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Abstract 

The purpose of this paper is to find out pedagogues approach to intercultural education through IVIK, 

goals and guidelines, the school for newly arrived students and how student experience and knowledge 

are utilized. In my study, I used a qualitative research method. I have interviewed four teachers and four 

students and a school administrator at IVIK. Results of the study show that most teachers have a good 

understanding of interculturalism, but that doesn’t mean that teachers make of this relationship means in 

their teachings. Lack of knowledge about students' cultural background means that teachers can´t 

integrate it into their teaching. Another result is that the school has no clear goals, students are not faced 

with high expectations and the school will not be on the student's own experiences. Pupils' prior 

knowledge is mapped and not the pupil's needs are met. The key aspects that emerge are that teachers 

should have knowledge of their students' cultural backgrounds in other words, become inter-culturally 

competent, the school must have clear goals and guidelines and will offer training that is tailored based 

on student needs and abilities, and student prior knowledge must be identified on the student school 

language. For individual support and education to plan and to primarily utilize the student's skills and 

strengths and not focus on the student's potential lack of ability. 
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1. Förord 

Mitt intresse för nyanlända barns förkunskap och undervisningssituation har väckts på grund av att jag 

under vårterminen har jobbat som studiehandledare på en gymnasieskola. 

Skolan är belägen i en av Stockholmsläns kommuner. Kommunen tar emot många nyanlända barn från 

olika länder och världsdelar och således gör gymnasieskolan det också. Undervisningen av dessa elever 

sker på så sätt att alla nyanlända elever går i en och samma klass under en period för att sedan slussas ut 

i ordinarie klass efter en tid. 

Jag vill undersöka om lärarna utgår från interkulturella pedagogiken och tar vara på elevens 

förkunskaper. 

 

 

2. Begreppsdefinitioner 

Här förklaras olika centrala begrepp som används fortlöpande i studien i syfte att underlätta läsningen. 

Interkulturellt är en term som antyder en process, ett gränsöverskridande, 

en interaktion och ömsesidighet som samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på 

kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska 

värden som ofta förekommer som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran 

och utbildning (Lahdenperä 2004, s. 15). 

Lärarens interkulturella kompetens kräver enligt Lahdenperä (2004) ett förhållningssätt som bygger på 

öppenhet och förståelse som ska leda till en god tvåvägskommunikation mellan individer med olika etniska och 

kulturella bakgrunder. Interkulturell kompetens syftar också på den kompetens som behövs för att på ett 

effektivt sätt kunna bemöta och samarbeta med olika människor och grupper. Med interkulturell 

kompetens kan man avse en yrkeskompetens, som möjliggör arbete över kulturgränser. Lärarens roll och 

kompetens är viktig för hur läraren kan sponsra de olika eleverna med olika bakgrund och stötta elever i 

olika kulturella sammanhang. 

 

Interkulturell pedagogik enligt Pirjo Lahdenperä (2004) motsvarar den engelska termen ”interkulturell 

pedagogik” ett begrepp som innefattar interkulturell lärande, interkulturell kommunikation och 

interkulturell undervisning i en mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning.    
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Även Pedagogik handlar om lärande, utveckling, handledning, vägledning, undervisning och fostran. 

Interkulturell pedagogik fokuserar på förhållningssättet där de kulturella aspekterna står i fokus. 

 

Nyanlända elever ”nyanländ” omfattar barn eller ungdomar som kommer till Sverige under sin skoltid i 

grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 

Dessa elever har ett annat modersmål än svenska och behärskar inte svenska. 

Deras vistelse i Sverige varierar och beror på olika villkor och olika förhållande. En del av dessa elever 

har permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten. Andra har fått uppehållstillstånd efter en längre 

väntan på flyktingförläggning. Vissa av dessa elever är asylsökande (Skolverket, 2008). 

 

Nyanlända elever består av heterogena grupper med varierande språk, förkunskaper, levnadsstilar, 

upplevelser och religioner. De har olika skolbakgrund, en del har goda skolerfarenheter, andra har ingen 

eller en splittrad skolgång bakom sig. Dessa elever placeras i IVIK beroende på ålder. 

 

IVIK Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella 

program. Begreppet IVIK finns inte i författningarna (Skolverket 2008, allmänna råd och kommentarer, 

s.4). 

 

3. Inledning 

Det mångkulturella samhället idag enligt Maria Borgström ställer lärarna inför en ny situation. Det krävs 

att de måste skaffa sig ett nytt sätt att förhålla sig till den nya verkligheten. Läraren måste utvidga sin 

pedagogiska kompetens för att kunna förstå vilka konsekvenser migrationsprocesser har och på vilket 

sätt detta påverkar undervisningen (Lahdenperä 2004, s.33). 

 

De måste kunna reflektera kring frågor gällande undervisningen och hur eleverna skaffar sig 

kunskaper. Lärarna måste vara flexibla i sitt sätt att vara och hitta mer anpassade former eller 

metoder för undervisningen och kunna använda sig av de kommunikationsmedel som finns idag. 

Genom deras praktiska erfarenheter skapas och prövas olika teorier som i sin tur ger ny kunskap 

(Ibid., s. 33).  

 

Enligt Borgström kräver den mångkulturella skolan ett interkulturellt förhållningssätt i mötet mellan 

lärare och elever. Lärarens interkulturella kompetens kännetecknas av öppenhet, förståelse och en god 
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tvåvägskommunikation mellan individer med olika sociala etniska och kulturella bakgrunder. (2004, 

s.33). Den mångkulturella utbildningen kan skapa en interkulturell kompetens som inte bör vara 

förbehållen minoritetsbefolkningen (Lorentz & Bergstedt 2006, s.31). 

 

Lorentz & Bergstedt (2006, s.17) framhåller att interkultur syftar till en process där ömsesidighet i 

samtal och interaktion påverkar kulturmöten. Till skillnad från mångkultur är interkultur ett aktivt 

begrepp som inte bara ser till att olikheter finns representerade utan relateras till varandra. Mångkultur 

är ett begrepp som belyser närvaron av olika grupper. Medan interkultur förklarar interaktionen mellan 

dem. 

Interkulturell kompetens syftar på den kompetens som behövs för att på ett effektivt sätt kunna bemöta 

och samarbeta med människor och grupper från olika kulturer. Interkulturell kompetens kan också anses 

vara yrkeskompetens, som möjliggör arbete över kulturgränser.(Lorentz och Bergstedt 2006, s. 114) 

 

Interkulturell kompetens är förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer 

och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter. ( Lorentz och Bergstedt 2004, 

s.121) 

 

Lorentz (2009) menar att verksamma lärare behöver interkulturell kompetens, nämligen kunskap om 

attityder, värderingar och förmågor. För att i första hand förstå sig själva och sin roll i en mångkulturell 

skola, och i andra hand kunna föra kunskaperna vidare till elever med olika kulturella bakgrunder. 

Lärarens roll och kompetens tyder på hur läraren ska hjälpa de olika eleverna med olika bakgrund och 

stöta eleven i olika kulturella sammanhang. 

 

Enligt Lahdenperä (2010, s.32) blir en av de viktigaste kompetenserna för ett ”interkulturellt lärande” 

den viljan och förmågan som krävs för att bearbeta sina egna och elevernas negativa attityder och 

fördomar mot olikheter. Att som ledare kunna uttrycka värderingar som bygger på alla människors lika 

värde och inte tillåta diskriminering och rasism. 

Lärare ska sträva mot ett interkulturellt förhållningssätt genom att urskilja och möta olikheter, samt 

motarbeta” kulturblindhet” det vill säga oviljan att se kulturella skillnader.(Lahdenperä 2010, s. 32) 

Även Lorentz (2006, s.123) upplyser om ”den kulturförnekande kulturen” när man utgår från 

likhetsprincipen och inte vill se kulturella olikheter. Man umgås med sina egna och känner inte behovet 

att möta andra. 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att ta reda på pedagogers förhållningssätt till den interkulturella 

pedagogiken inom introduktionsutbildningen för nyanlända elever (IVIK) samt hur det interkulturellt 

förhållningssätt tillämpas i möte med nyanlända elever för att exempelvis ta vara på elevens 

förkunskaper. 

 

4.2 Frågeställningar 

Jag utgår från följande frågeställningar: 

Hur interkulturellt kompetenta är lärarna?   

Vad är skolans mål för de nyanlända eleverna? 

Hur tar man i skolan vara på nyanlända elevernas förkunskaper? 

 

5. Teoretiska referensramar 

5.1 Historisk bakgrund 

År 1981 används orden mångkulturell och interkulturell i Sverige för första gången i ett pedagogiskt 

sammanhang i samband med en statlig utredning som gavs benämning Språk- och 

kulturarvsutredningen. 

I Sverige har utvecklingen av interkulturalitet ägt rum efter 1980 som ett ämne som främst handlat 

om interkulturell kommunikation och undervisning. Ämnet har för det mesta betraktats som 

inriktning vilket behandlar problem med att umgås över kulturgränser främst inom landet i 

samband med utökad invandring (Lahdenperä 2004, s.11). 

