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Swedish municipals schools have been given an assignment to convey basic values to pupils. 

The assignment is to bring up the pupils through transmitting and developing a heritage such 

as values, traditions, language and knowledge. Together along with the lasting knowledge 

which constitutes the community frame of reference everybody needs. There by is the purpose 

of this study through a qualitative method to investigate how the schools assignment to create 

a community national identity of the pupils is interpreted by the teachers in introduction 

classes. Even how the teachers in this study response to “Swedish” culture by presenting and 

educate the pupils in this. I have also chosen to investigate if this creates an othering of the 

newly arrived pupils. The study is executed by a qualitative method by observation in five 

introduction classes and by interviews with four teachers in these classes. The starting point 

of this study is social constructivism of culture. There by is culture defined by this perspective 

and also what culture creates. The theory is built through what culture can be in an anthropo-

logical perspective which in this study means patterns of actions, people’s way of thinking, 

norms people live after and basic values in the culture. Also what can happen when different 

cultures meet and how humans categorize each other. The conclusion of this investigation is 

that all four respondents believe that it’s important to convey “Swedish” norms and values to 

their pupils. Their purpose is for the pupils to learn how to act around others and to learn how 

to behave in the school, also for the pupils to be able to participate in the community. It has 

shown that the teachers want to point out the “Swedish” culture and their creation of “Swed-

ish” culture as the superior culture compared to “the others” and the culture that “the others” 

should reach for. How the schools assignment to create community national identity of the 

pupils has shown being a complex assignment. When this assignment is interpreted by the 

teachers something happens and the teachers categorizes the pupils to “the others” and they 

are shut out from the imagined communities. 
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1  Inledning och bakgrund 

Den svenska skolan vilar på en värdegrund som står skriven i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortat Lgr 11. Skolans värdegrund och uppdrag 

gäller för alla kommunala skolor i Sverige från och med 1 juli 2011. De grundläggande vär-

den som står skrivna i värdegrunden är att ”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskäns-

la, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lgr 11 2011, 7). Vidare står det i skolans värde-

grund och uppdrag att: 

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunska-

per och värden. /…/Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och ut-

veckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan 

ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste 

därför ske i samarbete med hemmen. Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 

och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla 

i samhället behöver (Lgr 11 2011, 9). 

 

Det är den kommunala skolans uppdrag att förmedla värdegrunden till dem ny-

anlända eleverna. I skolans uppdrag står det att skolan ska fostra eleverna genom att överföra 

och utveckla ett kulturarv, som värden, traditioner, språk och kunskaper. Samt att skolan ska 

förmedla dem bestående kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver. Men vilka värden, traditioner och kunskaper ska skolan förmedla och fostra dem 

nyanlända eleverna till i förberedelseklassen, och på vilket sätt?  

När nyanlända barn kommer till Sverige möts de oftast av ett samtal i kommu-

nen som syftar till att ta reda på barnets språkkunskaper, tidigare erfarenhet av skola samt 

hälsa. När denna orientering har gjorts placeras barnet i förberedelseklass eller ”vanlig” klass 

beroende på kommunens tillgång av förberedande verksamhet. Vanligtvis går eleven i förbe-

redelseklassen från ett halvår till två år. Huvudsyftet med förberedelseklasser är att eleven ska 

få möjlighet att lära sig svenska (Jönsson 2006, 4-10).  
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Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar, så lyder rubriken i Erik 

Amnås, professor i statskunskap vid Örebros universitet, förslag till regeringen gällande sam-

hällsorientering för nyanlända till Sverige. På uppdrag av regeringen har Erik Amnå utrett 

frågan hur nyanlända ska informeras och skrivit ett förslag som lämnats till integrationsminis-

ter Nyamko Sabuni. Med rubriken menar utredaren att detta skulle ge dem nyanlända en bätt-

re chans till delaktighet och jämlikhet (Amnå 2010). De kunskapsområden Amnå menar att 

staten bör ta fasta på är värden, välfärdstaten samt vardagslivet. Vidare har detta förslag lett 

till en utredning gjord av staten, Sverige för nyanlända – Värden, välfärd, vardagsliv. I denna 

utredning finner man att samhällsinformationen till nyanlända i Sverige kommer från stat, 

landsting och kommun. Det är dock kommunernas ansvar att ge dem nyanlända den informa-

tionen om det svenska samhället. Länsstyrelsen i Stockholms län har i samma statliga utred-

ning, beskrivit mål med denna samhällsinformation. Ett av dessa mål är ”fördjupad samhälls-

förståelse inklusive värdegrund och förmågan att uppfatta outtalade normer och värderingar” 

(SOU 2010, 48-52). Detta mål får betydelse i denna studie, då värdegrunden är central i 

svenska skolans styrdokument. I skolans värdegrund ingår normer och värden som en del av 

det kulturarv som ska förmedlas till eleverna i den svenska skolan. Linde skriver att ”skolans 

värdegrund återspeglar samhällets värdegrund” (Linde 2001, 13). Skolan ska även förmedla 

dem bestående kunskaper som utgör den gemensamma referensramen alla i samhället behö-

ver.  

Som nämndes tidigare är det kommunernas huvudansvar att ta emot nyanlända 

och tillhandahålla dem det staten föreslår som viktig samhällsinformation, vilket leder till att 

det är den kommunala skolans ansvar när det handlar om barn. Att det inte finns något preci-

serat styrdokument för förberedelseklasserna i skolan medför att lärarna formar verksamheten 

på det sätt de själva upplever är det bästa, och därför kan verksamheten i förberedelseklasser 

variera från kommun till kommun.  På samma sätt är det upp till lärarna i förberedelseklassen 

att själva tolka vad skolans uppdrag innebär. Det lärarna har att luta sig mot är att skolan ska 

överföra och fostra nyanlända elever i ett kulturarv där värden, traditioner, språk och beståen-

de kunskaper alla i samhället behöver ingår. Där en ledtråd kan vara att skolan ska fostra till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i överensstämmelse med kritsten etik och 

västerländsk humanism. Frågan blir då hur lärarna har tolkat skolans värdegrund och hur de 

förmedlar detta till de nyanlända eleverna i förberedelseklassen. Vidare i denna studie vill jag 

undersöka hur dessa tankesätt och kulturella mönster uttrycks och/eller utmanas konkret av 

lärare i en förberedelseklass, och kommer benämna det lärarna gör till svenska värderingar, 
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handlingsmönster och kunskap som ”svensk” kultur. Den ”svenska” kulturen motsvarar alltså 

den norm som de nyanlända eleverna i förberedelseklassen ska ta i beaktande, överta och fost-

ras till. Vilka värderingar, traditioner och kunskaper gör lärarna till en del av ”svensk” kultur, 

och hur fostrar lärarna dem nyanlända eleverna i ”svensk” kultur? Vad sker i förmedlingen av 

”svensk” kultur i mötet med andra kulturer i klassrummet? Dessa frågor vill jag med denna 

undersökning försöka besvara.  

1.1  Syfte 

 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod undersöka hur skolans uppgift att 

skapa en gemensam nationell identitet hos eleverna tolkas av fyra lärare i förberedelseklasser. 

Samt hur lärarna i studien resonerar kring ”svensk” kultur genom att presentera och fostra 

eleverna i detta. Jag har även valt att undersöka hur lärarna skapar en andrafiering av dem 

nyanlända eleverna.  

1.2 Frågeställning 

Studiens frågeställningar har utifrån syftet formulerats enligt följande: 

 

– Vad gör lärarna i förberedelseklasser till ”svensk” kultur? 

– Vilka normer och värden framträder i lärarnas skapande av ”svensk” kultur? 

– Hur och med vilket syfte presenterar och fostrar lärarna ”svensk” kultur till eleverna? 

– Hur skapar lärarna ett ”vi” i förhållande till ”de andra”? 
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2 Tidigare forskning 

När jag närmade mig området kulturforskning inom skola och utbildning fann jag en del stu-

dier om kulturella förhållanden i skolan i Sverige. Studier inom vad kultur konstruerar åter-

kommer ofta till en diskussion om hur kulturer skapar ett ”vi” och ”dem” tänkande. Vidare 

har det inom forskningen diskuterats vilka konsekvenser det leder till för elever med annan 

etnicitet än svensk. Därav kommer jag här redogöra för tre avhandlingar skrivna vid olika 

universitet i Sverige med olika utgångspunkter av begreppet kultur.  

Ann Runfors har skrivit en avhandling som hon kallar Mångfald, motsägelser 

och marginaliseringar – en studie av hur invandrarskap formas i skolan. Syftet med under-

sökningen var ”att beskriva och analysera den uppmärksamhet skolornas anställda riktade mot 

kategorin invandrarbarn, samt belysa hur uppmärksamheten alstrade villkor för de barn som 

kategoriserades på detta sätt” (Runfors 2003: 230). I studien visade det sig att lärarna i sko-

lorna arbetade med jämlikhet och rättvisa, de ville fostra barn som skulle få tillgång till ar-

betsmarknaden, få höga positioner inom olika yrken, och samma chans att lyckas som alla 

andra ”svenska barn”. Samtidigt som lärarna hade detta som vision för barnen, skedde också 

en kategorisering av barnen med hänvisning till deras ursprung. Detta, menar Runfors, be-

gränsade barnen i deras handlingsutrymme, samt att lärarnas arbete för att göra ”invandrar-

barnen” jämlika ”det svenska” gjorde att de framstod som ofullständiga. Vidare skriver hon 

att det hon observerade i skolorna kan ses som exempel på hur social degradering sker i ett 

välmenande samhälle, i en verksamhet som skolan. Invandrarbarnen sågs inte för dem indivi-

der de var, utan uppmärksamheten riktades hela tiden mot det barnen inte var (Runfors 2003). 

Då syftet med denna studie delvis är att undersöka hur lärarna i förberedelseklasser resonerar 

kring ”svensk” kultur genom att överföra och fostra eleverna i detta blir Runfors studie ett 

redskap för att förstå hur synen på eleverna kan påverka lärarnas sätt att förmedla ”svensk” 

kultur.  

Catrin Lundström (2007) har skrivit en avhandling som hon kallar Svenska lati-

nas inom sociologi. Syftet med hennes studie var att undersöka ”hur en grupp unga kvinnor 

förstår och hanterar sina skilda positioner i den latinamerikanska transnationella diasporasitu-

ationen i förhållande till en svensk föreställd gemenskap inom ramarna för en social och geo-
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grafisk rasifierad ordning, där kön, klass och sexualitet samverkar” (Lundström 2007: 29). 

Det empiriska materialet består av intervjuer med 29 unga kvinnor med något slags ursprung 

från Latinamerika. I analysen diskuterar Lundström bland annat vilka som får kalla sig svens-

kar. Hon skriver att en föreställd historia av ursprung och vithet fungerar som centrala delar 

för att artikulera svenskhetens gränser. Hur människor bestäms, värderas och tillskrivs olika 

egenskaper leder till en diskussion om relationerna mellan begreppen ras, rasifiering, kultur 

och etnicitet (Lundström 2007). Då studien ämnar undersöka hur lärarna skapar och upprätt-

håller ett ”vi” i förhållande till ”de andra” blir Lundströms avhandling relevant för denna stu-

die då den visar på hur en föreställd historia av ursprung och vithet fungerar som markörer för 

svenskhetens gränser.  

Lotta Brantefors (2011) har skrivit en avhandling som heter Kulturell fostran: 

En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning. Syftet 

med studien är att ”klargöra olika föreställningar om kulturella relationer i skola och utbild-

ning, samt potentiella konsekvenser av dessa för barn och ungdomars fostran till att kunna 

delta som likar i sociala och offentliga livet” (Brantefors 2011, 14). Materialet i studien består 

av Läroplaner från 1962 till 1994, Statliga offentliga utredningar och andra statliga texter. 

