan betyda, medan skolspråket som är mer avancerat, kräver 

att eleven förstår innebörden av olika begrepp som hen först har mött i vardagsspråket. I stöd-

materialet läser vi att vardagsspråket går ganska snabbt att lära sig, men att det tar minst fem år 

att lära sig det mer avancerade skolspråket. (Skolverket 2015: 10-11).  

Jag, Georges, samtalade med elevens lärare och kollegor på fritidshemmet kring A:s 

svårigheter att uttrycka sig och interagera verbalt och socialt, och jag undrade hur språkstöd på 

arabiska skulle kunna hjälpa eleven att råka i färre konflikter med kamrater på rasterna. Ingen 

anställd på skolan, inte heller jag själv, hade svar på min fråga om stöd på modersmålet. 

Samtalen, eller snarare ”rapporteringarna” som skulle förmedlas till föräldrarna på arabiska när 

det gällde eleven A kändes alltmer obehagliga för mig som skulle utföra dem. Det fanns hela 

tiden negativa saker att berätta om det som hänt under skoldagen, och sällan positiva saker om 

att skolan kunde hjälpa A att nå ända fram i sin kommunikation med skolkamraterna. Jag lade 
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märke till att föräldrarna efter varje avlagd rapport framstod som alltmer obekväma i 

kommunikationen med skolan, som representerades av mig. Jag kände mig besvärad av rollen 

som rapportör/budbärare, och tog upp det i arbetslagsmöten och i elevhälsoteamet. Samtidigt 

som jag blev tillfrågad om att föra de rapporterande samtalen med föräldrarna så ser jag idag att 

de insatser som eventuellt hade kunna hjälpa elev A att formulera sig bättre, till exempel om A 

fått studiehandledning på modersmålet, kanske hade kunnat bidra till att de svåra samtalen hade 

minskat i antal eller inte alls behövts.  

Enligt Skolverkets kartläggningsmaterial (Skolverket online) ska lärare med ämneskunskaper 

utföra kartläggningen av nyanländas förmågor, och till tolk för de nyanlända ska personer som 

behärskar elevens modersmål medverka. Ingen av oss arabisktalande pedagoger har någonsin 

ombetts medverka i något kartläggningsarbete på våra skolor.  Visserligen har Skolverkets 

kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper endast använts ett år, 

sedan den 15 april 2016, enligt gällande lagstiftning (Skolverket 2016:10), men samtidigt 

saknas ännu bedömningsstöd i svenska, ”Bygga svenska”, för skolåren 1-3 och 4-6 som är de 

åldrar vi arbetar mest med. Lagen säger alltså att alla elever har rätt till bedömningsstöd, 

samtidigt finns något sådant ännu inte före årskurs 7, när det gäller svenska. Detta ser vi som 

ett problem i den praktik som skolan har att utföra eftersom skolan ska vara en skola för alla, 

och alla elever med annat modersmål än svenska har laglig rätt till stöd för sin svenska-

inlärning, oavsett ålder. 

Varje situation som vi är delaktiga i, kring varje nyanländ arabisktalande elev som vi har ansvar 

för, är lika unik som den individ vi arbetar med och för. I våra roller som arabisktalande 

pedagoger för de yngsta vill vi belysa det dubbla i att vi som har personlig erfarenhet av att 

vara invandare eller ”avvikande”, har och tillmäts en särskild kompetens att uppmärksamma 

avvikande barns behov av våra kollegor i skolans vardag. Samtidigt uppmärksammar eller 

bemöter inte skolledningen eller huvudmannen dessa behov i enlighet med styrdokumenten.   

I skolmiljön uppstår därmed dagliga dilemman för oss pedagoger med interkulturell kompetens. 