 

I ”Statens offentliga utredning” (SOU 1983:57) anbefalldes användningen av begreppet ”interkulturell” 

som ett uttryck för ett sätt för människor att förhålla sig till varandra. Konceptet interkulturell indikerar 

en process, en gränsöverskridande interaktion och ömsesidighet. 
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Enligt Lahdenperä (2004, s.11) anges i Skolöverstyrelsens handlingsprogram för skolans 

internationalitet 1987 att interkulturalitet består av invandrar- och flyktingfrågor. Det handlar inte bara 

om Sverige i världen utan världen i Sverige, eftersom Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle och 

världen finns i skolan. År 1985 beslutade riksdagen att termen interkulturell skulle fastställas och all 

undervisning ska präglas av interkulturellt synsätt (Ibid., s. 11). Detta synsätt skulle tillämpas i alla 

ämnen. Det interkulturella förhållningssättet skulle karakterisera all verksamhet i skolan och skapa 

förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan och närsamhället. Interkulturalitet 

initierar en gemenskaps- process mellan grupper inom det svenska samhället och internationell 

solidaritet (SÖ 1987) 

Vidare skriver Lahdenperä att det 1997 diskuterades interkulturell undervisning inför högskolereformen 

i och med att Europarådets projekt ”Training of Teachers Responsible for the Education of Migrant 

Workers´Children” kom till Sverige. 

Interkulturalism utgör en stimulerad utgångspunkt för åtgärder, en metod och ett medel för alla 

rådets program och aktiviteter inom så skilda områden som till exempel kulturutveckling i städer, 

erkännande av minoriteter, studerandemobilitet och erkännande av meriter (Lahdenperä 1995, s.12) 

För att kunna skapa ett gemensamt Europa var den interkulturella undervisningen ett medel att integrera 

olika kulturer, länder och minoriteter. (Lahdenperä 2004, s.12) 

Lahdenperä (2004, s.12) menar att enligt Leeman används i USA, Canada och Australien begreppet 

”multicultural education” och i Europa förutom England, begreppet ”intercultural education”. Sedan 

början av 1990-talet använder man sig av begreppet interkulturell pedagogik. Enligt Lahdenperä (2004, 

s. 12) innefattas interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, mångkulturell utbildning, 

interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogik forskning 

(Lahdenperä, 2004). Den interkulturella pedagogiken relaterar till ett samhälle i förändring och är därför 

avsedd för alla utbildningar och för hela högskolans verksamhet (Ibid., s.14). För att ungdomar ska vara 

delaktiga i samhället på lokal, nationell och global nivå, är det många faktorer som ska samverka. Det är 

därför viktigt att skolan erkänner och understödjer den mångkulturella tillhörigheten som en resurs att 

utveckla i skolan och inte betraktar den som en brist att åtgärda. Det är intentionen med en interkulturell 

pedagogik (Ibid., s.14 ). Termen ”interkulturellt” antyder således en process, ett gränsöverskridande, 

interaktioner och ömsesidighet. Samtidigt framhålls kvalitativa och värdemässiga aspekter på 

kulturmöten (Lahdenperä 2004, s. 15). 
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Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta 

förekommer som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran  och utbildning 

(Lahdenperä 2004, s. 15) 

 

5.2 Interkulturell pedagogik 

 ... Pedagogiken rymmer som ämne allt som har med lärande, 

utveckling, vägledning att göra...(Lahdenperä, 2004, s. 13). 

Interkulturell pedagogik innefattar interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell 

undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning (Lahdenperä 2004, s. 13) 

Lorentz och Bergstedt beskriver skillnaden mellan begreppen mångkulturell och interkulturell. Den 

tydliga skillnaden är att begreppet mångkulturell används för att 

förklara ett tillstånd, det vill säga ett samhälle eller en skola där det förekommer individer från 

olika kulturer, nationaliteter eller etniciteter. Interkulturell definieras enligt författarna som en handling 

och förhållandesätt mellan individer i en mångkulturell situation (Lorentz och Bergstedt 2006, s.16). 

Lorentz (2009) anser att interkulturell pedagogik tar vara på elevernas olika identiteter och betraktar de 

som en tillgång i undervisningen, istället för att försöka fostra eleverna till en socialiserad gemensam 

identitet. 

  

 

5.3 Interkulturellt lärande 

Lorentz och Bergstedt definierar interkulturellt lärande enligt följande: 

ett lärande där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap och tankar hos olika individer med 

skild etnisk eller kulturell bakgrund, genom social interaktion och interkulturell kommunikation kan påverka 

subjektiva uppfattningar av skilda (kunskaps) fenomen i världen omkring oss (Lorentz och Bergstedt 2006, 

s.29) 

Interkulturellt lärande bidrar enligt Lorentz och Bergstedt till ett gemensamt språk, gemensamhet och 

social inkludering vilka i sin tur alstrar deltagande, identitet, självmedvetenhet och gemensamma 

bildningsbehov.(Ibid., s.29). Lorentz och Bergstedt (Ibid., s.29) hävdar att interkulturellt lärande 

karakteriseras som interaktion och kommunikation mellan olika individer med olika etniska eller 

kulturella bakgrunder som kan påverka både lärandets villkor och kunskapens innehåll i olika lärande 
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situationer. Målet med interkulturellt lärande är att åstadkomma både social och interkulturell 

kompetens i form av interkulturell kommunikativ kompetens. Interkulturellt lärande bejakar mångfald 

och motverkar likhetstänkande (Lorentz och Bergstedt, 2006, s. 29). 

Skolans interkulturella uppdrag framgår i läroplanen från 1994 (Lpo 94): 

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 (Lpo 94, S.3-4). 

 

 

5.4 Interkulturell kommunikation 

Lärarna i dessa mångkulturella miljöer står idag inför en ny situation, där det är viktigt att skaffa sig nya 

förhållningssätt till den aktuella verkligheten. De måste utveckla sin pedagogiska kompetens, och lära 

sig om migrationsprocesser och vad detta medför i ett 

undervisningssammanhanget. Lärarna måste reflektera kring frågor som handlar om deras undervisning 

jämte hur eleverna kan skaffa sig kunskaper. I egenskap av lärare måste man vara flexibel att hitta mer 

anpassade former och metoder för undervisning samt kunna använda sig av de olika 

kommunikationsmedel som finns idag(Lahdenperä 2004, s.33). 

 

Lahdenperä betonar vikten av lärarens erfarenhet och påstår att: 

 

Genom deras praktiska erfarenheter skapas och prövas olika teorier som i sin tur ger ny kunskap (Ibid., s.33). 

 

Lahdenperä förklarar att ett interkulturellt förhållningssätt innebär att all personal i skolan är 

medveten om sin egen kulturbakgrund och samtidigt har kunskap för människor med annan kulturell 

och utbildningsbakgrund. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär också att lärarna är öppna och 

beredda att lära sig om sina elever och elevers föräldrar. Till exempel saker gällande deras kultur, 

bakgrund och om deras liv i Sverige (2004, s.69). 
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och 

för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och 

nationsgränser. 

Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 

landet. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall 

prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga 

ställningstaganden  

(Lpo94, s.6). 

 

 

5.5 Interkulturell undervisning 

Lahdenperä framställer det interkulturella lärandet som en process som består av tre delar. 

 erfarenhetsbaserad undervisning 

  kulturkontrastiv undervisning 

 känslomässig bearbetning 

Den erfarenhetsbaserade undervisningen syftar till att skapa möjligheter för inlevelse i ”den andres” 

situation och behov genom t.ex. rollspel, övningar eller berättelser. Det här arbetssätt utvecklar 

förmågan hos eleven att utifrån förståelsen behandla den andre med ömsesidigt respekt. 

Under den kulturkontrastiva delen konfronteras eleven med andras sätt att tänka och värdera. Och den 

sista delen avser känslomässig bearbetning av den egna uppfostran och kulturen. Den känslomässiga 

bearbetningen kan ta mycket lång tid. Lahdenperä betonar att för att uppnå den interkulturella 

kompetensen, gäller det att ”sätta igång, vidmakthålla och följa upp dessa läroprocesser” och se till att 

uppfostran och kulturella värderingar inte blockerar vägen för lärande och utveckling (Lahdenperä 2004, 

s. 25). 

Lorentz (2009,) påstår att elever med invandrarbakgrund kan ha mer nytta av dessa processer på grund 

av sina två, eller flera, kulturer blir de interkulturellt kompetenta nästan med det samma. Genom att 

utveckla en förmåga att titta på vad de själva bär med sig med avseende på värderingar och synsätt kan 

de sedan jämföra det med andra och på så sätt få en tydligare bild av sig själv. 

Lahdenperä menar att interkulturell undervisning gäller alla elever. Det skall vara ett förhållningssätt 

och inte ett särskilt ämne. Hon hävder att hela verksamheten så som klassen, skolan, närsamhället skall 
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präglas av förhållningssättet. På så sätt kan man sträva mot ömsesidig respekt och förståelse för 

varandra i vardagen (2004, s.11-12). 

 

Interkulturellt är således en term som antyder en process, en gränsöverskridande, interaktion och 

ömsesidighet och samtidig sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten (Ibid., 

s.15). 

 

Lärare kan inte ha kunskap om alla elevers erfarenheter och resonemang. För att kunna förstå alla elever 

behövs, enligt Lahdenperä (Ibid., s.55), att en kunskapsöverföring tillämpas. En kunskapsöverföring 

som utföras via interaktioner. 

 

När man talar om pedagogik kan man mena många saker. Pedagogik kan inrymma tankar om 

uppfostran och undervisning, påverkan, eller om vad som sker i en process i vilka individen 

konstruerar sin kunskap med hjälp av ”andra”. Vad som står klart är att individen utvecklas i en 

sociokulturell situation genom pedagogiskt inflytande. 

 (Ibid., s.34- 35). 