Utifrån teoretiska utgångspunkter och det empiriska materialet gör Brantefors en diskursiv 

textanalys för att komma åt det kulturella fostransinnehållet. I sin diskussion och slutsats skri-

ver Brantefors att ”den svenska läroplanen är en andrafieringens läroplan” (Ibid, 70). Det 

kulturella vetandet i skola och utbildning skapar inte relationer för barn och ungdomar för att 

kunna delta som likar i det sociala och offentliga livet. Vidare uttrycker forskaren att majoritet 

samhället tas till stor del för givet och menar att lika mycket som ”de andra” uppmärksam-

mas, lika sällan lyfts majoriteten fram (Brantefors 2011). Med dessa studier i bakgrund till 

denna studie har jag försökt finna ett sätt att undersöka vad lärarna i förberedelseklasser gör 

till ”svensk” kultur, hur de fostrar dem nyanlända eleverna i ”svensk” kultur. Samt vad om 

sker i mötet av olika kulturer i förberedelseklassen. Istället för enbart fokus på hur lärarna 

konstruerar elevernas kulturella bakgrunder som ”annorlunda” koncentrerar sig denna studie 

på hur lärarna skapar ett ”vi”. Däremot är begreppen ”vi” och ”dem” svåra att hålla isär då de 

utgör varandras motsatser. 
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3 Teoretisk ram 

Utgångspunken i denna studie är socialkonstruktivistisk. Alltså ses kunskap i denna studie 

som något som konstrueras i språkliga sociala interaktioner (Thomassen 2007, 205).  Verklig-

heten och perspektiv på verkligheten är socialt konstruerade vilket betyder att kunskap skapas 

genom samspel i gemensamt handlande och är därför inte primärt individuell. Social kon-

struktivism används i samhällsvetenskap som ett kritiskt perspektiv på sociala fenomen, det 

viktiga är inte att förstå vad social konstruktivsim betyder utan vad socialkonstruktivistiska 

framställningar gör (Ibid, 207). Då ”svensk” kultur är det som kommer att behandlas i studi-

ens resultat- och analysdel, kommer i detta avsnitt redogöras för olika teorier och teoretiska 

begrepp vilket används som verktyg i analysen för att kunna tolka vad lärarna i förberedelse-

klasser gör till ”svensk” kultur.  Därav beskrivs i detta kapitel begreppet kultur som konstrue-

rat, vad kultur gör, möten mellan kulturer och hur nation och identitet kan förhålla sig till var-

andra i skapandet av kultur.  

3.1 Kultur görs 

I den betydelsen att vi i språkliga sociala situationer konstruerar vår verklighet, konstrueras 

även kultur. Kultur kan inte ses som något statiskt, utan är i ständig förändring (Stier 2004: 

25). I boken Bruket av kultur definieras begreppet kultur av Öhlander. Han menar att beroen-

de på hur kultur används får begreppet olika betydelser. I denna studie kommer begreppet 

kultur användas på två sätt. Det första är att kultur består av olika uttryck, handlingsmönster, 

värden och normer (Öhlander 2005, 20). Värderingar skapar värden i ett samhälle, och värden 

är en central del av kulturen (Lahdenperä 2001, 116) Det andra är att i kulturen finns ett syn-

sätt att se världen och människor på. I den antropologiska meningen av kultur innefattas båda 

de sätt jag kommer att använda i denna studie. Den fungerar delvis som en förklaring till 

människors tankesätt. Men den avser även normer folk lever efter, centrala värden i kulturen 

och typiska uppföranden (Öhlander 2005, 20f). Den antropologiska meningen av kultur kan 

också användas för att förstå olika kulturella företeelser som ”svensk kultur, kulturmöten och 

invandrares kulturer” (Pripp 2005, 79) vilket blir betydelsefullt för denna studie då den försö-
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ker förstå vad lärare i en förberedande verksamhet för nyanlända elever gör till ”svensk” kul-

tur. 

När kultur konstrueras skapas också skillnader mellan kulturer, identiteter och 

hur man ser på kunskap (von Brömssen 2008, 111). Inom en kultur förespråkas en viss kun-

skapssyn som norm och utifrån normen värderas olika typer av kunskap till mer eller mindre 

värda. Detta skapar ett kunskapsföreträde till den kultur som anses vara normen, som också 

avgör hur kunskap blir till (Stier 2004, 79). Då studien undersöker hur lärarna i förberedelse-

klasser tolkar skolans uppdrag att förmedla de bestående kunskaper som alla i samhället be-

höver, vilket kan förstås som kunskap inom det lärarna gör till ”svensk” kultur blir detta rele-

vant att förhålla sig till i analysen av materialet. 

 För att vi ska förstå världen och vår omgivning behöver vi kunna urskilja socia-

la fenomen från varandra, och då blir begreppet ”kultur” nödvändigt för oss                        

(Öhlander 2005, 25). I alla kulturer finns det omedvetna normer och värden. Det är i mötet 

med andra kulturer som vi kan bli medvetna om vilka dessa normer och värden är (Hedin 

2001: 54).  I kulturella sociala interaktioner sker en uppdelning och individer kategoriseras. 

När väl individer kategoriserats kan en maktutövning ske av de överordnade mot de under-

ordnade (Öhlander 2005, 29f). Maktfrågan handlar om vem som får tolkningsföreträde och 

om individerna som har kategoriserats till de underordnade som drabbas (Pripp 2005, 74). 

Vidare menar Linde att detta tolkningsföreträde som ges till de överordnade kan leda till att 

självkänslan i det överordnade gruppen stärks. Är självkänslan starkt i ett folk kan de använda 

det för att förmedla sina egna värderingar som överlägsna andras (Linde 2001, 13). Ytterligare 

skriver Hedin att så länge ”de andra” finns på avstånd är det ofarligt. När kulturena möts lig-

ger faran i att de överordnade med tolkningsföreträde utövar sin makt över de underordnade 

(Hedin 2001, 54). I ett mångkulturellt klassrum med elever med olika ”erfarenheter, kunska-

per, språk liksom olika genus, klass, etniska och religiösa identiteter blir det postkoloniala 

rummet komplext, och mångfacetterat” (von Brömmsen 2008, 117). Då faran ligger i mötet 

mellan över och underordnade, och skolan har i uppdrag att förmedla en ”svensk” kultur finns 

en risk att kulturen förmedlas som överlägsen elevernas.  

3.2 ”Svensk” kultur 

Då studien ska undersöka vad lärare i förberedelseklasser gör till ”svensk” kultur blir det nöd-

vändigt ur ett teoretiskt perspektiv ta fasta på hur något kan bli ”svenskt”. Identitet uppfattas 
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delvis som ett diskursivt fenomen som konstruerats vid en tidpunkt för ett eller annat syfte. 

Nationell identitet är vad vi gör den till och inte något konkret att ta fasta på (Østergård 2007, 

424). Det som utgör en nationell identitet är det gemensamma språket, historia och landområ-

de (McKay 2009, 679). Benedict Andersons teori om nationell identitet visar hur ett folkslag i 

en nation kan uppleva att de har något gemensamt. I Den föreställda gemenskapen skriver han 

att människor som inte annars känner varandra kan uppleva att de bor i samma homogena 

tomma tids- och rumsdimensioner, och via språket har något gemensamt, med personer de 

aldrig kommer att träffa, som är döda eller inte ännu födda (Anderson 1993). Detta visar all-

mänt på hur en grupp kan tillskriva sig en gemensam identitet inom en nation, som i denna 

studie syftar på en svensk identitet. I linje med Andersons teori om en nationell identitet kan 

detta skapa en ”vi” känsla hos en grupp inom en nation och kan leda till en föreställd gemen-

skap i kulturen. Vidare är det möjligt genom Andersons teori att förstår hur lärarna konstrue-

rar en föreställd gemensam ”svensk” kultur och ett ”vi” i förhållande till att en gemsam kate-

gorisering av andra kulturer som ”de andras” kultur. 

Det vore simpelt med en klar definition av ”svensk” kultur, men då kultur ses 

som något som konstrueras, måste ”svensk” kultur ses ur enskilda människors perspektiv och 

vad dessa gör till ”svensk” kultur. I kapitlet Inledning och bakgrund kunde vi se vad staten 

anser att kommunerna borde förmedla för samhällsinformation till nyanlända i Sverige. Där är 

värdegrunden, normer och värden det centrala, vilket leder till skolans värdegrund då en för-

beredande verksamhet för nyanlända ska undersökas. Skolans värdegrund ger lärarna en led-

tråd av vad de ska överföra och fostra de nyanlända till, men är inte konkret i sak. Som tidiga-

re nämnts är det lärarna själva som tolkar sitt uppdrag, och genom detta kan de förhålla sig till 

”svensk” kultur på olika sätt, men även med en del föreställda gemenskaper. Vidare i studiens          

analysdel kommer ”svensk” kultur att beskrivas som det lärarna i förberedelseklasser gör till 

”svensk” kultur. 

3.3 Möten mellan kulturer 

I en förberedande verksamhet i skolan går nyanlända elever som kommer från olika delar av 

världen. I klassrummet möts eleverna, de möter läraren och det sker möten mellan kulturer. 

Kulturmöten kan definieras som ”sociala situationer där individer, grupper eller samhällen 

samspelar med en kultur” (Stier 2004, 25), där både den egna kulturen och andra kulturer in-

nefattas och påverkar varandra. Kulturmötet innehåller även gränser som överskrids eller för-
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flyttas (Ibid).  Ytterligare kan tilläggas att kulturmöten handlar om hur människorna som in-

går i kulturmötet upplever, förstår och tolkar upplevelsen. Därför måste uppmärksamheten 

läggas på konkreta situationer där människor tillskriver sig själva olika kulturella tillhörighe-

ter (Illman & Nynäs 2005, 50ff). För att ändamålet med denna studie ska nås, krävs det att 

koncentrationen ligger på konkreta situationer där lärarna i förberedelseklasser ordnar sig 

själva och andra till olika kulturella tillhörigheter. Men också hur personerna som ingår i mö-

tet tolkar upplevelsen. Därav blir valet av metod avgörande. För att kunna lägga koncentratio-

nen på hur människor tillskriver sig själva och andra olika kulturella tillhörigheter krävs ob-

servationer. Faktum är att även intervjuer krävs för att kunna ta reda på hur lärarna uppfattar, 

förstår och ser på kulturmötet vilket inte observationer kan svara på. 

Med utgångspunkt i definitionen av kulturmöten kan man avläsa att detta har 

med språk eller kommunikation att göra. Då kulturmöten består av sociala situationer mellan 

människor. Kommunikationen använder sig människor av för att kunna uttrycka sina åsikter 

och värden, informera, skapa relationer. Även för att kunna övertala andra, bruka makt, förstå 

och tolka världen. Vidare fungerar även kommunikation som grunden till gemenskap, identi-

tetskapande och för att utesluta människor från gemenskapen (Stier 2004, 37). Då kommuni-

kation sker i en interaktionsprocess mellan människor från olika kulturella bakgrunder menar 

Lorentz & Bergstedt att detta är interkulturellt. Detta bör ses som en process där gränsöver-

skridanden sker, som ofta lägger värden i kulturmötet (Lorentz & Bergstedt 2006, 16f). 