Skulle vi inte agera utifrån våra språkkunskaper, våra kulturella kompetenser och erfarenheter 

så skulle vi sannolikt behöva hålla tillbaka förmågor som vi ser kan bidra till att förstärka och 

förbättra barnens möjligheter att lyckas i skolan och på fritids.  Det skulle kunnat innebära en 

situation där båda parter stod som förlorare både vad gäller förståelse och socialt stöd för de 

elever som ännu inte klarade svenskan.  

Lgr 11 beskriver i del 4 för fritidshemmet det centrala innehållet när det gäller vår plikt som 

pedagoger att stödja även de elever som inte talar svenska. Undervisningen på fritidshemmet 
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ska enligt det interkulturellt formulerade styrdokumentet behandla ”Ord och begrepp som 

uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och 

påverka en själv och andra” (Lgr 11: del 4). Detta gäller än så länge endast de elever som talar 

och förstår svenska. 

För de yngsta elevernas del ser vi två företeelser som viktiga och i samklang med 

styrdokumenten. De framträder i båda berättelserna om elev A och elev B. Den ena är värdet av 

en god och kontinuerlig samverkan mellan skolan/fritids och vårdnadshavarna (Lgr 11: 16), 

och den andra är vikten av att någon form av studiestöd på modersmålet äger rum, inte bara i 

klassrumssammanhanget utan även i matsalen, på raster eller på fritidshemmet. Här finns våra 

interkulturella styrkor som pedagoger, men är de efterfrågade eller ens önskvärda högre upp i 

hierarkin i vår organisation? Vi ser att vi som arabisktalande pedagoger har stora ”hål att fylla” 

i båda avseendena, samtidigt är ingen av de båda uppgifterna prioriterade i våra verksamheter. 

Vi gör ofta sådant som ingen har bett om och ibland sådant som vi blir ombedda utifrån en 

pågående situation, där våra handlingar är knutna till våra sociokulturella och språkliga 

kompetenser som hör samman med våra bakgrunder och erfarenheter. 

När vi i samband med det här examensarbetet har sökt vägledning i styrdokumenten så har vi 

märkt vi att det som skrivits inte är entydigt eller enkelt att tolka. I lagtexten för nyanländas rätt 

till studiestöd på modersmålet står att eleven ska få det ”om eleven behöver det” 

(Skolförordning SFS nr: 2011:185, 5 kap 4 §). Denna formulering intresserar oss eftersom vi 

inte känner till hur behoven av studiestöd på modersmålet för de yngsta eleverna betraktas, 

behandlas, utreds, eller om något av detta alls görs.  

Från och med att eleverna som räknas som nyanlända går i årskurs 7 kan pedagoger ta hjälp av 

bedömningsstödet med syftet att utveckla sin egen praktik, och undervisning. Men hur gör vi i 

våra verksamheter i vår dagliga praktik med och för de elever som ännu inte börjat i årskurs 7? 

Dessa elever möter vi i våra verksamheter, i förskoleklassen som är frivillig och därför ännu 

inte erbjuder nyanlända barn studiehandledning på	  modersmålet, och även i årskurserna 1-6 och 

på fritids. Om inte vi arabisktalande pedagoger som har kunskaper om vissa av de nyanlända 

barnens kulturella kontexter och modersmål ges legalitet och legitimitet att bidra till deras 

möjligheter att visa sina förmågor och känna att de hör till på riktigt, hur ska den språkligt 

baserade inkluderingen för våra yngsta nyanlända, till ”en skola för alla” då gå till?   

Vi tar vår reflektion vidare till begreppet ”monokultur” och hur denna yppar sig utifrån våra 

verksamheters styrning och ledning, med referens till Pirjo Lahdenperäs resonemang kring 

organisationskultur. I sin bok Interkulturellt ledarskap - förändring i mångfald beskriver 
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Lahdenperä hur en kompensatorisk hållning skapas till det som uppfattas ha bristande 

normalitet i en organisation, om mångfalden uppfattas som problem. Hon skriver om hur det 

som är ”annorlunda” måste åtgärdas, hanteras eller behandlas med särskilda medel. Hon pekar 

på hur man i en monokulturell organisationskultur värnar om rådande strukturer, normer och 

värderingar. Detta, i sin tur, försvårar förändring och utveckling. Av den anledningen, menar 

Lahdenperä, rekryteras nya chefer och ledare från ”den egna gruppen” genom att de befordras. 