 

 

5.6 Interkulturell kompetens 

Interkulturell kompetens definieras enligt Lorentz& Bergstedt (2006, s.121) som en förmåga att effektivt 

kommunicera interkulturella situationer och förhålla sig till en mångfald av kulturella sammanhang. 

Lorentz och Bergstedt (2006) menar att interkulturell kompetens möjliggör ett interkulturellt lärande; 

”när vi upptäcker att vi både är lika och helt olika samtidigt, skapas möjligheter till att uppfatta varandra 

som likvärdiga och samtidigt som annorlunda (Ibid., s. 28). 

Genom att minska på fördomar kan man utveckla demokratiska attityder, värderingar och beteende. 

Enligt Lahdenperä (2010, s. 32) blir en av de viktigaste kompetenserna för en ”interkulturell lärare” vilja 

och förmågan att bearbeta sina egna och elevernas negativa attityder och fördomar mot olikheter. Det 

som krävs av lärare idag är en fördjupad kunskap i flera kulturer, och en interkulturell kompetens för att 

klara av att hantera skolans situation på ett tillfredsställande sätt.(Ibid., s. 30) 



14 
 

6. Skolverkets mål och riktlinjer 

Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever uttrycker att varje elev har rätt till ett 

individuellt bemötande och en god skolgång men för att tillfredsställa nyanlända elevers behov krävs 

mer av skolan och lärarna. Det väsentliga målet enligt Skolverket för nyanlända elever är att alla ska nå 

målen i skolan. 

Eftersom gruppen nyanlända elever på IVIK till största delen består av ungdomar i gymnasieåldern, som 

saknar tillräckliga (språk) kunskaper för att gå på gymnasiet, krävs särskilda insatser i synnerhet i 

gymnasiet. Skolan måste erbjuda utbildning som är anpassad utifrån elevens behov och förutsättningar. 

I gymnasieförordningens (kap. 8 § 5) anges att en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om 

eleven behöver det. Studiehandledning är viktig för att elevens kunskap ska kunna utvecklas, och syftar 

till att stödja undervisning i andra ämnen. Studiehandledning ska ges till elever som inte kan följa 

undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Enligt Skolverkets nya riktlinjer 

skall varje kommun fastställa åtgärder och ansvarsfördelning i arbetet med nyanlända elever. 

Även Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, (2009) framhåller vikten av skolans 

mål och riktlinjer för nyanlända elever. Följande redovisas olika mål: 

  

Skolan skall arbeta med tydliga mål, eleverna skall mötas med höga förväntningar och skolan skall ta 

vara på elevens egna erfarenheter. 

Läraren skall samverka med vårdnadshavare och det omgivande samhället för att tillgodose elevens 

behov. 

Tillsammans med föräldern och eleven ska läraren dokumentera elevens arbete och kartlägga deras 

kunskapsbehov. 

Skolan skall erbjuda eleven tillgång till undervisning i alla ämnen som eleven har rätt till och aktivt 

arbeta för att underlätta de nyanländas integrering i skolan. 

 

Skolan skall vara tydlig och noga med att introducera skolans arbetssätt, värdegrund och de 

förväntningar som finns på eleven. Eleverna skall förses med en tydlig strukturerad studiehandledning, 

framtagen utifrån elevens individuella förutsättningar och behov, där arbetet regelbundet bearbetas och 

följs upp. (Skolverkets hemsida se referenslistan) 
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6.1 En överblick angående Skolverkets rekommendationer gällande kartläggning av 

nyanlända elevers förkunskaper 

Elever som kommer till Sverige har olika erfarenheter och upplevelser med sig från sina hemländer. 

Därför är det, enligt Skolverket (2008) viktigt att en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter 

och kunskaper i alla ämnen görs för att undervisningen ska kunna anpassas till elevens tidigare 

kunskaper. Individuella stöd och undervisning ska planeras för att i första hand ta tillvara på elevens 

kunskaper och styrkor och ska inte vara fokuserad på elevens eventuellt bristande förmåga. För att få en 

god uppfattning om elevens kunskaper och förmågor är det viktig att klasslärare och ämneslärare 

samarbetar med modersmålsläraren eller den lärare som ger studiehandledning på modersmålet. 

Enligt Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever bör skolan: 

• kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk, 

• kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning, 

• ha rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och dokumenteras, 

• genomföra kartläggningen fortlöpande genom återkommande strukturerade samtal med eleven och, om 

möjligt, elevens vårdnadshavare, 

• överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller särskild grupp innebär för den aktuella 

eleven, 

• ha beredskap att förändra sin organisation.  

(SKOLFS, 2009 s.12)  

Skolverket(2008) betonar också att kartläggningen inte kan ske vid ett tillfälle utan måste genomföras 

kontinuerligt. Man måste utgå från elevens förutsättningar och behov vid den individuella 

studieplaneringen. Kartläggningen av elevens kunskaper måste vara allsidigt enligt Skolverket(2008). 

Lärarna i de olika ämnena behöver få insikt i vad och hur eleven tidigare har lärt sig för att kunna förstå 

elevens tänkande och stödja lärandet. Eleven måste få hjälp att förstå det som sker på lektionerna och 

vad som förväntas av henne eller honom. 

Alla elever har rätt till inflytande över sin utbildning. En förutsättning för att eleverna ska kunna utöva 

sitt inflytande är att de förstår skolans mål och ramar för verksamheten. Informationen till eleven har 

alltså även syftet att göra det möjligt för eleven att uttrycka sina åsikter och påverka sin situation 

(Skolverket, 2008). 

Skolverket på s.13 i ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” har formulerat följande råd till 

skolorna: 
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Många nyanlända elever har behov av en period i en grupp där språknivå och undervisning anpassas till 

deras behov. För andra elever är det en bättre lösning att de studerar i en reguljär klass och där får det 

individuellt anpassade stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det viktiga är att den 

nyanlända eleven inte slentrianmässigt placeras i klass eller grupp utan att det görs en individuell bedömning 

utifrån vad som är bäst för just henne/honom. 

Förberedelseklassen respektive IVIK ska ge eleven grundläggande kunskaper i svenska språket men 

samtidigt ta vara på och utveckla ämneskunskaperna. Det som avgör hur länge en enskild elev ska vara 

placerad i en förberedelseklass eller IVIK måste utgå ifrån elevens individuella behov och förutsättningar. 

Ganska snart under kartläggningsarbetet brukar det visa sig om ett åtgärdsprogram behöver upprättas för 

eleven. För en del elever med speciella behov är elevhälsoteamet en betydelsefull resurs i den fortsatta 

planeringen av insatser.  

Det är viktigt enlig ”allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” s.14 att skolan: 

• organiserar undervisningen utifrån varje nyanländ elevs behov och förutsättningar, 

• utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor,  

• tar till vara elevens ämneskunskaper och utvecklar dem vidare, 

• tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling och ärande av ämnesinnehåll, 

• har en tydlig och känd ansvarsfördelning angående den enskilda elevens undervisning 

Enligt Skolverkets rekommendation är skolan skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet 

om hon eller han behöver det. Syftet med studiehandledning är stödja ämnesundervisningen via det 

språk som eleven behärskar. Studiehandledare och ämneslärare har en viktig roll. Och även andra lärare 

som har ansvar för elevens lärande bör stödja och hjälpa eleven genom att utveckla en god studieteknik 

hos eleven. 

Elever som inte får möjlighet till studiehandledning på sitt modersmål har mycket svårt att lära sig 

svenskan fullt det kan ta flera år för dessa elever att kunna använda svenska språket inom olika 

skolämnen. Skolverket betonar också vikten av elevens skolbakgrund i det här sammanhanget. Skolan 

har enligt skolverket ansvar att ge eleven det stöd som hon eller han behöver för att på ett bästa sätt 

fortsätta sitt lärande i alla ämnen. Ett sätt är att de kunskaper som eleven har med sig kan tas till vara i 

undervisningen.  

För elever som går i en ordinarie klass är det viktigt att hon eller han får tillgång till individuellt 

anpassat stöd vilket ställer stora krav på lärarnas kompetens, flexibilitet och samarbetsförmåga . 
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Elever i särskilda grupper för nyanlända ska också ha tillgång till individuellt anpassat stöd. Skolverkets 

inspektion visar att nyanlända elever som har en god skolbakgrund inte sällan upplever att deras 

ämneskunskaper får ”ligga i träda” medan de ensidigt ägnar sig åt att lära sig svenska. Det är viktigt att 

elevens undervisning i en grupp för nyanlända så långt som möjligt omfattar alla ämnen. (Ibid., s.15) 

Enligt Skolverket för att nyanlända elever ska bli delaktiga i skolans vanliga undervisning och få 

behörighet att studera i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program krävs utbildning 

anpassad till deras behov. 

 

 

7. Metodbeskrivning 

7.1 Metod 

I min undersökning ville jag ta del av upplevelsen i några lärare och elevers livsvärldar, och för att kunna 

få tag i detta har jag använt mig av den kvalitativa intervjumetoden. 

Kvale menar att kvalitativa intervjuer används i stor omfattning inom samhällsvetenskaperna som en 

forskningsmetod och i samband med detta har metodlitteraturen expanderar (2000,s.27). 

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den är en 

intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. En 

intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt 

intresse (Steinar Kvale och Brinkmann 2009,s.18). 

Enligt Kvale är forskningsintervjun inte ett samtal som äger rum mellan två likställda kamrater då det är 

forskaren som avgränsar och kontrollerar situationen. Först presenterar forskaren ämnet för intervjun för 

den som ska intervjuas och ställer relevanta frågor. Sedan följer forskaren kritiskt upp de besvarade 

frågorna. En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte (Ibid., s.19). 