3.4 Skapandet av ”vi” och ”de andra” 

I boken Det ohyggliga arvet av Catomeris (2004) beskrivs hur synen på främlingen bygger på 

en hierarkisk världsbild där den egna kulturen blir normen och hamnar överst i hierarkin. Att 

den västerländska kulturen har setts som norm kan man se spår av redan från antiken. Att se 

andra som ”främlingar” är något som har gått igen genom olika tider, där kategoriseringar av 

folk och förhållningsätt alltid varit en del av världsbilden. Genom rastänkandets entré i veten-

skapliga tänkandet stärks socialdarwinismens kulturella nivåtänkande där den västerländska, 

industrialiserade kulturen blir den överlägsna. För att beskriva synen på ”främlingen” använde 

man både biologiska och kulturella egenskaper för att kunna kategorisera. När rangordningen 

på biologisk grund börjar försvinna ersätts den direkt med ett kulturellt nivåtänkande (Cato-

meris 2004, 15-23). Kerstin von Brömssen beskriver hur man inom kulturteoretiska fältet an-

vänder en postkolonial teori där frågor om kultur, språk och identitet diskuteras, och den väs-
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terländska objektiva kunskapssynen ifrågasätts. I och med en kolonial hierarkisering av värl-

den konstrueras rasistiska strukturer i hela samhället (von Brömssen 2008, 106f). När 

”svensk” kultur som är en del av en västerländsk norm förmedlas, övertas eller fostrar de ny-

anlända eleverna i Sverige kan man inom teorin skönja en överlägsenhet där ”svenska” nor-

mer ses som överlägsna andras. Om lärarna förhåller sig till en föreställd gemensam bild av 

”svensk” kultur som norm i samhället då de förmedlar normer och värden till eleverna kan ett 

”vi” skapas i förhållande till ”de andra”. Ett ”vi” uppstår i en grupp, och uttrycker sig som en 

känsla av att vara ett ”vi” i relation till ”de andra” (Stier 2004, 96). I en sådan världssyn och 

människosyn innefattas en maktstruktur som social konstruktivism förhåller sig kritisk till. 
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4 Metod 

Denna studie är utförd enligt en kvalitativ metod som försöker förstå människors tankar och 

uppfattningar om sociala fenomen i människans omvärld (Kullberg 2004, 15). Som tidigare 

nämnt utgår denna studie från ett social konstruktivistisk perspektiv som förhåller sig kritiskt 

till sociala fenomen och menar att verkligheten är en språklig mellanmänsklig konstruktion.  

I följande avsnitt redogörs för mitt val av metod, genomförande av materialin-

samling, hur analysen är uppbyggd samt urval, validitet och forskningsetik. I detta avsnitt vill 

jag visa hur studien har framskridigt och vilka metodologiska val jag gjort under undersök-

ningens gång.  

4.1 Metodval och genomförande 

I en kvalitativ studie ingår ofta observationer och intervjuer. Ingångsättet i denna studie var ett 

fältarbete i form av observation. I boken Etnologiskt fältarbete skriver Kaijser & Öhlander att 

”forskning är en sökande process och att det är svårt att på förhand exakt veta var det material 

som forskaren kommer att använda sig av finns” (Kaijser & Öhlander 2011, 39). Anledningen 

till att jag startade mitt insamlande av empiriskt material genom observationer var för att få 

förkunskaper i hur verksamheten i en förberedelseklass kan se ut. Det kändes också viktigt att 

närma mig fältet innan jag skulle hålla intervjuerna, för att kunna ta fasta på konkreta situa-

tioner. Genom observationer kan forskaren ta fasta på hur ”etablerade tankesätt omvandlas 

och hur kulturella mönster sätts på prov i vardagen. Detta ger individuella perspektiv och en 

möjlighet att belysa hur offentliga debatter och historiska skeenden tar sig uttryck i ett speci-

fikt socialt sammanhang” (Ibid, 37f). Därav utförde jag observationer på skolorna innan jag 

genomförde intervjuerna. 

Observation handlar om organiserade iakttagelser, en observation är något man 

har sett, som man antecknar under tiden eller efteråt. Syftet med observation är att observatö-

ren befinner sig i en situation som är väsentlig för undersökningen (Larsen 2009, 89). För att 

nå mitt mål med observationerna valde jag att använda mig av den deltagande observations-

metoden. Deltagande observation är när observatören har ett visst medverkande i gruppen 



 15 

som observeras. På alla tre skolor bad lärarna mig hjälpa till under lektionen och eleverna 

kom då och då fram till mig för att titta vad jag antecknade. Observatören är känd för under-

sökningspersonerna och vet varför observatören är där. Då verksamheten i ett klassrum ska 

observeras krävs det aktivt lyssnande, intensiv observation (Kullberg 2004, 95ff). Observatio-

nerna har ägt rum i förberedelseklasser på tre olika skolor utanför Stockholm. Under tre dagar 

spenderade jag en skoldag i varje förberedelseklass. Lärarna i varje klass gav mig tillstånd att 

observera klasserna, och var medvetna om att både skolan, de själva och eleverna var anony-

miserade. Skoldagarna började mellan klockan åtta och halv nio, därför var jag där tidigare 

för att hinna träffa lärarna och vi hann presentera oss ordentligt för varandra. Förutom i ett av 

fallen då klassen var iväg på morgonen och jag kom dit senare. Jag presenterade mig för klas-

serna, vem jag var och varför jag var där, dock hade klasserna blivit informerad om min vis-

telse tidigare. På två skolor fick jag möjlighet att observera i två förberedelseklasser och i den 

tredje skolan var jag i samma klass hela dagen. En del av eleverna var intresserade av det jag 

skrev och andra verkade knappt märka av mig. Uppgiften jag gav mig själv under observatio-

nerna var att anteckna allt jag såg, utan att reflektera för mycket över hur olika händelser kun-

de tolkas. Det viktigaste var att få med mycket som jag senare under dagen kunde bearbeta, 

tolka och analysera. Då uppsatsen syftar till att undersöka vad lärarna i förberedelseklasser 

gör till ”svensk” kultur var det för mig viktigt att ha ett öppet förhållningssätt till vad detta 

kan innebära. Efter skoldagen var det direkt dags för intervjuerna, vilket gjorde att jag inte 

kunde skriva rent observationerna direkt. Därför skrev jag rent observationerna på kvällen 

samma dag som observationen var genomförd. 

Utifrån mina observationer har jag delvis byggt mina intervjufrågor. Intervjun 

kan vara en fortsättning på det som observerats. Tanken med en intervju är att intervjuaren 

söker den intervjuades tankar, kunskaper, uppfattningar och upplevelser av något (Kaijser & 

Öhlander 2011: 88). I en kvalitativ intervju är det just detta som är syftet, att åskådliggöra 

människors tankar och uppfattningar av fenomen i dess omgivning. Som intervjumetod i den-

na studie har jag valt att göra intervjuer med öppna frågor. Intervjuaren ska vid intervjutillfäl-

let ha förberett frågor eller områden som ska beröras under intervjun (Kullberg 2004, 109-

121). Intervjufrågorna var till största del förberedda och ställdes till alla respondenter, medan 

observationerna ledde till frågor som skiljde sig från varje besök i förberedelseklass. Då en 

del frågor var förberedda och ställdes till stor del i samma ordning ses intervjuguiden som 

strukturerad (se bilaga 1). Medan en del frågor skiljde sig från intervju beroende på observa-

tionen är även en del av de frågor som ställdes i intervjuerna ostrukturerade. Ett samlat be-
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grepp för denna metod kan vara halv-strukturerade frågor (Trost 2010, 40). I intervjusituatio-

nen kan den intervjuade känna sig underlägsen och det är därför viktigt att intervjuaren inte 

missbrukar sin position, utan får informanten att känna sig bekväm (Kullberg 2004, 123). Jag 

har gjort en provintervju med en specialpedagog på den första skolan jag besökte. Detta var 

för att jag skulle pröva intervjuguiden, om den fungerade väl och bjöd in till utsagor kring vad 

lärarna gör till ”svensk” kultur. Intervjuguiden visade sig fungera väl, dock visade det sig att 

en fråga kring hur lärarna förhåller sig till sina elevers kulturella bakgrund kunde tillföras. 

Denna fråga lade jag till och använde mig av vid de fyra intervjuer som gjorde med klasslä-

rarna i förberedelseklasserna. Intervjumaterialet består av fyra intervjuer med lärare i förbere-

delseklasser på tre skolor. I två skolor fick jag göra intervjuerna direkt efter skoldagens slut. 

Vid den ena skolan där jag intervjuade två lärare i föreberedelseklasserna hade de som öns-

kemål att jag skulle komma tillbaka en vecka senare då de hade mer tid till intervjuerna, sam-

tidigt som dem önskade att jag skulle vara med under deras möte med arbetslaget för att berät-

ta om hur jag upplevde min vistelse hos dem. Då jag kom tillbaka en vecka senare blev det 

tänkta mötet inställt, medan andra möten dök upp. Detta gjorde att jag hade ungefär 30 minu-

ter var med två lärare. Vid alla fyra intervjuer inledde jag med att småprata med responden-

terna för att de skulle komma in i en avslappnad stämning, ytterligare upplevde jag det som 

att tiden jag spenderade i klasserna under dagen gjorde att lärarna kände en tillförlitlighet till 

mig då vi skulle göra intervjuerna, och stämningen blev lättsam. Då jag tog fram mobiltelefo-

nen som jag använde för ljudupptagning blev alla respondenter lite nervösa trots att det visste 

att jag skulle spela in. Därför talade jag tydligt om att det enbart var jag som skulle lyssna på 

inspelningen och att det inte var något som skulle användas vid annat tillfälle. De medgav att 

de kände att de inte helt kunde vara sig själva när de visste att det spelades in, men jag förkla-

rade att inspelningen var för att deras svar skulle bli så exakta som möjligt. Att informanterna 

kände sig nervösa inför ljudupptagningen och upplevde att de inte kunde vara sig själva till 

fullo kan påverkat deras svar. Tiden respondenterna kunde avsätta för intervjuerna varierade. 

Därav blev intervjuerna olika långa, mellan 20 och 40 minuter. Jag upplevde inte att materia-

let blev svagare vid de kortare intervjuerna då jag och respondenten gemensamt bestämde att 

gå in på de viktigaste frågorna direkt, däremot kunde respondenten svarat något av betydelse 

för studien på de frågorna vi hoppade över. Vi hoppade över en del frågor i intervjuguiden 

och gick igenom frågorna som är numrerade 6-9 och 15-19 (se bilaga 1), samt de frågor som 

dök upp under dagens observationer. Jag valde frågorna utefter de frågor som visat sig bjuda 

in till ett längre och utförligare svar under tidigare intervjuerna. Utöver den tidigare beskrivna 
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intervjusituationen var intervjufrågorna desamma för alla respondenter och i samma ordning. 

Det som skiljde sig åt var de frågorna som dök upp under observationerna jag gjorde innan 

intervjuerna i respektive förberedelseklass. 

4.2 Analys 

I analysen kommer jag att kartlägga vilka upprepade uttalanden kring ”svensk” kultur lärarna 

artikulerar, och vilka föreställningar som ter sig unika i förhållande till återkommande utta-

landen i materialet. Langemar (2008) skriver att ett sätt att ordna materialet kan ske genom 

tolkning av enskilda exempel från tillexempel intervjucitat kan införas under en större enhet. 

Denna övergripande enhet kan användas för att bygga sammanhängande teman              

(Langemar 2008, 92f). Strukturering av materialet har gått till på det sätt att läst igenom mate-

rialet flera gånger och sökt spår i det empiriska materialet för att bilda teman. Genom att byg-

ga analysen på teman av det empiriska materialet skapas möjligheter till att se saker som inte 

var möjligt att se i den ursprungliga strukturen. Det sätt som kommer att användas i denna 

studie är innehållsteman som sammanfattar innehållet i materialet. Kaijser och Öhlander 

(2011) skriver om olika sätt att tematisera. Innehållsteman byggs av materialet och kan sam-

manbinda ett slags mönster (Kaijser & Öhlander 2011, 275f). På det sättet blir det möjligt att 

se vad som blir återkommande och unikt i materialet.  