Men endast de som anses ”välanpassade” och antas passa in i rådande organisationskultur 

befordras. Dessa personer tenderar, skriver Lahdenperä ”att föra vidare de dominerande 

mönstren”. De kommer att tjänstgöra som ”kulturpoliser”. Hon pekar på att monokulturalismen 

ökar ju högre upp man kommer i statliga och kommunala förvaltningar, och 

förvaltningsledningen är oftast svensk. ”Ju högre upp i hierarkin desto mer minskar mångfalden 

bland personal och värderingar, en pyramidorganisation” (Lahdenperä 2012: 27).  

Är det där vi befinner oss ännu snart 30 år efter att vi själva gick i skolan, eller har situationen 

förändrats för våra nyanlända barn och elever i åk f-6 idag, genom att vi som själva har en 

annan kulturell kontext och förstår ett annat språk (det arabiska) är verksamma på våra enheter? 

Vi ser att vi under våra egna skolår inte hade samma styrdokument som de som finns idag, för 

att stötta oss. Ändå lever problemen kvar i praktiken. Vi frågar oss om det finns inbyggt i den 

kommunala hierarkin att någon eller några måste vara ”svagare” och mindre välanpassade för 

att andra ska kunna ta plats som välanpassade, alltså de som för vidare de dominerande 

mönstren. När vi tittar i vår egen huvudmannaorganisation, som ju också är en kommunal 

tjänstemannaorganisation så har vi svårt att finna tecken på att det interkulturella som Lorentz 

pekar på har någon alls förankring i maktens korridorer (Lorentz 2009: 129). Detta trots att vi 

har levt en stor del av våra hittillsvarande liv, inte bara som medborgare i kommunen, utan 

även som elever och yrkesverksamma pedagoger i vår kommun.  

 

Vad är det som blir till när vi gör som vi gör? 

Vi noterar i våra samtal och reflektioner kring detta att vi båda reagerar starkare på vissa 

situationer i skolmiljön än våra svenskfödda (etniskt svenska) kollegor, och att vi kanske 

behöver hitta nya vägar för att definiera vår gemensamma verklighet i de interkulturella skolor 

där vi tillsammans bidrar till att konstruera samhället så som det beskrivs av Lorentz (Lorentz 

2009: 129). Han pekar på hur vi genom vårt sätt att se på världen och på varandra också bidrar 

till att konstruera nya mänskliga relationer som i sin tur kan skapa nya livsmönster. Vi ser detta 

som viktigt för att göra ett interkulturellt arbete i en mångkulturell organisation att vi gör oss 



	   28	  

medvetna om hur vi som arbetar i skolan och på fritids bemöter, betraktar och omtalar våra 

elever och varandra. Vår önskan är givetvis att våra kompetenser skulle tas tillvara tidigare, och 

på ledningsnivå. Det skulle förstås krävas en skolledning med medvetenhet om och fokus på 

fördelarna med det interkulturella förhållningssättet, utifrån gällande styrdokument som 

reglerar rektors ansvar (Lgr 11: 18). Skulle det ske så skulle vi kanske inte längre behöva hoppa 

in i olika akutsituationer som redan har gått över styr.  

Vi ser inte att våra verksamheter för barn och elever från förskoleklass och upp till skolår 6 har 

utvecklat förutsättningarna för- och förmågorna hos oss pedagoger att bedriva en interkulturell 

pedagogik enligt Lorentz definition under de ca 30 år som har gått efter att vi själva gick i 

skolan, den ene som nyanländ och båda som elever med svenska som andraspråk.  