Kvale och Brinkmann (2009, s.28) påstår att den hermeneutiskt inspirerade analysen är en metod med 

meningstolkning i fokus. Man tolkar växelvis delar av materialet mot helheten och tvärtom tills man har 

kommit fram till en tolkning av materialets mening som bedöms vara legitim. Kvale och Brinkmann 

behandlar tre olika kontexter i vilka meningstolkningen kan placeras. Nämligen självförståelse, sunda 

förnuftets kritiska förståelse och teoretisk förståelse. 

Jag har gjort halvstrukturerade intervjuer. En halvstrukturerad intervju består, enligt Kvale och 

Brinkmann, av ett antal teman med tillhörande förslag på frågor (Ibid., s.32). 
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Medan fenomenologer är angelägna att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomenen 

intresserar sig hermeneutiska forskare för meningstolkningar, vad orden berättar och vad de har för 

betydelse för sammanhanget. Diskursanalytiker tar hänsyn till hur språket och diskursiva praktiker 

konstruerar de sociala världar som människor lever i (Ibid., s.30,66,95).    

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en kritik mot intervjuanalyser att olika tolkare kan tolka en och 

samma intervju på olika sätt och se olika innebörd. På så sätt ifrågasätts den kvalitativa intervjun som 

vetenskaplig metod. Den här kritiken kräver objektivitet i mening att en respondent endast kan ha en 

korrekt objektiv mening och att den vetenskapliga uppgiften är att finna denna mening. Kvale och 

Brinkmann hävdar att olika förståelseformer tillåter flera legitima tolkningar. Man kan ställa olika frågor 

som leder till olika meningar. Den som ska tolka karaktäriserar frågorna med en del hypoteser och 

bestämmer därmed också hur svaren ska analyseras (ibid.). 

 

 

7.2 Beskrivning av skolan 

Den gymnasieskola där jag utfört mina intervjuer är belägen i Stockholmsområdet och har drygt 300 

elever. På skolan går det 74 elever mellan 16-20 år på IVIK (Introduktionsutbildning för nyanlända 

elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program). Eleverna har sin undervisning i samma 

lokaler som elever från andra program. På skolan finns följande utbildningar: Artist, båt och hantverk, 

IVIK, individuellt alternativ, lärlingsliknande utbildning, gymnasiesärskola och stödcentrum. 

Utbildningarna kan variera något beroende på vad skolan har för elever. Skolan tar emot elever från hela 

Storstockholms kommuner och grannkommuner. 

IVIK är en introduktionskurs för invandrarelever. IV betyder individuellt val och IK betyder 

introduktionskurs. Idén om IVIK började i Sverige på 70-talet. IVIK finns idag i alla större städer i hela 

Sverige. IVIK är ett individuellt program för elever som har ett annat modersmål än svenska och är 

relativt nyanlända till Sverige och behöver förbereda sig innan de fortsätter på ett Gymnasieprogram, 

Folkhögskola eller Komvux. På IVIK tar man fortlöpande emot elever. 

Om skolans vision säger skoladministratör (se s.19) följande: 

”Vår vision kallar vi för ”integrerande segregering”. Alltså att först våga segregera för att i 

möjligaste mån acceptera sin särart och bygga upp en självbild baserad på självkänsla och stolthet. 

I sammanhanget måste jag nämna att vår uppgift är att inkludera alla från särskola till avhoppade 
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gymnasieelever. Väl integrerad med sig själv arbetar vi med att öka förmågan till interaktion och 

därmed inkludering.”  

(ur intervjun med skoladministratör 2011-05-17)  

 

Elevgrupperna på IVIK är kunskapsmässigt heterogena, och består av både de elever som har många års 

skolbakgrund och elever som helt saknar skolbakgrund. Innan eleverna börjar på IVIK genomförs en 

omfattande kartläggning och test som används som underlag för placering av eleverna i rätt grupp. 

Eleverna är uppdelade i 4 grupper. Grupperna är nivåbaserade och olika färgar motsvarar olika nivåer. 

 

Elever som saknar skolbakgrund och är analfabeter samt elever med mycket kort skolbakgrund går i den 

gröna gruppen för att som nybörjare lära sig det mest grundläggande i det svenska språket. Elever med 

kort skolbakgrund och snabb progression och elever med lång skolbakgrund går i blåa och gula 

grupperna. Elever som är analfabeter och/eller bedöms ha specifika inlärningssvårigheter går även till 

stödcentrum. Elever på IVIK har möjlighet att studera i två läsår. För att ge eleverna det stöd de behöver 

har skolan ett elevhälsoteam och ett elev-stödsteam. Vid läsårets slut gör eleverna ett inplaceringstest 

och slussas vidare till PRIVIK eller andra utbildningsanordnare. 

 

7.3 Beskrivning av intervjupersoner 

Nästan alla mina intervjupersoner var bekanta med mig. Detta skapade å ena sidan en mer avslappnad 

stämning under intervjusgång men å andra sidan fanns en risk att det kunde ha påverkat elevernas svar. 

Elever kunde ha svarat som de trodde jag ville, bara för att göra mig nöjd vilket kunde påverka studiens 

tillförlitlighet negativt. Därför bestämde jag mig väldigt tidigt att ta en neutral ställning till mina 

respondenter. 

Till mina intervjuer har jag valt elever av båda könet dvs. flickor och pojkar. Lärarna som intervjuades 

bestod av en man och tre kvinnor. Även skoladministratören på skolan intervjuades. Skälet till att större 

delen av mina intervjupersoner var lärare var mitt undersökningsområde. 

Sammanlagt genomfördes 12 intervjuer varav 5 intervjuer gjordes med lärare på IVIK, två intervjuer 

med skoladministratör och 5 intervjuer med elever. Dessa intervjuer gjordes vid olika tillfälle. Samtliga 

intervjuerna genomfördes enskilda i ett klassrum så att vi inte skulle bli störda under intervjutillfället. 

Tiden för intervjuerna varierade från 10 min till en halv timme. Alla mina respondenter var trevliga och 

väl tillmötesgående. 
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Nedan kommer en presentation av respondenterna: 

 

Skoladministratör - man (etnisk svensk), är verksam på skolan sedan 1994. 

 

Lärare A - kvinna (etnisk svensk), utbildad gymnasielärare har också läst svensk psykologi och har 30 

poäng svenska för invandrare (SVA). Hon är verksam som lärare sedan 2000. Tidigare har hon jobbat på 

högstadiet och gymnasieskolan. På IVIK jobbar hon sedan mars 2011. I nuläget arbetar hon i den gula 

gruppen. 

Lärare B - man(etnisk svensk), utbildad SO-lärare, restauranglärare och har SVA . Han har erfarenhet 

från arbete i olika gymnasieskolor i Stockholm med elever med utländsk bakgrund. Sedan 2009 arbetar 

han på IVIK. I nuläget arbetar han i den gula gruppen. 

Lärare C - kvinna (etnisk svensk), utbildad lärare i engelska och franska. Har många år av erfarenhet av 

läraryrket bakom sig jobbar på IVIK sedan 7 år tillbaka. 

Lärare D - kvinna(etnisk svensk), obehörig lärare med 7 års erfarenhet av yrket. Hon har tidigare 

erfarenhet av att arbeta med SFI (svenska för invandrare) och på IVIK. På den här skolan och IVIK har 

hon jobbat i ett år (två terminer). I nuläget arbetar hon i den gröna gruppen. 

Elev A - pojke från Afghanistan som kom till Sverige för två år sedan. Har sin familj i Iran och bor här med sin 

lillebror på ett boende för flyktingar Hans skolbakgrund är 6 år med avbrott på grund av flykten till Iran . På IVIK 

går han andra terminen. 

 

Elev B - pojke 17 år från Afghanistan, kom till Sverige för ett år sedan. Har gått 4 år i skolan i sitt hemland 

där undervisningen ägde rum i moskén. Han hade inte fullskolgång pga. att han hjälpte familjen med 

jordbruket. 

 

Elev C- flicka 17 år från Turkiet bor i Sverige sedan 5 månader. Har haft full skolgång i 11 år. 

  

Elev D - flicka 19 år kommer från Irak. På IVIK går hon andra terminen. Har haft full skolgång i 13 år. 

 

 

7.4 Genomförande 

Kvale & Brinkmann (2009, s.119) förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun består av sju stadier 

enligt följande: 
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1. Tematisering. Frågor och syfte arbetas fram.  

2. Planering. Uppläggningen av undersökning planeras. 

3. Intervju. Genomförs intervjuerna enligt en intervjuguide. 

4. Utskrift. Överföring från talspråk till skriftspråk. 

5. Analys.  

6. Validering.  

7. Rapportering. Produkt som motsvarar vetenskapliga krav och tar hänsyn till etiska aspekter. 

När jag utförde intervjuerna bad jag att få göra en ljudupptagning. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009,s.194) är det den vanligaste metoden till registrering av intervjuer. Jag informerade mina 

respondenter om att ljudupptagningen endast skulle hanteras av mig. Jag informerade också om hur 

intervjuerna skulle användas. Att spela in intervjuerna i stället för att anteckna innebar en mer 

avslappnad form av samtal med respondenten, vilken inte behövde avstanna i sina funderingar för att 

vänta in antecknandet. Kvale och Brinkmann (2009,s.195) varnar för att anteckningar kan distrahera 

intervjuaren och avbryta samtalsflödet. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att ljudupptagning ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på 

ämnet, dynamiken i intervjun och att kunna lyssna om för att göra datainsamlingen mer precis vad gäller 

bland annat ord och tonfall och pauser (Ibid., s.194). 