Stier skriver i boken Kulturmöten att när man försöker analysera kulturer så 

handlar det ofta om att sätta ihop delar till en mer komplex helhet. Dessa delar kan vara nor-

mer, värden, regler och lagar. Genom att försöka förstå dessa delar skapas möjligheten att 

förstå människors handlande och verklighetssyn. Vidare skriver Stier att forskaren kan ta ett 

inifrån- eller ett utifrånperspektiv (Stier 2004, 30f). Denna studie utgår från ett inifrånperspek-

tiv då målet är att inifrån och på djupet förstå en kultur. Medan utifrånperspektivet syftar till 

att jämföra kulturer. Meningen är att använda lärares, i förberedelseklasser, konstruktion av 

”svensk” kultur samt hur de förhåller sig till denna för djupgående tolkningar. Stier menar att 

det alltid finns en risk att göra missvisande tolkningar av kultur som leder till fel slutsatser, 

samt att beskrivningar av kulturer kan uppfattas som generaliseringar (Ibid). Jag vill därför 

ytterligare påpeka att syftet med studien inte är att generalisera vad ”svensk” kultur är eller 

hur den förmedlas, utan att förstå vad enskilda lärare i förberedelseklass gör till ”svensk” kul-

tur, hur de förmedlar den och med vilket syfte. Samt kommer analysen söka vad som sker i 

förmedlingen av ”svensk” kultur i mötet med andra kulturer. 
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4.3 Urval 

Då mina frågeställningar behandlar lärare i förberedelseklasser har jag begränsat mig till de 

kommuner och skolor som har en förberedelseklass. Min sökning av informanter startade med 

att jag hörde av mig till de kommuner jag visste bedrev förberedande verksamhet för nyan-

lända elever, men lyckades inte får svar eller var dem för upptagna. Detta gjorde att jag fick 

söka vidare och fick då reda på att denna slags verksamhet bedrivs i fler kommuner än jag 

förväntat mig. Efter att ha sökt igenom Stockholms kommuner hörde jag av mig till många 

skolor och informanter som slutligen ledde till tre skolor i tre olika kommuner. Två av skolor-

na är förlagda en bra bit utanför Stockholm, där villor och radhus omringar skolorna. Den 

andra skolan ligger i utkanten av Stockholm Stad, nära centrum och lägenheter. Min förhopp-

ning i starten av arbetet var att få göra fem intervjuer för att få ett bredare material. Många 

skolor verkade till en början intresserade men då de fick höra syftet med studien drog de sig 

ur, eller ursäktade sig med att de inte hade tid, vilket gjorde att jag fick anpassa mig efter till-

gången av villiga skolor och lärare, och arbeta efter att få ett djupt material. Då flera lärare 

och skolor drog sig ur uppfattar jag det som att ämnet kan vara känsligt. Under tiden då jag 

samlade in materialet befann jag mig på tre skolor, en skoldag på vardera. Under skoldagen 

observerade jag i klassrummen och efter det utförde jag intervjuerna med klasslärarna. Sam-

manlagt besår materialet av fem observationer och 4 intervjuer av kvinnliga lärare mellan 31 

till 63 år gamla.  

4.4 Validitet 

Inom vetenskap betyder validitet hur vida forskaren undersöker det ändamålet med studien är, 

vilket betyder att studien uppnår syftet och svarar på frågeställningarna. Begreppet kommer 

från det latinska ordet, ”validitas”, som betyder styrka. I kvalitativa studier fungerar forskaren 

som mätinstrumentet, denne mäter inte utan tolkar materialet (Kullberg 2004, 73f). Under 

observationerna har jag försökt att se med ett öppet sinne för att inte påverka materialet, dock 

kan jag inte helt frångå min förförståelse, vilken påverkar det jag riktar min blick mot då jag 

observerar. Vid intervjuerna försökte jag att ta vara på informanternas livsvärld, deras egna 

berättelser av olika situationer. Vid intervjuer får man omfattande information om samma 

fenomen, och med denna information kan man vara säker på att man undersöker det som är 

avsikten med studien (Öhlander 2011, 291). Då denna studie innefattar ett social konstrukti-
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vistiskt perspektiv på kultur och inte syftar till att generalisera, är det möjligt att observationer 

i andra förberedelseklasser och intervjuer med andra lärare skulle ge ett annat resultat. 

4.5 Forskningsetik 

Informanterna har i denna studie enligt informationskravet fått ta del av undersökningens  

syfte innan intervjuerna har gjorts. En del av informationen har skett via mail och/eller munt-

ligt. I informationen vid både skriftlig och muntlig har jag varit noga med att berätta om vad 

det är jag vill undersöka samt på vilket sätt (Vetenskapsrådet). Samtyckeskravet har nåtts då 

jag bland annat har pratat med samordnare på kommuner, som har vidarefört min förfrågan 

om att få komma till skolorna och få göra både observationer och intervjuer så har lärare själ-

va kontakta mig och sagt att de gärna ställer upp och att jag var välkommen. De lärare jag 

direkt har haft kontakt med har jag informerat att de frivilligt ställer upp och att de själva i 

arbetslaget får komma överrens om vem/vilka som vill ställa upp på intervjuer. Ytterligare vill 

jag tillägga att alla informanterna är medvetna om att skolan och informanterna så väl i obser-

vationer som i intervjuer är anonymiserade enligt konfidentialitetskravet, samt att materialet 

endast kommer att nyttjas för denna studie i överrensstämmelse med nyttjandekravet (veten-

skapsrådet). 

4.6 Presentation av skolor och respondenter 

Jag vill kort presentera skolorna och respondenterna. Jag besökte tre skolor utanför Stock-

holm som hade en förberedande verksamhet för nyanlända elever, med andra ord förberedel-

seklasser. Observationerna är gjorda i fem förberedelseklasser, och intervjuerna är gjorda med 

fyra lärare i fyra av dessa förberedelseklasser. Då skolorna är anonymiserade kommer jag här 

att använda fingerade namn på de besökta skolorna, samt även på lärarna. Delvis på grund av 

forskningsetiska skäl, men även för att göra texten mer lätt att följa. 

Vretenskolan är belagd i ett villaområde och är en stor skola med årskurserna F 

till 9. På Vretenskolan besökte jag två förberedelseklasser och observerade i bägge klasserna 

under en skoldag. Vidare intervjuade jag klassernas lärare en vecka efter observationerna 

gjordes. Lärarna i förberedelseklasserna på Vretenskolan är Gun och Therese. Gun är 61 år 

gammal och arbetar i årskurserna fyra till sju. Therese är 31 år gammal och arbetar med de 

yngre eleverna, alltså i förskoleklass till årskurs tre. 
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Sundskolan är den skolan som ligger längst utanför Stockholm och är också be-

lagd i ett villaområde. Skolan är en mindre skola där årskursena F till 3 går. Sundskolan var 

den andra skolan jag besökte, även där observerade jag i två klasser under en skoldag men 

intervjuade endast den ena klassläraren. Lärarna i förberedelseklasserna är Joanna och Aisha. 

Joanna är 49 år gammal och arbetar med de yngre eleverna som går i förskoleklassen och 

årskurs ett. Hon är även den lärare jag intervjuade på Sundskolan. Aisha arbetar med eleverna 

som går i årskurs två till fyra.   

Humleskolan är belagd i ett höghusområde nära ortens centrum. Skolan är stor och består av 

årskurserna F till 9. Humleskolan var den sista skolan jag besökte och även där spenderade 

jag en skoldag och observerade en förberedelseklass. Efter skoldagen intervjuade jag klassens 

lärare som heter Hanna. Hon är 61 år gammal och arbetar i en klass där årskurs ett till och 

med fem går tillsammans. 
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5 Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs för det empiriska materialet, fältdagbok från observationer och de 

fyra lärarnas uttalanden i intervjuerna. Materialet som redovisas är ett urval utefter dess rele-

vans för att besvara undersökningens frågeställning. Dispositionen är upplagd utifrån de te-

man jag funnit, och utifrån det unika i materialet. Teman jag funnit i materialet bygger analy-

sen och kommer att tydliggöras genom rubriker. I redovisningen av materialet har jag inte valt 

att dela upp materialet efter observationer och intervjuer, utan de kommer att föras samman i 

den mån de har med varandra att göra. Jag har valt att göra på det här sättet då en del av inter-

vjusvaren säger något om det jag har observerat i förberedelseklassen. Vidare utgår analysen 

från ett inifrånperspektiv då målet är att på en djup nivå förstå vad lärarna i förberedelseklas-

ser gör till ”svensk” kultur”. 

5.1 Eleverna presenterar sig 

Jag är på besök i Sundskolan där lärarna Joanna och Aisha arbetar. På förmiddagen är jag i 

Joannas förberedelseklass där eleverna går i förskoleklass eller i årskurs ett. När vi kommer 

till klassrummet sätter hon på lugn klassisk musik och öppnar dörren för barnen och hälsar 

var och en godmorgon. Hon har en korg i handen där hon samlar in barnens frukt, samt deras 

läxor. Jag har då satt mig på en stol långt fram i klassrummet och eleverna tittar nyfiket på 

mig vem jag kan vara. När alla barn har kommit in och samlats i en cirkel på mattan stänger 

Joanna av musiken. Hon frågar eleverna om de har märkt att det sitter någon ny i klassrum-

met, och de svarar att det har de och undrar vem jag är. Jag presenterar mig, berättar att jag 

studerar till lärare och är där under dagen för att se hur de arbetar. Jag berättar också att jag 

kommer att sitta och skriva mycket och att om de undrar något får de gärna fråga.  De går 

vidare med att gå igenom veckans läxor. Den ena läxan verkar ha varit att barnen ska lära sig 

att säga vad de heter, vilket land det kommer från och vilket språk de talar. Alla elever får i 

tur och ordning som de sitter i ringen säga sitt namn, vilket land de kommer från och vilket 

språk de talar. Joanna verkar nöjd då nästan alla barnen har lärt sig att säga detta. I språkliga 

sociala interaktioner konstrueras ”svensk” kultur (Thomassen 2007). Då eleverna fått i läxa att 
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på svenska lära sig säga ”jag heter (namn), jag kommer från (land), jag talar (språk)”, har lära-

ren skapat ett värde i att kunna säga detta på svenska. Läraren har även lärt eleverna i vilket 

sammanhang dem kan använda sig av det dem lärt sig. Alltså när de ska presentera sig.  Att 

det är på detta sätt lärarna lär sina elever att presentera sig blir något som är återkommande i 

de flesta klasserna jag besöker. Helgesson (2001) menar att nationen allt mer endast blir en av 

de faktorer som kategoriserar människor till vilka dem är och var dem hör hemma. I situatio-

nen i Joannas förberedelseklass blir det tvärtemot tydligt att det i ett konkret handlingsmöns-

ter som att presentera sig fortfarande är centralt att binda nation till identitet. Enligt Joanna 

betyder det något att eleverna berättar var dem kommer från. Det säger något om vilka de är 

och var de i realiteten hör hemma och därför blir det viktigt att eleverna uttalar var de kommer 

från. I Andersons (1993) teori om hur en grupp kan förstå sig själva som en del av en före-

ställd gemenskap via språket tolkar jag Joannas läxa till eleverna som att hon markerar för 

dem att dem inte ingår i den föreställda gemenskapen då hon lär dem att på svenska berätta att 

dem talar ett annat språk. Om en föreställd gemenskap kan skapa en ”vi-känsla” hos en grupp 

kan jag tolka denna situation som att Joanna drar en gräns mellan vilka som ingår i ”vi” och 

vilka som blir ”de andra”. Då eleverna migrerat till Sverige och ännu inte kan språket utesluts 

de från den föreställda gemenskapen. 