Vi frågar oss om det är vi själva som har flyttat fokus, så att den exkludering som vi båda 

upplevde, som ledde till egna identitetsprojekt (även om det var på olika sätt) nu fortsätter 

genom det agerande vi har beskrivit kring eleverna A och B här ovan? Vi riskerar varje dag att 

reproducera en monokulturell praxis samtidigt som vi representerar en interkulturell minoritet 

och är bryggor till skolan för ”våra” elever? Vi ser det som ett problem att vi i vår pedagogiska 

vardag så ofta talar om eleverna och de aktiviteter vi ska göra med dem, och om hur vi ska 

informera föräldrarna, och att vi alltid och i alla situationer arbetar med en ”självklar norm”, 

den som bygger på att barnet har en svensk kontext och talar och förstår svenska (”Så har vi 

alltid gjort”) (Lahdenperä 2012: 27). Däremot reflekterar vi sällan över våra gemensamma 

praktiker och förhållningssätt gentemot eleverna och varandra, där vi ofta omedvetet 

reproducerar kulturella och sociala mönster som vi själva bär med oss som ”avtryck”.  

Vi ser det också som ett problem att samtalen om den praktik vi utövar, som ska vara ”en 

likvärdig utbildning” där alla elever lär sig normer och värden (Skolverkets allmänna råd för 

fritidshem 2014: 11) inte är ett självklart ämne för reflektion i våra pedagoggrupper på våra 

arbetsplatser, inte minst för att det som definieras som ”kunskaper” värderas och betraktas olika 

i olika kulturer. Vi ser att vi idag samexisterar med flera kulturer med elever och kollegor och 

chefer i våra verksamheter, där vi trots våra olika präglingar och världsbilder agerar på ett sätt 

som Lahdenperä beskriver som monokulturellt i ett interkulturellt sammanhang (Lahdenperä 

2012: 30-31). 

 

De problem vi resonerar kring beror enligt vår förståelse på att ledarna för våra verksamheter 

och vi som medarbetare inte (tillsammans) har reflekterat över eller försökt göra oss själva 



	   29	  

medvetna om att våra egna kulturbakgrunder och erfarenheter i olika länder eller verksamheter. 

Vi, ser att de personer som vi har formats till att bli genom vår bakgrund har kommit att forma 

våra uppfattningar om oss själva och våra roller som pedagoger. Jag, Georges, kan se att det 

sätt som jag har bemötts och behandlats på under skolåren har bidragit till hur jag har byggt 

upp mina strategier för anpassning, ibland i form av bagatellisering av skeenden och saker som 

folk oroar sig över, och ibland i form av att vara (eller bli gjord till) en ”hjälpare” som alltid 

förstår och finns till för att bidra till att lösa omgivningens problem så som Svedberg beskriver 

det. (Svedberg 2012: 106-107).  Jag frågar mig hur det påverkar mitt sätt att agera i min 

profession – och min position i förhållande till min chef i skolan idag. 

På fritids har eleverna i våra verksamheter som regel inte alls tillgång till studiestöd på 

modersmålet. Vi spekulerar i tankarna kring hur skolvardagen hade kunnat se ut för elev A om 

han hade fått studiestöd på modersmålet i alla övergångssituationer (raster etc.) och på fritids. 

Vi spekulerar vidare kring att fritidsverksamheten i vår organisation inte ses som lika viktig 

som skolans verksamhet när det gäller studiehandledning på modersmålet efter att lektionerna i 

skolan är slut och raster eller fritidsverksamhet tar vid. Samtidigt läser vi i sammanfattningen 

av läroplanens syfte för fritidshemmet att ett särskilt punktmarkerat syfte med fritidshemmets 

verksamhet är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att ”kommunicera 

med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften” (Läroplan för 

Fritidshemmet, del 4). Vi tolkar denna skrivning i läroplanen för fritidshemmet som 

interkulturellt inriktad då den gäller alla elever i fritidshemmet, inte bara de som talar svenska.  