Jag konstruerade intervjun enligt mina frågeställningar nämligen: 

 Lärarens interkulturella förhållandesätt 

 Mål och riktlinje 

 Kartläggning av elevens förkunskap 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) medför utskriften av intervjuer en del problem bland annat hur 

intervjumaterial ska behandlas. Enligt författarna ska ljudupptagningar raderas och anteckningar 

arkiveras säkert. Respondenternas identitet bör döljas så tidigt som i utskriftsstadiet i fall då intervjun 

innehåller känsligt material. 

När en intervju ska transkriberas kommer den även att omformas men, enligt Kvale och Brinkmann 

(2009), om texten ska behålla sin muntliga karaktär, eller omvandlas till skriftspråk är en fråga som 

intervjuaren måste överväga. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att intervjuaren måste tänka på hur 
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utskriften ska ske då det kan vara svårt men omvandling av sammanhängande talspråk till skriftform. 

Mängden och formen av utskrifter beror på syftet med materialet, men även tillgången till resurser 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vid kvalitativ forskning uppstår begreppen validitet och reliabilitet. Dessa 

två begrepp förklarar och bedömer datakällans giltighet och tillförlitlighet. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär reliabiliteten att ifall någon annan ska göra om samma 

studie ska uppnå samma resultat. I kvalitativ forskning ligger man mer fokus på hur intervjuerna 

genomförs, till exempel om man har ställt ledande frågor, och vilken metod har man om används vid 

transkribering. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att forskaren genom att ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat 

kan uppnå validitet i kvalitativ forskning. Forskaren bör ha i åtanken att kontrollera kontinuerligt sin 

studies trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Kvale och Brinkmann förespråkar till exempel 

kontroll av intervjufrågornas vikt, kvaliteten på intervjun och logiken i tolkningar. Intervjurapporten ska 

skrivas på så sätt att läsaren får möjlighet att bedöma studiens validitet. Genom utförliga redovisning av 

analys och de belägg som den vilar på kan läsaren bedöma den gjorda validiteten av tolkningar. 

 

7.5 Metodval 

Steinar Kvale (1997, s.14) säger att den kvalitativa intervjun lämpar sig när man vill fråga om 

föreställningar och uppfattningar, men metoden är inte lätt att genomföra. 

När intervjuare använder sig av den hermeneutiska utgångspunkten ökar den möjligheten att förstå 

andra människor och sin egen livssituation. Intervjuare har förståelse i ämnet innan han/hon intervjuer 

andra människor, vilken tycks vara en tillgång för tolkning av information som kommer från 

intervjuande (Kvale 1997, s.50). 

Vid en intervju ställer man ett antal frågor till en människa. Med avsikten att ta reda på dennes 

uppfattningar och åsikter. Kvale (1997) säger också: ”Den kvalitativa intervjun som man använder 

kallas ibland ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom det finns för strukturerade eller 

standardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer, måste många analyser av de metodologiska 

avgörandena fattas på platsen under intervjun. Detta kräver stor skicklighet hos intervjuaren, som måste 

ha kunskap om ämnet för intervjun, vara bekant med de metodologiska alternativ som står till buds och 

känner till de begreppsliga problem som är förenade med att frambringa kunskap genom samtal.” 
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7.6 Bearbetning av data 

Det inspelade intervjumaterialet överförde jag från tal till skrift. Jag har spelat upp ljudupptagningen 

upprepade gånger och använt mig av högtalare eller hörlurar för att höra respondentens ord ordagrant. Jag 

skrev texterna på papper för att lättare kunna få en översikt av samtalet. Efter som min uppsats har sin 

utgångspunkt i hermeneutik som handlar om tolkning och förståelse, den hermeneutiska metoden handlar 

om att man växlar mellan helheten och de skilda delarna, som kopplas sammans för att skapa djupare 

förståelse av meningen (Kvale, 2009). 

Jag har använt meningskoncentrering enligt Kvale (2009) i analysarbetet. 

Med meningskoncentrering menar Kvale(2009) att intervjupersoners långa uttalanden sammandras till 

korta formuleringar, parallellt med detta ska huvudinnebörden av det man säger bevaras. Denna 

analysmetod stämmer överens med uppsatsens fenomenologiska ansats (Kvale 2009; Olsson & 

Sörensen 2007). Meningskoncentreringen gjordes enlig Kvale (2009) i flera steg. Först läste jag igenom 

det transkriberade materialet för att få en känsla av helheten. Därefter delade jag meningar i olika 

enheter och numrerade de. Dessa numreringar gav mig möjligheten att hitta relevanta citat. Sedan 

formulerade jag generella teman. Och nästa steg var att dessa teman analyserades för att hitta mönster 

eller avvikelser i empirin som är kopplade till uppsatsens frågeställningar (Kvale, 2009, s.122). Till sist 

sammanlänkade jag teori och empiri. 

 

 

8. Resultat 

 

Under denna rubrik presenterar jag mitt resultat och analyser utifrån respondenters åsikter och 

erfarenheter som jag har fått reda på under mina intervjuer. Jag har delat in materialet i olika teman som 

jag har valt ut med avseende på mina frågeställningar, men också efter det som framkommit i 

intervjuerna. De citat som jag kommer att referera till i analysdelen är valda i syfte att belysa 

resonemang i teorin. För förståelsens skull har jag valt att inte referera ordagrant utan lägger till ord som 

fattas när man talar osv.  Här kommer jag att omnämna varje lärare som Lärare A, B, C och D samt varje 

elev som Elev A, B, C, och D. Jag ska omnämnas som I (intervjuare). 
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8.1 Tolkning av interkulturellitet 

Frågan om hur respondenterna definierar interkulturellitet besvarades med kommentarer som: 

”Interkulturellitet, tja ordet i sig torde ju stå för ”mellan kulturer”, och för mig personligen menar jag att 

det avser samspel mellan fler kulturer på lika villkor. Alltså att kulturer påverkar varandra i olika 

omfattning. Annars har vi ju ord för anpassning i olika former: integrering där en kultur mer eller mindre 

anpassas till en rådande kultur, inkludering där båda kulturerna, eller flera, anpassar sig efter varandra.” 

(Skoladministratör 2011-05-17) 

”ja /…/ det en mix av alla kulturer och sedan blir en gemensam kultur” (Lärare A 2011-05-17) eller 

”förståelse, respekt, att lära sig vara tillsammans hur man är acceptera som man är.”( Lärare B) utan att 

tveka . 

 

Här nedan följer ett utdrag ur intervjun med Lärare C 

 

Lärare C: ”Ja man har utbyte mellan kulturer, ta vara på andra kulturer i 

undervisningssituationer”. 

 

I: På vilket sätt? 

Lärare C (lite paus) ”/…/ fråga eleverna om olika saker som de också har upplevt.” 

Lärare D (suck) Hur ska förklara de är då? Det var svårt ord för det första. Det betyder väl att det ska 

vara kultur över hela är det så menar man eller/…/ (paus) (väntan på att jag ska bekräfta) sedan fortsätter 

”som jag uppfattar alla ska vara med alla världsdelar alla människor alla så tänker jag, jag vet inte. Det 

måste betyda mycket måste finnas över allt.” Sa hon så här ordagrant. 

När jag frågade om hur undervisningen påverkas av elevernas olika kulturella bakgrunder fick jag olika 

svar. Lärare B sa att ”Jag brukar försöka tänka att de skulle kunna berika varandra med sina 

erfarenheter”. 

I det följande kommer konversationen med Lärare B: 

 

Lärare B – ja, det är klart att det påverkar. Det påverkar mig. Jag kan inte säga vad jag 

tycker, jag kan inte säga samma sak, eftersom de inte har samma kultur som mig. Jag 

kanske inte vet hur deras kultur fungerar alltid och det är klart att de ifrågasätter det jag 

gör och då måste jag förklara. I Sverige gör vi på det här viset. Du kanske gör det på annat 
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sätt där du kommer ifrån. Vi har haft lite konflikter när man har haft åsiktsskillnader t.ex. 

om kvinnor och kvinnors rättigheter och patriarkala system. 

I - Vad gör du då? 

Lärare B – (paus) /…/då måste man förklara. I Sverige tänker vi så här t.ex. kvinnor 

arbetar, kvinnoomskärelse, synen på kvinnor och barn varför det är självklar att kvinnor 

ska göra det? 

De andra lärarna har inte upplevt någon skillnad när det gäller elevernas olika kulturella bakgrunder. 

 

8.1.1  Lärarens interkulturella kompetens 

”Kompetensen hos våra lärare är stor när det gäller teorierna bakom begreppet dock inte vad gäller 

praktiken. Det är svårt när man bara känner en kultur och kanske delar av en annan.” (Skoladministratör, 

2011-05-17) 

Lärare A berättar att ”Jag brukar försöka tänka att de skulle kunna berika varandra med sina 

erfarenheter. Då kräver jag att vi har ett samtal. Jag brukar börja på ganska grundläggande nivå så att 

man få med sig alla, sedan får var och en jobba var den befinner sig.” (2011-05-17) 

Lärare B tycker att kamratrespons och kamratstöd är viktigt i det här sammanhanget. Han berättar hur 

han jobbar: ”i början så sitter de oftast med de som kommer från samma land. Det spelar ingen roll 

vilken kön de har. Är det en flicka som har varit längre kommer automatisk få en kille att lära och 

tvärtom. 