 När jag besöker Vretenskolan ber läraren Gun eleverna presentera sig för mig i 

samband med deras redovisningar av dagens arbete. Första gruppen redovisar och klassen 

applåderar. Innan gruppen går tillbaka till sina platser ber Gun eleverna att presentera sig för 

mig. När två elever har hunnit presenterat sig med sitt namn ändrar Gun sig och ber eleverna 

att presentera sig igen med vilket land de kommer från och vilket språk de talar. De två första 

eleverna börjar om och presenterar sig denna gång med namn och berättar vilket land de 

kommer från och vilket språk de talar, och så fortsätter de andra i gruppen. Jag ställer mig upp 

och hälsar tillbaka på dem, och funderar på om jag också borde berätta vilket land jag kom-

mer från, men väljer av någon anledning att inte göra det. Jag kände mig väldigt obekväm i 

denna situation, och kände att eleverna var tvungna att delge något av sig själva som jag visste 

att jag inte behövde. I och med att jag varken självmant, blev tillbedd eller förfrågad om vilket 

land jag kommer från tolkar jag situationen som att det inte var nödvändig information för att 

jag är ”svensk”, och ingår i ett ”vi” som skapades i situationen, där eleverna blev ”de andra”. 

De två första eleverna uppfattade inte sig själva som ”de andra” då de presenterade sig med 

sitt namn. I och med att deras lärare bad dem att presentera sig ytterligare med vilket land de 

kommer från och vilket språk de talar skapade Gun ett ”vi” som ser eleverna som ”de andra” 
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där nationell identitet och språket blev av värde.  Även här har vi ett konkret språkligt socialt 

exempel på hur eleverna får lära sig att presentera sig. Vad som skiljde sig den här gången var 

att det var för mig dem presenterade sig, och jag behövde inte säga vilket land jag kommer 

från, eller vilket språk jag talar. Det blev en självklarhet. Då Gun visste att jag var där för att 

undersöka kultur, tror jag att hon ville göra mig en tjänst genom att be eleverna att presentera 

sig på ett annorlunda sätt än med sitt namn, trots att eleverna själva inte hade tänkt delge mig 

den informationen. 

Denna presentationsprocess som varit genomgående i flera förberedelseklasser 

tolkar jag som att det spelar roll i ”svensk” kultur var människor kommer från och vilket 

språk de talar. Alltså blir detta en värdering, boendes i den ”svenska” kulturen som lärarna 

konstruerar och förmedlar den. Det lärarna gör till ”svensk” kultur är att skapa ett ”vi” i för-

hållande till ”de andra”. Där ”vi” inte behöver uttala var de kommer från eller vilket språk de 

talar för att de ingår i den föreställda gemenskapen och är vad lärarna gör till normen. I för-

hållande till ett ”vi” kategoriserar lärarna eleverna till ”de andra” som utesluts ur den         

föreställda gemenskapen och tillbeds därför presentera sig med vilket land de kommer från. 

Eleverna har antingen i läxa fått lära sig att presentera sig eller i en konkret situation fått ändra 

sitt sätt att presentera sig. I överrensstämmelse med hur Stier (2004) beskriver kulturmöten 

där kommunikation används för att skapa relationer och är grunden för hur identiteter skapas. 

Ett kulturmöte kan skönjas då jag och eleverna skapar vår fösta relation till varandra och pre-

senterar oss. Hur vi presenterar oss, i min tolkning av materialet, säger något om vilka ”vi” 

anser att vi är. Som i fallet med Guns elever som säger något om vilka Gun tycker att hennes 

elever är. I presentationsprocesserna i de olika förberedelseklasserna sker en kommunikation 

mellan människor med olika kulturella bakgrunder, där det läggs värden i mötet då endast en 

del av oss behöver uttala var de kommer från och vilket språk de talar. Här blir det von 

Brömmsen (2008) talar om tydligt, då hon menar att en kolonial hierarkisering av världen 

konstruerar rasistiska strukturer i hela samhället. Som jag tolkar denna situation visar sig ra-

sistiska strukturer konkret i skolan i en förberedande verksamhet för nyanlända elever då de 

får lära sig att presentera sig på ett sätt som inte krävs av ”svenskar”. Att lärarna har lärt ele-

verna att presentera sig på detta sätt kan ha en grund i Andersons teori om en föreställd natio-

nell identitet (Anderson 1993), där språket säger något om vilka ”vi” är. Följaktligen bör det 

nämnas att i detta kulturmöte mellan mig och eleverna kom skillnader mellan oss att upp-

märksammas. Vad säger det här om vad lärarna gör till ”svensk” kultur? Handlingsmönster är 

en del av hur kultur skapas (Öhlander 2005). I dessa situationer är det att presentera sig som 
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är ett handlingsmönster. Ur situationerna kan jag tyda att det är viktigt i ”svensk” kultur att 

man talar om var man kommer från och vilket språk man talar om man inte är svensk. I kultu-

ren finns också ett sätt att se världen och människor på. I ”svensk” kultur är nationell tillhö-

righet och språk avgörande för människans identitet, alltså för vem man är. Det jag har kunnat 

uppmärksamma är att i tre förberedelseklasser har lärarna förmedlat till eleverna att det är på 

detta sätt eleverna ska presentera sig. Vilket kan tolkas som att det är på detta sätt lärarna an-

ser att de nyanlända eleverna bör presentera sig. Detta kan relateras till det Lundström skriver 

i sin avhandling att historiskt ursprung används inom kultur som en del för att kunna artikule-

ra svenskhetens gränser (Lundström 2007).  I Lundströms diskussion framkommer det hur 

otydliga gränserna är för vilka som får kalla sig svenskar, och var gränsen egentligen går för 

vad som blir svenskt. När eleverna presenterar sig skapas tvärtemot tydliga gränser för vilka 

egenskaper som identifierar människor i en svensk kontext. Egenskaperna blir elevernas hi-

storiska ursprung och modersmål. Med dessa konstruerade egenskaper som utgångspunkt 

skapas skillnader mellan identiteter, och gränser dras för vilka som ges tillträde till den före-

ställda gemenskapen (Anderson 1996).  

5.2 ”Det är viktigt att förmedla normer och värden” 

Det är viktigt att förmedla normer och värden, normer och värden tillhör ju alla kulturer och man lär ju 

eleverna vad som förväntas i den svenska skolan, det här är ju en introduktion för att dom ska gå i vanlig 

klass (Intervju med Gun 2011-10-27).  

 

Citatet från Guns uttalande kring normer och värden visar på att hon tycker att 

det är viktigt att förmedla normer och värden. Men också var hon anser att normer och värden 

finns, i kulturen. Hon säger också att det är viktigt att förmedla normer och värden som för-

väntas av elever som går i den svenska skolan. Detta citat är valt genom att det summerar hur 

de andra lärarna har uttryckt sig om vikten av att förmedla normer och värden. Men vilka är 

dessa normer och värden mer konkret som lärarna vill förmedla? I alla förberedelseklasser jag 

besökt för undersökningens skull har de arbetat med FN:s barnkonvention i bemärkelse av 

FN-dagen den 24 oktober. På en av skolorna jag besökte arbetade hela skolan med barnkon-

ventionen, medan i de två andra var det endast i förberedelseklasserna man arbetade med 

barnkonventionen. Det säger något om vilka normer och värden lärarna i förberedelseklassen 

anser är viktigt att förmedla till de nyanlända eleverna, och som de anser finns i den ”svens-
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ka” kulturen. Jag kommer här visa ett utdrag ur en observation gjord på Humleskolan där 

Hanna arbetar som lärare. Hanna föreläste för barnen om uppkomsten av barnkonventionen 

och dess syfte. Då jag inte använde ljudupptagning under observationerna är detta inte orda-

grant, men nedskrivet under föreläsningens gång.  

 
FN vill inte att folk ska slåss, skjutas och döda varandra. Men det gick inte så bra för då startades andra 

världskriget. Hanna frågar; Vad händer med barn när det är krig? Jo då kan inte barn gå i skolan, i många 

länder blir barn soldater i krigen och är rädda, svarar hon själv.  För att barn inte ska behöva gå ut i krig 

bildar man barnkonventionen. Där står det vad barn har för rättigheter. Under krig skjuter folk varandra 

och bomber släpps ner på hus och hem förstörs. Vidare säger Hanna att en del barn har brun hud, och i 

kina har dem lite gul hud. Det spelar ingen roll vilken färg, vilket land, vilket språk eller om man har 

mycket eller lite pengar så är alla lika värda. Barnkonventionen säger också att vi här i Sverige som har 

tagit emot er måste ta hand om er så att ni får det bra i vårt land här. Vad händer här i Sverige i skolan om 

man inte sköter sig? Ibland får man lämna klassrummet och ibland får ni också kvarsittning om ni kom-

mer för sent till lektionen. Då räknar jag ihop minuterarna så får ni sitta kvar på fredag efter sista lektio-

nen. Vad hände i era skolor, fick läraren slå här? Och så pekade hon på sina egna fingrar och på rumpan 

(Fältdagbok 2011-10-24). 

 

Detta är något som Hanna anser är viktiga värden som ingår i vad ”svensk” kul-

tur är och det vill hon förmedla till eleverna. Hanna berättar för sina elever att det inte spelar 

någon roll hur människor ser ut, hur mycket pengar de har, vilket land man kommer från eller 

vilket språk man talar. Oavsett är alla lika värda. Samtidigt säger Hanna att en del barn har 

brun hud, och att i Kina har dem lite gul hud, och delar upp människor i olika fack beroende 

på utseende som tillhör olika länder, vilket blir motsägelsefullt det Hanna ämnar förmedla till 

eleverna. I Hannas förberedelseklass presenterade sig även eleverna med sitt namn, vilket 

land de kommer från och vilket språk det talar. Det visar indirekt på att det spelar roll. I slutet 

av utdraget från observationen i hennes klass talar Hanna om hur det är i Sveriges skolor om 

man inte sköter sig som elev och avslutar med att jämföra med elevernas skolor i sina hem-

länder. Detta kan tolkas som att Hanna vill förmedla att den svenska skolan är att föredra jäm-

fört med elevernas tidigare skolor. Då jämförelsen dyker upp i samband med barnkonventio-

nen vill Hanna påvisa den svenska skolan som den bättre och som den skolan som står för 

samma värden som barnkonventionen, vilket utesluter att elevernas tidigare skolor skulle ha 

samma värden. Ytterligare kan ett skapande av ”vi” och ”dem” tydas då Hanna gör denna 

jämförelse mellan olika länders skolor och vilka värden skolorna står eller inte står för. I 

svenska skolor straffar ”vi” inte elever genom våld, som ”dem” gör i elevernas hemländer. 
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Linde (2001) skriver att om självkänslan är stark i en grupp kan dessa använda det för att för-

medla sina egna värderingar som överlägsna andras. Hedin (2001) menar att faran i detta är 

när kulturer möts och dem överordnade använder sin starka självkänsla och utöver sin makt 

över dem underordnade. Då faran ligger i mötet mellan över- och underordnade, och skolan 

har i uppdrag att förmedla en ”svensk” kultur finns en risk att kulturen förmedlas som över-

lägsen elevernas. Situationen då Hanna framställer Sverige och den svenska skolan som att 

föredra jämfört med elevernas skolor i deras hemländer är ett påtagligt exempel på hur kultu-

rella mönster och maktstrukturer uttrycks konkret i språkliga sociala situationer. 