Vi har sökt men kan inte hitta någon text eller formulering i Skolverkets stödmaterial för 

pedagoger som pekar på att studiehandledning för det lärande som sker i fritidshemmet bör 

eller ska uppmärksammas. Behovet av studiehandledning på modersmålet tycks i 

styrdokumenten istället fokusera lektionerna under skoltid, och är än så länge avsett för elever 

från grundskolans år 7 och uppåt (Skolverket 2015: 7-37). Frågan som uppstår utifrån detta för 

vår del, är om ”det riktiga lärandet” under den samlade skoldagen förmodas äga rum endast i 

klassrummet, och att det är därför som de stödmaterial främst riktar sig till undervisande 

ämneslärare? Om så är fallet skulle allt som beskrivs i de interkulturella styrdokumenten stelna 

i sin form av vackra ord och tankar kring en interkulturell skola. Vi vet att allt i världen och i 

samhället idag är snabbt föränderligt och utvecklas på många olika sätt, och när vi tittar tillbaka 

på skolan och samhället bara 20-30 år så kan vi anta att utvecklingen inte kommer att stanna 

länge på den nivå där vi befinner oss idag, eftersom skolans verksamhet har utvecklats under de 

senaste 30 åren.  
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Vi ser våra verksamheter idag som interkulturella, snarare än monokulturella, enligt 

Lahdenperäs beskrivning här ovan, men vi ser att de leds som om de vore monokulturella. 

Detta fenomen, menar vi, är ett ansvar som främst vilar på huvudmannen. Om ansvarig 

huvudman för skolor och skolors utveckling i en kommun inte anser att den egna 

organisationen behöver förhålla sig lärande så kommer den existerande kompetensen inte att nå 

till organisationsnivån, utan alltid att yttra sig som brandkårsutryckningar. Vi har gett exempel 

på sådana utryckningar i våra berättelser här ovan, där vi har fått agera akut, i egenskap av 

arabisktalande, för att lösa situationer där komplikationer, aggressioner, skräck, rädsla och 

andra svårigheter visar sig hos de barn vi alla har ansvar för i ”en skola för alla”.  

Vi ser det som att eleverna blir symptombärare i en organisation som delvis saknar ambition att 

utveckla sig mot den interkulturella standard som krävs med tanke på elevunderlaget och 

gällande styrdokument. Vi ser dagligen hur bland annat olika etniska bakgrunder och 

erfarenheter utgör hinder eller begränsningar i våra olika förmågor att möta och skapa hållbara 

och utvecklande kontakter med människor som har en annan bakgrund när det gäller kultur, 

språk, erfarenheter och liknande.  

Ett arbete för att verkligen förstå mångfald behöver en klar vision och måste förnyas och 

erövras varje dag, menar Lahdenperä med hänvisning till Mlekov och Widell (2003) 

(Lahdenperä 2012: 34). Hon pekar på vikten av att organisationen ser sig som lärande, om det 

finns en ambition eller ett mål att utvecklas till en interkulturell verksamhet.  

I våra respektive verksamheter där vi är yrkesverksamma idag talas idag ett 40-tal olika språk 

och modersmål. Eleverna har med sig många olika kulturella och sociala erfarenheter och 

kunskaper till skolan. Precis som vi har de flesta av våra elever inget protestantiskt kulturarv att 

falla tillbaka på, och det har inte deras (eller våra) föräldrar heller. Sven Hartman skriver i sin 

bok om protestantism som det pedagogiska kulturarvet i svensk skola, även om ingen modern 

människa skulle säga att Luther styr inriktningen på dagens skola. Det protestantiska arvet efter 

Martin Luther har medfört något som Hartman kallar ”normalpedagogik” som innebär att 

eleven (”människan”) inte vet sitt eget bästa, och att någon därför behöver tala om för eleven 