Lärare B relaterar kamratresponsen till att eleverna stötar och hjälper varandra. ”Elever med ungefär 

samma kunskapsnivå jobbar tillsammans. Därför att när den ena kanske har gått på gymnasium i sitt 

hemland och sen får en kompis som aldrig har hållit en penna och då blir det för stor underlägg för den 

som är ny och självkänslan forsvinner där tycker jag” 

På frågan hur lärare planerar sin undervisning utifrån den mångfald av elever den har i sin klass, fick jag 

en kommentar som väckte min nyfikenhet nämligen: 

”(efter lite paus) /…/ Jag brukar faktisk inte ta hänsyn till mångfalden jag brukar hitta vad är målet och 

vad ska vi uppnå och det spelar inte roll om nån kommer från Afghanistan, Thailand eller knäckebröd 

utan vi ska uppnå målet i kursplanen”.   
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Lärare B beskriver hur olika kultursyn förklaras i klasserna. ”Jämställdighetsfrågor tar vi och där spelar 

kulturen ganska stor roll. Redan från dag ett börjar de läsa samhällskunskap. Det första vi tar upp är 

mobbning, jämställdighetsfrågor, människors lika värde. Här i Sverige accepterar vi inte det här och det 

här och det är bara att acceptera. Kan man inte acceptera det så är det bäst att åka hem igen för att man 

inte kan leva i en värld som man inte förstår och det är den kalla verkligheten, så är det tyvärr, de blir 

chockade. Första gången när jag säger det man måste förstå, att här i Sverige har alla människor är lika 

värde och att man är jämställd. Det finns inte män mer än kvinnor, kvinnor är inte mer än män, man är 

lika och när man säger så man måste förstå att man måste ta till sig det så. Annars det fungerar inte att 

bo här.”  

Lärare C menar att elevens egna kulturella erfarenhet tas till vara genom att den jämförs med de andras ” 

när man kan prata, alltså diskutera på engelska, då gör vi ofta så att vi jämför olika kulturer och jämför 

vanor.” 

Lärare D använder sig mycket av spel och bilder i sin undervissning ”vi spelar både svenska spel och 

spel från elevernas hemländer”. 

 

Det förekommer mycket kulturrelaterade aktiviteter (som representerar det svenska samhället) på 

skolan i form av t.ex. teater, bild, musik, dans mm. Syftet med dessa aktiviteter är att gestalta den 

svenska kulturen hos eleverna.  

 

8.1.2 Lärarkompetens och fortbildning 

Den huvudkompetensen som alla lärare på IVIK ska ha är SVA (svenska som andra språk). 

”Huvudkompetensen som vi utgår ifrån är att man har SVA och är utbildad lärare”( Skoladministratör, 

2011-05-17) 

På frågan om vilken utbildningskompetens de verksamma lärarna har svarade Lärare A att hon hade 

SVA och gymnasielärare examen. Lärare B: ” Jag är restauranglärare i botten och sedan har jag SVA”. 

Lärare C ”jag är ämneslärare i engelska och franska för gymnasielärare och grundskollärare”. Hon har 

även gått kurser om språkutvecklande arbetssätt och haft studiedagar som hon inte har formella poäng 

för. 

Lärare D berättade att ”när det gäller läraryrket så har jag inte en enda, bara bildpedagogik. På 

högskolan har jag gått personal och administrativa linjen. I det ingår då massa olika moment t.ex. 

psykologi och stadsvetenskap. Jag lärt mig av mig själv om man säger så.” 
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Om lärarna ges möjlighet till fortbildning och kompetensutvecklig hävdar Skoladministratörn, att 

”fortbildning sker fortlöpande efter behov via kortare kurser och konferenser.” 

Påståendet stämde bra överens med lärarnas berättelser. Tre av fyra lärare har haft både kurser och 

konferenser i olika tema bland annat Lärare B hade varit på en föreläsning av Bosse Turen från 

högskolan i Dalarna som handlade om hörförståelse, vilken han har tillämpat i sin undervisning. Lärare 

A och Lärare B hade deltagit i en konferens om hedersrelaterade mord. Lärare C har också haft 

kompetensutveckling i form av studiedagar i språkutvecklande arbetssätt. 

 

8.1.3 Elevbemötande 

Angående bemötande av nyanlända elever uttryckte sig både Skoladministratör, och eleverna positiva. 

”Eleverna på vår skola ska vi bemöta med respekt för den de är.” och ”de ska bli bemötta så att de når 

sin fulla potentiell helt och hållet” (Skoladministratör). 

Eleverna är eniga om att de blir visade respekt och hänsyn för sina olika bakgrunder. Elev A (Elev A) 

yttrar ”de (skolpersonal) bemötte mig med respekt och var bra mot mig de hjälpte mig”. Elev B uppger 

”Personalen är snälla och jag trivs bra i skolan.” Även Elev C och Elev D hade positiva erfarenheter. 

 

8.2 Mål och riktlinjer 

På frågan om befintliga mål och riktlinjer inom IVIK för nyanlända elever svarade Skol- 

administratören att ”det är de nationella målen som vi ska uppnås” och riktlinjerna ”styrs av de direktiv, 

kursplan och de nationella föreskrifter som finns i gymnasiet fårhållande.” 

Enligt honom beror målet egentligen på vad eleven har för mål ”/…/om målet är näringslivet för att få 

jobb då samverkar vi med vår praktikbyrå och näringslivet, om målet är nationellt program då måste vi 

titta på vad eleven ska uppnå för behörighet”(Skoladministratör, 2011-05-17) 

I – Vilka faktorer spelar in för att eleven ska uppnå sitt mål? 

Skoladministratör - Skolbakgrunden avgör om eleven överhuvudtaget ska uppnå målen. 

Lärare A förklarar målen med sina lektioner ”Jag vill att eleverna klarar sig i framtiden, att de får med 

sig så mycket förståelse för Sverige och svenska samhället att de har språkkunskap för att klara ett 

gymnasieprogram”. 
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Lärare B berättar att han i första hand utgår han ifrån läroplanen och den lokala kursplanen. Sedan 

samplanerar han all undervisningar med en kollega.   

 

8.2.1 Stöd som eleven är berättig till och stöd som den får 

Den hjälp och stöd som finns på skolan enligt skolledningen är ”stödcentrum, kuratorer, special 

pedagoger, studiehandledare och modersmålslärarna.” 

 

Lärare B berättar: 

Vi har ett stödcentrum där har man stödundervisning inriktat på ljud och bokstav. Det finns även en 

kvinna som kan åka hem och hjälpa till och tillgång till studiehandledning och modersmålslärare. 

I – Vem bedömer om eleven behöver hjälp eller inte? 

Lärare B - När jag märker att en elev inte förstår eller när den inte har kunskap om mest 

elementära, så gör jag en anmälan till elevrådet. Elevrådet placerar den i studieverkstan 

och då brukar den vara där ungefär 6 timmar i veckan och får enskild undervisning och då 

är det rent alfabetisering, koppla ljud till bokstav, forma bokstäver, hålla pennan. Det mest 

basala. 

I – Märks någon skillnad när det gäller inlärningsprocessen hos de elever som får hjälp och 

de som inte får? 

Lärare B - De som inte har studiehandledning går det betydlig långsammare för. Framför 

allt de som inte vill ha det, de väljer bort det. Det finns elever med udda språk som det inte 

finns studiehandledning för. 

På samma fråga svarade Lärare A ” Ja! Jätte, jätte stor skillnad på de som får riktig studiehandledning, 

har sitt modersmål aktuellt som träffar och går på modersmål och får studiehandledning jättestor 

skillnad.” 

Elevernas repliker var ” Jag får inte stöd på mitt modersmål” (Elev C). 

”Jag har en arabisk lärare som hjälper mig och har modersmål” (Elev D). 

”Jag hade lite stöd på dari men har inte modersmål undervisning. Jag behöver hjälp” och ”Det finns 

många ord i biologi som jag inte förstår då blir det extra svårt” (Elev A). 
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”Jag har studiehandledning, och jag tycker att det bra” (Elev B). 

 

8.3 Elevens förkunskaper, kartläggning och uppföljning 

På frågan om/hur man tar reda på elevens förkunskap i olika skolämnen fick jag inget tydligt svar. 

Skolledning hänvisade mig till lärarna på IVIK- ”Det ska du fråga lärarna, de har olika system för 

validering” 

Och när jag vände mig till lärarna fick jag skiftande besked. 

Här följer ett utdrag av konversation mellan Lärare A (som undervisar den gula gruppen) 

och intervjuaren (jag): 

 

Intervjuare – På vilket sätt tar ni reda på elevens förkunskap? 

Lärare A - Det(kartläggning) görs innan de kommer hit (till IVIK). 

Intervjuare – Vem gör det? 

Lärare A – det vet jag inte. 

Intervjuare – På vilket sätt tar du vara på elevens förkunskap? 

Lärare A - De får möjligheter att jobba ganska mycket individuellt, där tänker jag de får 

jobba utifrån det kunskap de har tidigare. 

 

Lärare B som har den gula gruppen besvarade på frågan ”det har vi inte gjort faktisk, hittills. Till hösten 

så ska alla elever går igenom en vägledningscentral, där ska elevens samtliga skolämne testas på 

modersmålet.” 

Lärare C sa att när det gäller engelska ”förkunskap är helt avgörande, vi gör test på vad de har för 

kunskaper och ser på vilken nivå de passar in så det måste vi ta hänsyn till. Efter olika diagnostiska 

tester kommer de i olika grupper.” 