Senare under dagen då arbetet med FN:s barnkonvention fortsatte tog Hanna 

fram bilder på Smartboarden. I denna situation blir det viktigt att redogöra för var eleverna 

kommer från och på det sättet Hanna uttalade sig om elevernas ursprung använder jag även 

här. Är dock medveten om att det kan uppfattas problematiskt.  Eleverna i denna klass har 

sina ursprung från Afrika, Syrien och Polen. Bilderna föreställer tre familjer med olika ur-

sprung. Hon frågar en elev med syriskt ursprung om folket i Syrien ser ut sådär, och pekar på 

en bild som föreställer en familj med afrikanskt ursprung. Eleven svarar att det gör dem inte, 

dem har inte krulligt hår, utan rakt. Vidare frågar hon om kvinnorna i Syrien har slöja som 

den tredje bilden visar. Då svarar samma elev igen och säger att det har dem. Då eleverna har 

svarat på dessa frågor berättar hon att hon en gång hade en flicka i klassen som började bära 

slöja när hon fyllde åtta år, ”från en dag till en annan”. Hanna hade valt ut tre bilder som hon 

ville skulle motsvara elevernas ursprung. Vad hennes syfte var med dessa frågor till eleven 

med syriskt ursprung har jag svårt att förstå, men hon verkar ha velat diskutera skillnader 

mellan olika grupper och koppla dem till olika platser i världen. Det jag kan förstå ur denna 

situation var att läraren återigen skapade skillnader mellan olika grupper, genom deras utse-

ende eller kulturella attribut. Det Hanna även skapade i denna situation utöver skillnader mel-

lan grupper, var att hon skapade skillnader mellan eleverna i klassen. Vad som blir ytterligare 

viktigt att lägga märke till här, är att den bilden som föreställde en västerländsk familj aldrig 

nämndes eller ifrågasattes. Denna situation förstärker den västerländska kulturen som norm 

och blir konkret i ett postkolonialt klassrum.  

 Efter skoldagen intervjuade jag Hanna och då pratade vi om varför hon ansåg att 

det var viktigt att prata med eleverna om barnkonventionen. Hennes svar kom att utgöra ett 

tema som gått att urskilja i materialet. Då temat är återkommande i flera intervjuer och obser-

vationer kommer jag i analysen att komma tillbaka till syftet med att arbeta med barnkonven-

tionen under rubriken föräldrapåverkan. 
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 De normer och värden lärarna menar att skolans värdegrund står för har dykt 

upp i intervjuerna som viktiga att förmedla. Den har visat sig i lärares uttalanden vara något 

som går att använda i hela verksamheten då de ska förmedla ”svensk” kultur. Men att värde-

grunden är ytterst till hjälp då lärarna ska lära eleverna hur man ska ”vara”. Innan jag redovi-

sar materialet vill jag nämna hur tre forskare har diskuterat skolans värdegrund ur ett kritiskt 

perspektiv. Brantefors (2011) slutsats efter en diskursiv textanalys av skolans läroplaner är 

bland annat att dem är en andrafieringens läroplaner. Läroplanerna genom åren skapar inte, 

enligt Brantefors, relationer för barn och ungdomar för att kunna delta som likar i det sociala 

och offentliga livet. Hedin skriver i boken Värdegrund och svensk etnicitet att han tolkar sko-

lans värdegrund som att den omfattar etiska normer som har sin grund i den kristna etiken och 

den västerländska humanismen. Han anser att utifrån detta kan man dra slutsatsen att andra 

religioner och kulturer står för andra värden än dem svenska skolan står för (Hedin 2001, 54). 

Dessutom finner Lahdenperä att värdegrunden framställer ett slags ”vi” och ”de andra”. I vär-

degrunden står det att en trygg identitet utvecklas genom ”förmågan att leva sig in i andras 

villkor och värderingar” (Lgr 11 2011, 7). Lahdenperä menar här att värdegrunden syftar med 

”vi” på svenskar och ”de andra” på icke-svenskar som invandrare. Invandrare i den meningen 

som ett folk som inte är svenskar men samtidigt ett folk ”utan kultur, etnicitet, språk eller med 

andra - icke-moderna och felaktiga – värden” (Lahdenperä 2001, 119f). Som nämndes tidiga-

re ansvarar skolan för att förmedla värdegrunden till alla elever, inklusive de nyanlända. Allt-

så ska då dessa grundläggande värden förmedlas till de nyanlända som har andra, enligt Lah-

denperäs tolkning av värdegrunden, felaktiga värden.  

Alla fyra lärarna har uttryckt i intervjuerna att de anser att skolans värdegrund är 

viktig att prata om med dem nyanlända eleverna men lyfter den på olika sätt. Therese som 

arbetar i Vretenskolan i förskoleklassen och årskurs ett, uttryckte sig såhär under intervjun: 

 
Värdegrunden är något som vi pratar om under dom två första veckorna, då man liksom pratar om hur 

man är mot varandra, hur vi gör här på skolan och sådär. Det är ju ganska få grejer så att dom istället kan 

följa det än att blanda in för mycket så att det bara blir för svårt. Men lite med regler om hur vi är mot 

varandra i gruppen, men också hur man är mot människor i allmänhet. Jag tycker att det är jätteviktigt att 

jobba med gruppen alltså att alla ska känna sig trygga och bekväma och veta hur man är mot varandra i 

vår lilla grupp liksom (Intervju med Therese 2011-10-27). 

 

Therese berättar att de pratar om värdegrunden med eleverna de två första veck-

orna de går i skolan. Alltså fungerar värdegrunden som en introduktion till skolverksamheten 
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då eleverna börjar skolan. Detta med syftet att förmedla till eleverna hur man ska vara mot 

andra i sin omgivning och hur dem gör på Vretenskolan. Då Therese använder värdegrunden 

som introduktion för dem nyanlända eleverna gör hon ett antagande att eleverna inte vet hur 

dem ska vara och att hon de två första veckorna kan lära dem det. Hedin skriver att värde-

grunden förmedlar att andra religioner och kulturer, än den kristna och den västerländska, står 

för andra värden. På samma sätt kan värdegrunden tolkats av Therese då hon anser att de två 

första veckorna måste hon lära sina elever hur de ska vara. Genom den moderna skolhistorien 

konstaterar Lorentz & Bergstedt (2006) att en av skolans uppgifter har varit att skapa en 

gemensam nationell identitet hos eleverna. I Sverige har talet om en svensk identitet och dem 

värdemässiga gemensamma varit starkt. Om skolan har ett uppdrag att skapa en gemensam 

nationell identitet hos eleverna, kan det finnas en problematik i att eleverna i skolorna idag 

inte har en gemensam nationell identitet. Eleverna i skolorna består av olika etnicitet, klass, 

kön och kulturer. Att skapa en gemensam nationell identitet blir således problematisk. Vidare 

kan detta skönjas i Therese sätt att se på sina elever. När eleverna kommer de två första veck-

orna till förberedelseklassen som olika individer arbetar Therese för att föra de samman till en 

grupp där alla ska ”vara” på samma sätt, samt dela normer och värden och antar indirekt att 

eleverna inte gör det. I min tolkning innebär detta att Therese vill skapa en grupp elever med 

en gemensam föreställd nationell identitet. 

 Vidare uttrycker Therese att det är viktigt att inte lära dem för mycket, för då 

kanske de inte kan följa allt dem lärt sig. Ur detta kan jag skönja att Therese har en syn på 

dem nyanlända eleverna som obegåvade, som kräver tid för att lära sig ”svenska” normer och 

värden. Under tiden som Therese berättar detta verkar hon reflektera över det hon sagt och 

säger:  

 
Egentligen så tror jag att vi inte har så olika sätt att vara, för när vi gör tillexempel rollspel eller pratar om 

olika situationer så klarar dom flesta av det. Då är det nog ganska självklart för de flesta ändå hur man är 

mot varandra. Alla blir ju ledsna av att någon är dum mot en. Jag tror att det är lättare att få med sig dom 

mindre barnen än dom stora (Intervju med Therese 2011-10-27) 
 

Då Therese säger att hon egentligen inte tror att vi har olika sätt att vara bekräf-

tar det att hon upplever hennes uppdrag som att lära eleverna hur dem ska vara. Men samtidigt 

har hon märkt i olika undervisningssituationer att ”de andra” inte är så olika oss, ”vi”. För 

”alla blir ju ledsna av att någon är dum mot en”. I likhet med hur både Brantefors (2011) och 

Lahdenperä (2001) diskuterar värdegrundens budskap kan jag tyda budskapet i Therese utta-
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lande. Hon har tolkat sitt uppdrag från värdegrunden som att hon ska förmedla värden från 

den ”svenska” kulturen. Detta för att de nyanlända med icke-moderna och felaktiga värden 

ska leva sig in i ”svenska” villkor och värderingar och utveckla en trygg identitet (jfr: Brant-

efors). Vidare har Therese uppmärksammat att ”de andra” inte är olika oss, och ser likheten 

mellan människor. I vad Therese gör till ”svensk” kultur finns två olika människosyner att 

urskilja. I början av uttalandet tolkar jag det som att Therese ser på eleverna som ”de andra” 

med olika värderingar som behöver fostras till gemensamma ”svenska” värderingar.  

 Under reflektion kommer Therese på att alla hennes elever brukar bli ledsna om 

någon är dum mot dem, och att de faktiskt inte skiljer sig åt. Hon finner en essens i sin syn på 

människan, där vi alla är sårbara, känslomässiga varelser där det egentligen gemensam själv-

klarhet i hur man bör vara mot varandra. Vidare säger Therese att hon tror att det är lättare att 

få med sig barnen när dem är små än när dem blir stora. Då, som jag tolkar det, ser hon på det 

mindre barnet som lättare att fostra än dem äldre eleverna som redan blivit fostrade i en annan 

kultur än den ”svenska” och redan gått ”förlorade” för det svenska samhället.  

 Joanna arbetar i Sundskolan med de yngre eleverna i förskoleklass och årskurs 

ett. Hon anser också att värdegrunden är viktig. Men hon menar att hon förmedlar den i allt 

hon gör. 

 
Värdegrunden kommer ju fram i det praktiska för att det går ju inte att stå framför klassen och berätta 

muntligt och verbalt om värdegrunden utan det kommer när det… i vardagssituationen. När vi är ute på 

rast, konflikt lösning, allt, allt tas hand om här och nu. Det är viktigt att dom har alla dem värden och nor-

mer när dom sen slussas ut i vanliga klasser. Så att det här är ju en plats där man försöker ge just allt det där 

till barnen (Intervju med Joanna 2011-10-21). 

 

Joanna förhåller sig till värdegrunden på ett annat sätt än Therese.  Joanna me-

nar att det inte går att stå framför klassen och muntligt förmedla värdegrunden utan det kom-

mer in i det praktiska i vardagen. Det är viktigt att förmedla värdegrunden för att de ska ha 

alla normer och värden när de slussas ut i vanliga klasser. Detta tolkar jag som att så länge de 

nyanlända går i förberedelseklassen är de ”benådade” för sina kunskapsbrister. Det är förståe-

ligt att de inte klarar av att leva sig in i ”svenska” normer och värden medan de fortfarande 

inte går i en ”vanlig” klass.  Förberedelseklassen är till för att de nyanlända eleverna ska hinna 

lära sig ”svenska” normer och värden för att klara sig i en ”vanlig” klass. Att Joanna använder 

sig av ordet ”slussa” ut eleverna går att diskuteras med försök till att inte bli för metaforisk. 