(”människan”) hur det ska vara för att vara rätt. Detta känner vi väl igen från vår egen 

skolgång, och vi menar att arvet i skolans och fritidshemmets praktiker ligger kvar idag. För att 

visa eleven mot ”det bästa”, så krävs enligt protestantismen maktutövning och styrmedel som 

anpassas till hur svag eleven (”människan”) anses vara. De elever som inte motsvarar rådande 

norm, till exempel genom att inte behärska svenska språket, kategoriseras som ”annorlunda” 
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och de eventuella kunskaper som de har med sig räknas inte som ”normala” eller ”inom norm” 

utan eleverna behöver pedagogernas stöd för att ”vara rätt”.  

Eftersom vi som skrivit och reflekterat kring norm och avvikelser, monokultur och 

interkulturalitet, båda är verksamma i grundskolor där vi ser tydliga normer så uppstår frågor 

hos oss kring detta. Hur väl anpassade är vi egentligen till rådande normer i våra verksamheter? 

Har vi har förvandlats, utvecklats eller ”normaliserats” från det att vi var elever i skolan, till att 

vi idag är verksamma pedagoger? Vi själva har inget protestantiskt kulturarv med oss, samtidigt 

ser vi att vi har skolats in i detta. Hartman beskriver en rad olika styrmedel, från lagstiftning 

och läroplaner till läroböcker, betyg och individuella utvecklingsplaner, som alla är tänkta att 

skapa förbättring för eleven som förmodas ha ett dåligt utgångsläge. På så sätt, beskriver 

Harman, ligger Luthers kunskaps- och samhällssyn till grund för det som ska vara skolans 

viktigaste uppgift: ”Att bevara samhällsordningen och ge utbildning för traditionellt givna 

sociala positioner och på det sättet disciplinera den unga generationen” (Hartman 2012: 268-

269).  

 

Slutord 
I denna essä har vi undersökt hur vi ser att vår skolmiljö präglas av ett monokulturellt 

arbetssätt. Vi har resonerat kring att skolan och fritidshemmet fortfarande idag kan betraktas 

som en institution med ett tydligt kulturarv från Luthers protestantism, där det som gäller som 

norm är starkt etablerat och där maktmedel och styrmedel krävs för att styra elever in mot 

gällande norm. Normen kan, enligt vår slutsats och enligt Lahdenperäs teori, betecknas som en 

monokultur, som reproduceras genom att ”rätt personer” blir chefer och ledare och för kulturen 

vidare. 

Vi har, som svar på vår första fråga, visat att det finns luckor i de resurser som finns beslutade 

enligt de interkulturellt utformade styrdokumenten för skolan. Vi avser här de 

bedömningsunderlag och kartläggningsmaterial som ska finnas tillgängliga för pedagogerna i 

verksamheterna för att de ska kunna bistå de nyanlända eleverna i språkutvecklingen i svenska. 

Vi ser att vi som arabisktalande pedagoger ges flera olika uppdrag i våra verksamheter, där en 

del är schemalagda och tänkta in i organisationen, medan andra uppdrag är behovsstyrda utifrån 

våra kulturella och språkliga kompetenser. De schemalagda sysslorna kräver ingen specifik 

interkulturell kompetens och inte heller att personal behärskar arabiska. ”Brandutryckningarna” 

däremot, ställer dessa krav på oss som pedagoger. De kompetenser som krävs för dessa 

utryckningar värderas lågt eller inte alls i vår organisation. Vi bedömer vår organisation som 
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stelbent, eftersom så många elever i den kommun där vi båda har våra tjänster har ett annat 

modersmål än svenska, men så lite interkulturell kompetens når maktens korridorer. Hur 

kommer det sig att interkulturell kompetens inte tas tillvara? Vi har spekulerat kring om det 

inte bara beror på huvudmannaorganisationen utan även på oss. Kan vi agera annorlunda? Ta 

mera plats? Finns det möjlighet för oss arabisktalande att komma till tals med representanter för 