Lärare D som jobbar med grundläggande svenskan och har den gröna gruppen svarade på frågan att ”Ja, 

det kan man säga att man gör det är en lärare som tar emot de och sedan delar de ut utifrån deras skol 

bakgrund i sitt hemland och då de kanske kan gå.” men hos mig ”De måste lära sig svenska språkets 

grundar först.” 

Elevernas svar på frågan var både positiva och negativa. Elev A sa att ”min förkunskap har tagits på 

allvar eftersom jag började i års 7-8.” Elev C sa att hon inte hade papper som bevisade hur mycket hon 

har läst (samma besked om Elev C fick jag av en annan lärare som jobbar på IVIK). Elev D (med 

klagande röst) ”Först ska jag lära mig svenskan för att bevisa hur mycket jag kan.” 
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Uppföljning sker enligt Lärare B att genom olika test kartlägger elevens progression och eventuella 

svårigheter. Han berättade också att man utför enskilda samtal med varje elev en gång per månad och på 

så vis följer man upp hur eleven mår, är eleven på rätt väg, vad är det som saknas, är det något som 

måste ändras och så gör man ny plan en månad fram åt. Man fokuserar på det som måste göras. 

 

8.3.1 Framtidsplaner 

Alla fyra elever jag intervjuade är väldigt ambitiösa och har stor framtidsplaner. De berättar om sina 

drömmar: 

”Jag ska läsa samhälle eller naturlinjen, sen ska jag försätta på universitet (Elev A). 

”Jag vill bli journalist eller politiker, mitt mål är att hjälpa andra människor” (Elev B). 

”Jag vill bli advokat men först måste klara IVIK, PRIVIK och universitet” (Elev C). 

”Jag vill bli IT ingenjör” (Elev D). 

 

 

9. Analys  

 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers förhållningssätt till den interkulturella pedagogiken och 

hur ett sådant förhållningssätt tillämpas i möte med de nyanlända elever, skolans mål och riktlinjer för 

nyanlända elever samt hur nyanlända elevens förkunskaper kartläggs. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier och är baserad på den empiriska studien och 

litteraturgenomgången. Närmare bestämt interkulturell pedagogik, skolans mål och riktlinjer och 

kartläggning av nyanlända elevers förkunskaper. 

 

9.1 Interkulturell Pedagogik 

I min undersökning anser jag att de flesta av pedagogerna har den interkulturella kunskapen. I enlighet 

med Lahdenperä (2004, s.15) lyfter Lärare A fram vikten av att man måste ha förståelse, respekt samt 

kunna lära sig vara tillsammans och acceptera varandra. 

 

Om det interkulturella förhållningssättet har pedagogerna åtskilliga åsikter. Lärare C menar att man har 

utbyte mellan kulturer och tar vara på andra kulturer i undervisningssituationer . Det stämmer överens 

med Lorentz (2009) beskrivning av interkulturell pedagogik som tar vara på elevernas olika identiteter 

och betraktar de som en tillgång i undervisningen, istället för att fostra eleverna till socialiserad 

gemensam identitet. Av Lärare B:s uttalande framgick att man inte tar hänsyn till var eleven kommer 
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ifrån. Det förhållningssätt där lärare koncentrerar sig enbart på den svenska kulturen och svenskheten 

kallar Lahdenperä (2008, s.15) för det monokulturella förhållandesättet. Lorentz och Bergstedt (2006, 

s.29) hävdar att interkulturellt lärande kännetecknas av interaktion och kommunikation mellan olika 

individer med olika etniska eller kulturella bakgrunder vilka kan påverka både lärandets villkor och 

kunskapens innehåll i olika lärande situationer. Interaktionen mellan olika individer ges större utrymme 

hos alla pedagoger. Lärare A menar att eleverna skulle kunna berika varandra med sina erfarenheter. Det 

undervisningssättet enligt Lahdenperä (2004, s.25) kallas för erfarenhetsbaserad undervisning. 

 

 

Genom interaktioner överförs kunskaper, enligt Lahdenperä (2004, s.55). Lärare A använder sig av 

mycket samtal då han uppmuntrar sina elever att prata med varandra. LärareB relaterar kamratrespons 

till att eleverna ska stötta och hjälpa varandra. Det är ett sätt för läraren att ta reda på elevers 

erfarenheter och resonemang. 

 

Interkulturella perspektiv beskrivs av Lahdenperä (2004, s.) som ett möte mellan kulturer och deras 

ömsesidiga inverkan på varandra, och inte jämförelser mellan dem eller förändringar inom dem. Lärare 

B relaterar till interkulturella perspektiv i sin berättelse när han beskriver hur eleverna ifrågasätter det 

han gör och berättar. Han förklarar då varför han gör/saker görs på det viset. Han exemplifierar med 

kvinnosynen och kvinnors rättigheter i Sverige. Även Lorentz (2006, s.112) betonar vikten av 

kommunikation i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella 

kontexter. När lärare utgår från olika kulturella sammanhang utgår han/hon från en kulturkontrastiv 

undervisning som är en del av det interkulturella lärandet enlig Lahdenperä (2004, s.25) 

Den interkulturella inställningen är uppenbarligen klar för alla pedagogerna jag intervjuat. 

Förhållningssättet att vara öppna och beredda att lära sig om och av sina elever och sina elevers kultur, 

bakgrund och deras liv i Sverige framgick enligt Lahdenperä (2004, s.69) av lärarnas initiativ till att 

delta i olika föreläsningar och seminarier. 

Lärarna strävar efter att höja sina kompetenser, de deltar i olika förläsningar och kurser. Lärare B 

berättade att han har gått en kvällskurs i språk och dessutom var delaktig på en föreläsning av Bosse 

Turen från högskolan i Dalarna som pratade om hörförståelse. Därefter har han tillämpat ny metod i sin 

undervisning. Lahdenperä (2004, s.33) framhåller lärarens flexibilitet och förmåga att hitta mer 

anpassade former och metoder för undervisning och förmåga att kunna använda sig av olika 

kommunikationsmedel som är tillängligt idag. 
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9.2 Skolans mål och riktlinjer 

Verksamheten på IVIK bestäms av en arbetsgrupp i samråd med Skolledningen, uppger 

Skoladministratören under intervjun (20011-05-16). Om mål och riktlinjer säger skolledningen att de 

nationella målen som ska uppnås och riktlinjerna för dessa styrs av direktiv, kursplan och de nationella 

föreskrifter som finns i gymnasieförordningen. Sedan har man olika ram för olika mål. MSU 

(Myndigheten för skolutvecklingsstudie) skriver i sin slutrapport från 2006 att det formuleras olika 

ramarna för arbetet med nyanlända elever eftersom det inte finns några bestämda riktlinjer. 

Det väsentligaste målet på IVIK är att eleven klara sig i framtiden, att de får med sig så mycket 

förståelse för Sverige och det svenska samhället som möjligt samt att de har språkkunskap för att klara 

ett gymnasieprogram, förklarade Lärare A (2011-05-16) 

Skolverket anser att arbetet med nyanlända borde få tydligare mål, inriktning och struktur (Skolverkets 

förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever, s.5) 

Lärarna utgår ifrån läroplanen och sedan samarbetar de med varandra. 

 

Skolan har inte tydliga mål för nyanlända elever och utbildningen som ges eleven är inte alltid anpassad 

till elevens individuella behov och förutsättningar. Detta framgår ur elevernas berättelser. Elevens behov 

av kunskaper i svenska bestämmer var (olika grupper se s.16) och hur eleven börjar sin utbildning, inte 

elevens individuella förutsättningar, behov och studiemål. 

 

Enligt regelverket är nyanlända elever berättigade till studiehandledning (Se s.11), men eleverna får i 

varierande grad tillgång till de stödåtgärder som de har rätt till. Skolan köper in ett visst antal 

studiehandledningstimmer i början av läsåret. I och med att skolan tar emot nyanlända elever under hela 

läsåret räcker sedan inte de inköpta timmarna till alla nyanlända elever. Lärare B beskriver hur de först 

anlända eleverna kommer i kläm och förlorar sin studiehandlednings timme till de nyanlända eleverna 

och resultatet blir att elevernas kunskapsutveckling bromsas upp och de halkar efter. 

 

Inte alla elever som jag intervjuade når de nationella målen eftersom de har inte tillgång till alla skolans 

ämnen. Deras kunskaper i olika ämnen valideras inte och deras lärande dokumenteras enbart i ämnet 

svenska. De flesta har inte tillgång till ”vanliga” klasser och därmed saknar därmed den breda sociala 

samvaron med andra elever på skolan. 
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Ur Skolverkets skrift ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” (Stockholm, 2009) framgår att 

skolan skall erbjuda eleven tillgång till undervisning i alla ämnen som eleven har rätt till och aktivt arbeta för 

att underlätta de nyanländas integrering i skolan. 

 

Eleverna är i stort sätt segregerade från resten av skola och har inte den kontakt som behövs för att lära 

sig det informella svenska språket. Ingen av de elever jag intervjuade hade kontakt med svenska 

ungdomar. En av eleverna hoppas dock på att skaffa kontakt på fritiden. 

 

I Läroplanen förespråkas tydlig att skolan ska finna samarbeten med närsamhället och i ”Lärarens 

handbok” menar man att det ingår i lärarens roll att hjälpa till att skaffa dessa kontakter. 

 

”Läraren ska utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag 

och andra som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande 

samhället.”( Lärarens handbok, s. 20.) 