Ordet slussas betydelse finner jag i Norstedts uppslagsbok där det står ”anordning för förmed-
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lande av sjötrafik mellan vattenområde med olika vattennivå” (Josephson 1982, 1196). Ordets 

betydelse går att överföra på hur lärarna använder det på sina elever och skulle kunna förstås 

som anordning för förmedlande av ”svensk” kultur mellan skolklasser med olika kulturella 

nivåer på eleverna.  Med den innebörden av att slussa ut eleverna till ”vanliga” klasser går det 

att förstå hur Joanna ser på dem nyanlända eleverna i sin klass och på sin uppgift som lärare i 

förberedelseklass. De är elever med en kulturellnivå som genom förmedling av ”svensk” kul-

tur kan nå en ny nivå där de klarar av att gå i en ”vanlig” klass. Detta är antagligen inte direkt 

vad läraren menar, men indirekt är det möjligt att tolka det som att hon syftar på att de ska 

fostra sina nyanlända elever så fort som möjligt för att de ska kunna gå över i ”vanlig” klass 

och kunna ta in nya elever i förberedelseklassen. Detta uttryck är något som blivit upprepat av 

lärarna i alla intervjuer. I min tolkning ses förberedelseklassen av lärarna som slussen mellan 

”icke-färdig” till ”någorlunda färdig”.  

5.3 En introduktion till svenska samhället 

Lärarna fick frågan hur de introducerar dem nyanlända eleverna till det svenska samhället och 

svenska skolan. Svaren har delvis varit lika men även skiljt sig åt. Något som de flesta lärare 

tycker är viktigt att introducera eleverna till är det kommunala biblioteket, annars skiljer sig 

deras svar åt, och olika delar av samhället visar sig viktiga. Först kommer Guns uttalande om 

vad hon anser är viktigt att introducera till eleverna i hennes klass.  

 
Dom ska inte behöva känna sig annorlunda på ett sätt, eller alltså att dom är lika delaktiga i vårt samhälle 

som alla andra. Få möjlighet till att få upp blicken för vad som finns. Ehm allt vad du gör egentligen, är ju 

ett led in i det svenska samhället men att också få in dom i svenska samhället, att bara gå ner till matsalen 

och äta den här maten här i Sverige och hur man äter liksom, vissa äter med pinnar i Kina och asså det är 

det lilla att hela tiden vara en förebild. Så det är allt du gör skulle jag vilja säga. Dom ska lära sig ämnes-

kunskap också, svensk historia tillexempel och det lär dom ju sig en massa svenska på. Istället bara för att 

köra dom här svenska böckerna då så gör man ett eget ämne med Gustav den tredje och åker ut till 

Hagaparken och liksom lär upp dem lite grann av Sverige, och Gustav Vasa har vi också pratat om. Ge-

nom att dom lärde sig det fick de en spark in i samhället, dom var så stolta för det (Intervju med Gun 

2011-10-21). 

Gun börjar med att berätta varför hon vill introducera eleverna till det svenska 

samhället. Det är för att de ska bli lika delaktiga som alla andra, som jag tolkar det, svenskar i 

samhället. Men också för att dem nyanlände eleverna inte ska känna sig annorlunda, på ett 
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sätt. På det sättet som Gun uttrycker det kan jag tolka det som att eleverna alltid kommer vara 

lite annorlunda, men att de ska bli så ”normala” som möjligt. Sedan menar Gun att gå ner till 

matsalen i skolan är att introducera eleverna till det svenska samhället. Där kan man visa dem 

vad för mat man äter i Sverige och hur man äter. För kinesiska barn blir detta en väldig kon-

trast eftersom de äter med pinnar, menar Gun. Vidare påpekar hon att svenska samhället och 

skolan genomsyrar allt hon gör och kommer på att svensk historia är viktigt att delge elever-

na. När Gun artikulerar att det genomsyrar allt hon gör tolkar jag det som att hon menar att 

hon fungerar som en representant för svenska samhället och skolan. Därmed förs det automa-

tiskt med i allt hon gör med eleverna. Enligt Gun blev eleverna också väldigt stolta genom att 

få lära sig svensk historia. Då uppsatsen ämnar undersöka vad lärarna gör till ”svensk” kultur 

blir det relevant att kort nämna vilka kungarna Gustav Vasa och Gustav III är i Sveriges histo-

ria. Under Gustav Vasas tid som regent i Sverige inleddes den politik som gjorde Sverige till 

en stormakt där landets organisationer utvecklades och effektiviserades. Gustav Vasa kröntes 

till kung den 6 juni 1523, som är Sveriges nationaldag (Lindkvist & Sjöberg 2003: 229-233).  

I och med att den moderna staten började ta form har Gustav Vasa blivit en viktig symbol för 

svensk historia. Senare i Sveriges historia blev Gustav III kung och han har en del i införandet 

av bland annat tryckfrihetsförordningen som blev en konsekvens av boktryckarkonsten. Gus-

tav III var en anhängare av de upplysta idéerna om politiskt och religiös tryckfrihet och arbe-

tade därför under sin tid för tryckfrihetslagen (Boberg 1951: 22). Ett sätt att tolka lärarens val 

av just dessa två kungar i kungalängden kan vara för att Gustav Vasa ses idag som skaparen 

av den moderna nationen Sverige. Gustav III kan hon ha valt för att hon ville förmedla Sveri-

ge som upplyst och frispråkigt, där lagliga friheter länge har varit en del av den ”svenska” 

kulturen. Vidare fick Joanna samma fråga under intervjun och hon anser att de nyanlända bör 

introduceras till biblioteket. Men även annat kommer fram i hennes uttalande.  

Eeh jaa, genom att försöka ge dom en vanlig skoldag som det är i vanliga klasser och så med att vi gör 

studiebesök. Till närmaste parken först sen kanske till centrum och biblioteket. Vi har ju ett eget bibliotek 

här också men det biblioteket, det introducerar vi också så att det är närmiljön för dom här små barnen. 

Förhoppningarna med det är att dom ska lära sig närmiljön, hur det ser ut här i Sverige. Men ja det är vik-

tigt att dom lär kommunens bibliotek också så att dom på loven kan gå och låna böcker och dvd:n         

(Intervju med Joanna 2011-10-21). 

Vad Joanna menar med en vanlig skoldag som det är i vanliga klasser fram-

kommer under ett samtal vi hade under skoldagen. Vi sitter i personalrummet när eleverna är 

ute på rast och pratar allmänt om hennes arbete som lärare i en förberedelseklass. Hon berättar 
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att hon tycker att det är viktigt att skoldagen fungerar precis som i en ”vanlig” klass. Som 

exempel nämner hon att det är viktigt att de lär sig veckodagarna, datum och namnsdagar för 

det gör de i vanliga klasser och det är bra om hennes elever vet det. Åter blir det tydligt hur 

Joanna upplever sitt uppdrag som lärare i förberedelseklass. Hon vill i sin klass gestalta hur en 

”vanlig” klass verksamhet ser ut, så att dem nyanlända eleverna är förberedda. Jag tolkar det 

Joanna säger som att hon vill förmedla hur den ”svenska” kulturen ger uttryck i skolkulturen, 

för att eleverna ska vara fostrade i ”svensk” skolkultur innan de går över till en ”vanlig” klass. 

Vidare i intervjun uttrycker Joanna att närmiljön i området är viktig för barnen att känna till, 

som parker och centrumet. Om man visar eleverna dem platserna får de en bild av hur det ser 

ut i Sverige. Biblioteket är viktigt för att eleverna själva på fritiden ska nyttja samhället. Un-

der vårt samtal i personalrummet berättar också Joanna att hon tycker att det är bra om hennes 

elever börjar i klasser där det går mycket svenska barn. Hon menade på att hennes elever tjä-

nar på det och att de skulle få mycket gratis i en klass med ”svenska” barn. Vad hon menar att 

de skulle få gratis, tolkar jag som att hon menar språk och kultur. Dessutom påpekade hon att 

det är bra för de svenska barnen att få se att alla inte kommer från Sverige. Detta tolkar jag 

som att Joanna syftar på ett möjligt kulturmöte där hennes elever och dem svenska eleverna 

skulle kunna ha ett utbyte av och påverka varandra. I ett kulturmöte förflyttas och/eller 

överskrids gränser (Stier 2004). Därigenom skulle dem nyanlända eleverna i en klass där ma-

joriteten av eleverna är etnisk svenska fostras i ”svensk” kultur på ett mer effektivt sätt än i en 

klass med andra ”invandrare”. Samtidigt så anser Joanna att dem svenska eleverna kan behö-

va möta andra kulturer, som blir dem nyanlända elevernas kulturer, för att få ett öppnare sin-

ne. Det Joanna konkret benämner som viktiga delar av samhället, som ingår i det hon gör till 

”svensk” kultur är närmiljön. Både natur som parken är viktig, men även också centrumet 

som är medelpunkten i det lokala samhället i orten.  

I likhet med Joanna anser Therese också att biblioteket är en viktig del av det 

svenska samhället hon vill introducera eleverna till. Men även andra delar som teater, konser-

ter museum eller naturen. Dock lägger hon andra värden i varför hon vill delge sina elever 

detta.  

 
Det är jätteviktigt att introducera dom, liksom att dom känner att dom har möjlighet i alla fall att känna att 

dom passar in, sen behöver man inte vara som alla andra men att dom vet hur saker och ting fungerar. 

Men sen är det ju mycket annat också som att man går på teater ibland, eller man går på konserter ibland 

eller på biblioteket. Men så att dom får se andra grejer för det gör dom ju nog inte så mycket själva hem-

ma, så dom har ju inte dem möjligheterna. Junibacken går vi också på, eller åker in till stan eller åker och 
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matar fåglar och får, såna små grejer men som jag tror betyder ganska mycket (Intervju med Therese 

2011-10-27). 

  

 Therese tycker att det är viktigt att introducera dem nyanlända eleverna till 

svenska samhället för att dem åtminstone ska ha en möjlighet till att känna sig delaktiga och 

jämlika i samhället. De behöver inte bli som alla andra men de ska ändå veta hur saker och 

ting fungerar. Detta tydliggörs även i Runfors (2003) avhandling då hon sett hur en social 

degradering sker i ett välmenande samhälle. I och med att Therese uttrycker att eleverna inte 

behöver blir som alla andra begränsar hon dem i sina handlingsutrymmen, och sätter en gräns 

för vad hon anser att hennes elever kan bli. På samma sätt uppmärksammade Runfors (2003) 

hur lärarna utgjorde en måttstock och jämförde sina elever med ”vanliga” barn eller ”svenska” 

barn. Lärarna utsåg sin uppgift att jämna ut och kompensera dem brister de menade att ele-

verna hade i förhållande till ”vanliga” barn eller ”svenska” barn. I likhet med detta ser There-

se sin uppgift som att ge dem nyanlända eleverna en möjlighet till att passa in i samhället, 

men begränsar dem genom att säga att man inte behöver vara som alla andra. Samma mått-

stock Runfors talar om kan skönjas i Therese uttalande. Hon mäter sina elevers möjligheter i 

samhället genom ”svenska” barns möjligheter (jfr: Runfors). Detta tolkar jag som att Therese 

har en bild av ett svenskt samhälle som inte kommer att acceptera de nyanlända eleverna fullt 

ut. Men att om eleverna vet hur saker och ting fungerar har dem åtminstone en chans att bli 

nästan delaktiga. Therese tycker att det är viktigt att gå på teater, konserter och biblioteket 

med sina elever. Varför hon tycker att det är viktigt är för att hon inte tror att dem gör det med 

sina föräldrar och då får inte eleverna dem möjligheterna som kan leda till en inkludering i 

samhället. Samtidigt i detta uttryck säger hon något om vad hon har för syn på föräldrarna. 