vår organisation högre upp i nivåerna? Vi har, med våra egna berättelser, försökt skapa en 

skriven fond för de fenomen som vi försöker belysa i vårt arbete. Våra reflektioner och 

berättelser visar, som vi ser det, på en strukturell diskriminering i vår organisation, som har 

pågått över en längre tid, som kan pågå så länge den interkulturella kompetensen i vår 

organisation inte tas tillvara och utvecklas. Så länge beslutsfattarna på huvudmannanivå inte tar 

tillvara den interkulturella kompetensen upprätthålls en diskriminerande struktur som främjar 

en monokulturellt färgad inkompetens på den interkulturella kompetensens bekostnad.	  	  

Vi har som svar på vår andra fråga konstaterat att vi som arabisktalande pedagoger utan 

förankring i det Lutherska pedagogiska kulturarvet, försätts i dilemmat som på engelska 

uttrycks med orden ”damn you if you do and damn you if you don’t”. Varje dag när vi ställer 

våra interkulturella kompetenser till förfogande för de oplanerade brandutryckningarna i våra 

verksamheter så underlättar vi för vår huvudmannaorganisation och våra skolledningar att 

fortsätta den bristfälliga hanteringen av elevernas lagstadgade rättigheter och därmed även den 

strukturella diskrimineringen av de yngsta eleverna som ännu inte har lärt sig tala och förstå 

svenska. 

I våra reflektioner har vi försökt komma till en punkt där vi ska försöka presentera ”något 

bättre” än det vi har pekat på som brister. Vi har inte lyckats hitta någon smart lösning eller 

quick fix för det vi ser är problemet. Som vi förstår det är kulturarv och rådande kulturer i 

verksamheter och organisationer så omfattande företeelser och processer att det kan vara svårt 

att komma med enkla, snabba förslag till förändringar. Det vi ser att vi har lyckats med i detta 

arbete, är att reflektera kring sakernas tillstånd och höjt vårt eget medvetande kring detta.  

Vi anser att vi har fått syn på relationen mellan rådande kultur utifrån det svenska pedagogiska 

kulturarvet och i relation till gällande styrdokument, medan vår andra frågeställning, som rör 

oss själva i vår praxis och våra vardagliga praktiker har kommit att väcka ännu fler frågor kring 

våra egna roller. Vi ser ett ökande behov av ett reflekterande vardagsperspektiv i våra 

professioner som en väg framåt. Vi kan konstatera att vi arbetar i mångkulturella verksamheter 

där mångfald eller att helt enkelt vara icke etnisk svensk kan betraktas som ett problem som 

behöver stödjas eller åtgärdas så att en anpassning sker till den rådande monokulturen. 
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Samtidigt, konstaterar vi, saknas adekvat stöd för ändamålet i såväl skola som fritidshem för 

nyanlända elever som inte talar svenska, från det att de börjar i förskoleklass och fram till att de 

börjar i årskurs 7.  

Kanske det är så ändå, att droppen till sist urholkar stenen, och att vår organisation så 

småningom måste komma att bli lärande för att alls kunna existera vidare? Vi vet att vi inte är 

ensamma om att vara pedagoger med en annan kulturell kontext än den luthersk/protestantiska 

och med ytterligare minst ett annat modersmål än det svenska. Hur påverkar interkulturella 

pedagoger som vi den svenska monokulturella skolmiljön i längden? Denna fråga skulle vi 

gärna undersöka i framtiden. Vi hoppas förstås att vi som utbildade pedagoger redan idag 

bidrar till tryggare, starkare elever, som om ytterligare 20 år kan komma att bli våra kollegor i 

den interkulturella skolan. Den skola och skolmiljö som genomsyras av insikten att inget står 

stilla, att allt ständigt förändras och att även vår organisation behöver förhålla sig ständigt 

lärande i en skola som är för alla – på riktigt. 
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