 

Skolverket anser att arbetet med nyanlända borde få tydligare mål, inriktning och struktur(Skolverkets 

förslag till mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever, s.5). 

Tydliga mål och riktlinjer behövs också för att nyanlända elever ska kunna förverkliga sina drömmar. 

Eftersom sammanhanget kan påverka vad eleven väljer och vad den begränsar sig till. 

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att: 

 

”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, s 5). 

 

Det innebär att grundlig kunskap om vad nyanlända elever har för bakgrund behövs för att rätt 

utbildning ska kunna ges som tar eleven vidare i processen och inte bromsar elevens utveckling.   

Här vill jag knyta an till både Elev C och Elev D:s berättelser om att skolan inte har tagit deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter till vara.     

 

Eftersom skolan är en mångkulturell mötesplats behöver således alla på skolan har kännedom om 

varandras kulturer. Även i läroplan 94 står bland annat att skolan har ansvar för att varje elev efter 

grundskola ”har utvecklat förståelse för andra kulturer” (Skolverket, 1994, s. 10). Men det som framgår 



34 
 

av intervjuerna är att lärarna själva inte har kunskap om sina elevers kulturer och att skolledningen är 

väl medveten om detta. Några insatser för att åtgärda detta finns just nu inte. 

Enligt skolverkets ska: 

”Skolan skall vara tydlig och noga med att introducera skolans arbetssätt, värdegrund och 

förväntningar som finns på eleven. Eleverna skall förses med en tydlig strukturerad 

studiehandledning, framtagen utifrån elevens individuella förutsättningar och behov, där arbetet 

regelbundet bearbetas och följs upp ”(Skolverket, 2009)  

 

9.3 Kartläggning av nyanlända elevers förkunskaper 

De eleverna uppger att deras olika skolbakgrunder, erfarenheter och upplevelser varierar kraftigt mellan 

dessa elever. Någon har undervisats i några år på en moské, medan någon annan har genomgått en 

fullbordad gymnasieutbildning i hemlandet. Förkunskapskartläggning hos dessa elever är därför en 

viktig förutsättning för att kunna se vad eleven verkligen behöver. Enligt Skolverket (2008) ska en 

pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter och kunskaper i alla ämnen göras för att 

undervisningen ska kunna anpassas till elevens tidigare kunskaper. Det som framgår från mina intervjuer 

med eleverna är att förkunskapen hos dem inte kartläggs. 

Elev A säger att han inte får det hjälp han behöver för att kunna förstå vad orden betyder i biologin av 

den orsaken att hans skolbakgrund omfattar 6 år med avbrott. 

Elev D berättar att hon har gått 13 år i skolan i sitt hemland och att hon har goda kunskaper i olika 

ämnen och dessutom kan engelska. 

Kartläggningen av elevens förkunskap har en avgörande roll för elevernas språkutveckling och för att 

lärare ska kunna anpassa undervisningen till de behov som eleven har. 

I Skolverkets ”allmänna råd för utbildning av nyanlända” (2008) står det att: 

”Skolan behöver genomföra mera omfattande och grundligare kartläggning av nyanlända 

elevers tidigare skolbakgrund och kunskaper. För att den nyanlända eleven så snabbt som 

möjligt ska kunna utveckla sitt lärande i sitt nya hemland, Sverige, så krävs att eleven kan 

använda och vidareutveckla de kunskaper som han eller hon bär med sig”(s.17). 

Utifrån intervjun med skoladministratör fick jag den uppfattningen att man lämnar ansvaret helt och 

hållet till lärarna. Trots att IVIK finns på skolan sedan 1994 så finns inte något valideringssystem för 

elevens förkunskapsmättning, inget system eller mättningsinstrument som kan användas för att i första 

hand betona vad eleven kan. 



35 
 

Lärare A och Lärare D påstår att kartläggning görs innan eleven börjar på IVIK men det framgick inte 

vem som gör kartläggningen. Lärare A hade nyligen börjat på IVIK och Lärare D var en vikarierande 

lärare under en begränsad tid. Min tolkning är att dessa lärare inte var insatta i området. 

 

Lärare B som har jobbat längre på IVIK ansåg att det borde finnas ett kartläggningssystem av elevers 

förkunskaper för att få en så god bild som möjligt av elevens kunskaper och förmågor i olika ämnen. 

Han berättade också att det under hösttermin 2011 kommer att utföras tester i matematik på elevens 

modersmål då klasslärare och ämneslärare samarbetar med modersmålsläraren. 

Kartläggning av matematikkunskaper hos nyanlända elever på IVIK är en bra start men långt ifrån 

tillräcklig för att lärarna ska kunna få kännedom om elevens skolbakgrund och erfarenheter.   

Enligt Skolverket (2008) behöver lärarna i de olika ämnena få insikt i vad och hur eleven tidigare har 

lärt sig för att kunna förstå elevens tänkande och stödja lärandet. Eleven måste få hjälp att förstå det som 

sker på lektionerna och vad som förväntas av henne eller honom. 

Myndigheten för skolutvecklingsstudie (MUS) fastställer att om man noggrant kartlägger elevens 

bakgrund kan man anpassa elevens utbildning bättre och få bättre studieresultat (MSU Vid sidan av eller 

mitt i? s.52). 

 

Eleverna på IVIK känner sig maktlösa och har inte inflytande över sin utbildning just på grund av att 

många av dessa elever saknar giltiga dokumentationer/handlingar som kan styrka deras skolbakgrund. 

Enligt skollagen har alla elever rätt till inflytande över sin utbildning. En förutsättning för att eleverna 

ska kunna utöva sitt inflytande är att de förstår skolans mål och ramar för verksamheten. Informationen 

till eleverna har alltså även syftet att göra det möjligt för eleven att uttrycka sina åsikter och påverka sin 

situation. 

Elev C uppger att hon har 11 år av full skolgång från sitt hemland men i och med att hon saknar 

handlingar som kan bevisa det så är det upp till henne att visa vad hon kan. Och för att kunna göra det 

måste hon lära sig svenska. 

Skolverket nämner i sin rekommendation ”mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever” att: 

Nyanlända elever känner ofta att deras kunskaper i andra ämnena inte tas till vara utan det första 

målet att uppnås är att lära svenska.(s.18) 
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MSU i sitt förslag upplyser att 

"utbildningen ska ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända barnen och 

ungdomarna har med sig" att "målet är att främja individens utveckling så att den så tidigt som 

möjligt når ett optimalt lärande (och) kan göra egna aktiva val".  

Med utgångspunkt i intervjuerna av Elev A och Elev C drar jag slutsatsen att elever inte får det stöd och 

den hjälp de är berättigade till. En av orsakerna är att skolan saknar kunskap om sina elevers 

skolbakgrunder vilket i sin tur fördröjer elevens deltagande i reguljär undervisning för att utveckla sina 

kunskaper i olika skolämne. 

Även skolverkets övergripande granskningsrapport från (2009) visar att ”nyanlända elever får inte 

studiehandledning på sitt modersmål i den utsträckning de behöver och det råder ofta förvirring bland 

personalen kring vad handledning innebär och hur den ska ges. Med studiehandledning på modersmålet 

ska eleven kunna utveckla sina kunskaper i olika kursplaneämnen, trots att han eller hon inte behärskar 

det svenska språket. När studiehandledning uteblir riskerar eleven att halka efter i sin 

kunskapsutveckling.”(Ibid., s.7) 

 

 

10. Slutsats och diskussion samt förslag till vidare forskning  

 

Den övergripande slutsatsen efter slutförandet av denna undersökning är att pedagogerna ger uttryck för 

ett varierande, men allmänt stort, mått av interkulturell kompetens. Lärarna är i stort sätt teoretisk 

medvetna om det interkulturella förhållningssättet, i praktiken fanns dock brister på att tillämpa det. 

Generellt sett upplevs att lärarna bedriver en undervisning. Där förekommer inte inslag av 

interkulturalitet exempelvis elevens kulturskillnader uppmärksammades Ett förhållande sätt som utgår 

ifrån likhetsprincipen finns närvaro hos många pedagoger. Faran med detta förhållandesätt är att lärarna 

svenska som norm i undervisningen 

 

Den andra slutsatsen är att de mål och riktlinjer som ”finns” på skolan inte är tydliga utan svåra att 

förklara. Vilket är även ett nationellt problem som finns i hela landet. Nyanlända elever har olika 

skolbakgrunder och kommer från olika länder. Många av dessa elever har inte klar för sig vad som 

förväntas av dem. En del elever tycker att skolan måste vara mer tydligare med sina mål för elever 

utifrån deras skolerfarenheter och skolbakgrunder.  
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Den tredje slutsatsen är att skolan saknar ett professionellt sätt att kartlägga elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenheter vilket leder till att elevernas olika förkunskaper och erfarenheter varken tillvaratas eller 

integreras i undervisningen. Vilket gör att elever missgynnas i skolan och utvecklar negativa 

självkänslor. 

 

Studien som jag har gjort är ganska liten och för att få en djupare uppfattning om de aktuella 

förhållandena behövs större och mer rikstäckande undersökningar. Under mina intervjuer framkom 

många intressanta saker. Bland annat lärarens förhållandesätt till elever med olika kulturell och 

kunskapsbakgrunder. Elevernas likbehandling gav ett uttryck av att undvika diskriminering och konflikt.  

I framtida forskning vore det av värde att undersöka detta närmare ur elevperspektiv för att på så sätt 

skapa en bild av hur eleverna påverkas av pedagogernas denna immanenta förhållandesätt. 
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