Föräldrarna gör inte liknande saker med sina barn enligt Therese, och därför är det viktigt att 

skolan erbjuder eleverna detta. Att åka in till staden är också något som Therese nämner som 

relevant för en introduktion till svenska samhället. Då kan dem göra saker som att mata fåglar, 

får och även gå på museum som Junibacken. Ett museum som är uppbyggt efter Astrid Lind-

grens sagor. Tidigare under intervjun med Therese då jag frågade henne vad hon hade för mål 

med förberedelseklassen kom hon självmant in på vad hon anser att dem nyanlända behöver 

lära sig för att klara sig på skolgården. 
 

Sen är det också att vi här i Sverige är ganska duktiga på att stå på led, och vänta på sin tur och man ser 

det överallt. Barn och vuxna gör det till affären, man gör så liksom och det gör man väl inte i många 

andra länder utan där går man och slår sig fram lite mer och det kan bli fel. Gör man det på skolgården då 
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får man ju jättemycket tillbaka av, alltså svenska barn blir helt förstörda. Det blir liksom värsta krockarna. 

Medan våra elever inte tycker att det är så konstigt, så har dom ju alltid gjort (Intervju med Therese 2011-

10-27). 

 

 Här uttrycker Therese konkret hur hon anser att vi gör i ”svensk” kultur, som 

man inte gör i andra länder. I ”svensk” kultur är vi duktiga på att stå på led, vilket man inte är 

i andra kulturer, utan där slår man sig fram och det kan bli fel på skolgården bland elever fost-

rade i ”svensk” kultur. När hennes elever är ute på rast och inte beter sig som dem ”svenska” 

barnen kan dem ”svenska” barnen bli helt förstörda. Som Therese nämner det, kulturena 

krockar. Stier (2004) skriver att när misstolkningar av icke-verbala signaler, brott mot sociala 

umgängesmönster samt stereotypa uppfattningar blir ursprunget till situationer som brukar 

kallas kulturkrockar. Det Therese kallar en kulturkrock sker mellan eleverna på skolgården. 

Hon uttrycker också att det är dem ”svenska” eleverna som blir drabbade i den här situatio-

nen. Vilket jag har svårt att tyda, då det är dem nyanlända eleverna som gör ”fel” är det deras 

sätt att vara som blir underordnat, det sättet deras omgivning förväntar sig av dem.  

 När frågan hur de introducerar eleverna till det svenska samhället och skolan 

ställdes till Hanna svarade även hon att det är typsikt svenskt att stå i kö. Men även andra fö-

reteelser uttrycker Hanna som typisk svenska.  
 

”Det är väldigt svenskt att komma i tid. Men också att man inte får vara för mycket, det här med att vara 

lagom det är ju väldigt svenskt. Ja nej men det är ju dom här oskrivna reglerna. Dom måste lära sig att stå 

på kö, vi är ju, Sverige är ju jättebra på att stå på kö, vi köar ju överallt. Vi går i affären och där står vi 

snällt och köar och så vidare, det är väl väldigt svenskt det här med att köa. Det som är viktigt för mig, el-

ler det som jag trycker mycket på det är ju svenska traditioner, det pratar jag jättemycket om, men inte 

halloween. Det är ju ingen svensk företeelse men mycket med det här med julen och så vidare, vi brukar 

gå till Svenska kyrkan. Och även på påsken har vi ju det här med Jesus på korset, det tycker dom är jätte-

spännande och sådär, satt traditioner är ju väldigt viktiga” (Transkribering av intervju med Hanna 2011-

10-24). 

 

Hanna uttrycker här vad hon anser är typiskt svenskt. Att komma i tid, att inte 

vara för mycket utan lagom och att köa. Utöver dessa företeelser anser hon att svenska tradi-

tioner är viktiga, och framför allt julen och påsken. Men Halloween pratar hon inte om med 

eleverna, för det är ingen svensk företeelse. I och med att Hanna utesluter Halloween, på 

grund av att det inte är någon svensk företeelse. Tolkar jag det som att hon utesluter alla tradi-

tioner i sin undervisning som inte är svenska. Inom en kultur förespråkas en viss kunskapssyn 
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som norm och utifrån normen värderas olika typer av kunskap till mer eller mindre värda. 

Detta skapar ett kunskapsföreträde till den kultur som anses vara normen, som också avgör 

hur kunskap blir till (Stier 2004). I Hannas uttryck kan jag tyda en kunskapssyn som utgår 

från vad som är äldre svenska traditioner, vilka hon gör normativa genom att exkludera andra 

traditioner.  Svenska traditioner är som Hanna menar att hon förmedlar till de nyanlända ele-

verna det som är av värde. Svensk ”kultur” i den meningen som Hanna skapar den, är alltså 

traditioner som har sitt ursprung i kristendomen. Jag tolkar det som att Hanna menar att 

”svensk” kultur består av ett grundläggande kristet tankesätt, och det är bra för de nyanlända 

eleverna att veta det.  

5.4 Frukost, ett svenskt fenomen? 

Kerstin är den som hälsar mig välkommen när jag kommer till Sundskolan. Hon arbetar som 

specialpedagog i förberedelseklasserna, och berättar var årskurserna har sina klassrum. Kers-

tin föreslår att jag ska vara med i lågstadiet, alltså årskurs ett till tre på morgonen. De ska 

nämligen äta frukost tillsammans. Hon berättar att deras lärare, Therese, har märkt att barnen 

inte äter en ordentlig frukost innan de kommer till skolan, och att hon vill visa dem hur man 

gör det i Sverige med filmjölk och sådant. Jag gick in i klassrummet, presenterade mig för 

Therese och frågade om det gick bra att jag var med på första lektionen, vilket det gjorde. 

Eleverna står på kö utanför klassrummet och väntar på att deras lärare, Therese, ska släppa in 

dem i klassrummet. Therese hälsar alla välkomna och har dukat upp frukost på bordet. Hon 

frågade eleverna om de hade ätit frukost på morgonen innan de kom till skolan. En del svara-

de att de hade gjort det, andra inte. Vidare säger Therese att ”idag ska vi äta frukost”, och frå-

gar eleverna vad är det här? En elev svarar: Det är lättfil. Sedan tar hon upp en kastrull med 

gröt och berättar för barnen att det här är gröt, såhär ser gröt ut. De flesta barnens reaktion var 

”blä” eller ”usch”, men då svarar läraren tillbaka, att man inte behöver säga så och att hennes 

barn äter gröt varje dag, varje morgon. När alla har börjat äta frågar Therese en elev i taget 

vad de brukar äta till frukost hemma. En elev svarar att denne druckit mjölk och ätit bröd till 

frukost och Therese svarar att det var ju bra. En annan elev berättar att denne ätit soppa, och 

läraren frågar då om mamman till eleven också äter det till frukost, och om de verkligen blir 

mätta då? En tredje eleven berättar att denne har druckit te, ätit ris och ägg till frukost och det 

tyckte läraren också var bra. Snart efter detta går eleverna ut på rast, Therese och jag börjar 

duka borden. Kerstin som tog emot mig på morgonen kom ut ur sitt rum och frågade Therese; 
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gick det bra med frukosten?  Therese svarade att det gick bra och att barnen tyckte att det var 

mysigt. Kerstin framhäver att det kan vara bra för barnen att de får veta hur man äter en or-

dentlig frukost, så de kan berätta hemma hur det ska vara. Therese håller med och tillägger 

att; de äter ju så konstiga saker, soppa, ris och ägg. 

Att Kerstins förklaring till mig varför jag borde vara med Therese klass på mor-

gonen visar på vad hon gör till ”svensk” kultur. Frukost, i den formen som filmjölk och så-

dant. Vidare förstår jag situationen som att eleverna inte äter den frukost som hon anser vara 

lämplig frukost. Därför vill hon ägna en lektion till att lära barnen vad för slags frukost de bör 

äta enligt henne, och hur man gör det i Sverige. Det framkommer att eleverna äter bröd, soppa 

ris, ägg och en del dricker te. I och med att Therese fostrar eleverna i vilken frukost de bör äta 

varje morgon gör hon frukost till en del av vad jag menar ”svensk” kultur kan vara. Ett hand-

lingsmönster som hon gör med sina barn varje morgon försöker hon överföra på sina elever. 

Genom att hon frågar eleverna vad de har ätit till frukost, men serverar dem en annan frukost 

när de kommer till skolan skapar hon en värdering. En värdering i vad som är bra eller dåligt 

att äta till frukost. Bra frukost enligt Therese är framförallt havregrynsgröt som hon serverar 

sina barn varje morgon. I intervjun med Therese frågade jag henne vad hennes syfte med fru-

kosten var och hon svarade: 

 
Jag vet att det är så att många av barnen inte äter frukost eller äter väldigt dålig frukost. Så vi började ju 

med att prata om vad man kan äta och hur och varför och sådär sen att vi provade också olika grejer vad 

man kan äta. /…/Sen är det väl många som äter kakor och choklad till frukost och det har väl med föräld-

rarnas kunskap att göra. Dom vet inte vad som händer i kroppen med olika grejer och så (Intervju med 

Therese 2011-10-27).  

 

I Therese svar under intervjun bekräftar hon det jag kunnat tyda ur situationen. 

Hon anser att barnen äter dålig frukost och därför vill hon överföra sin värdering om vad bra 

frukost är till dem nyanlända eleverna. I hennes uttalande under intervjun säger hon också att 

anledningen till att barnen inte äter, vad hon anser är bra frukost, är på grund av föräldrarnas 

okunskap. Inom en kultur finns tidigare nämnt, en kunskapssyn (Stier 2004). I så som Therese 

gestaltar ”svensk” kultur och vilken slags frukost som är av värde, menar hon att föräldrarna 

är okunniga och det är därför eleverna inte äter den frukost man äter inom ”svensk” kultur. 

Därför vill hon fostra föräldrarna genom barnen. Therese gör ”svensk” kultur till vad man bör 

äta till frukost, samtidigt som hon även konstruerar en viss kunskapssyn som hon gör till över-

lägsen andra kulturers värderingar om vad man kan äta till frukost.  
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 När jag pratade med Aisha som arbetar i Sundskolan berättade hon att dem någ-

ra veckor innan jag gjorde mitt besök hade arbetat med hälsa, och att dem hade haft frukost 

som ett tema. Utan möjlighet att prata vidare med Aisha om deras tema arbete vet jag ej vilket 

hennes syfte med temat var. Detta nämner jag för att visa hur arbetet med frukost varit 

genomgående i alla tre skolor jag besökt. Vidare på Humleskolan under intervjun med Hanna 

berättade hon för mig att hon tycker att frukost är en viktig del att ta upp med dem nyanlända 

eleverna. Hon har märkt att det är många av hennes elever som inte äter frukost och själv 

kommit fram till att frukost måste vara ett svenskt fenomen. 

 
Men asså det känns som om att vi pratar mycket om sånt här att i Sverige gör man såhär så pratar vi 

mycket om det här med att jaa maten och att vi ska äta, det är viktigt att äta. Det här med frukost tillex-

empel det är bra att prata om med dom här eleverna. Frukosten har jag ju märkt att det är barn som inte 

äter någon frukost, en elev som kom förra veckan och var så trött och hade inte ätit någon frukost. Så nä 

men jag tror att det är ett svenskt fenomen, det måste vara det för att det kommer alltid upp att de är trötta, 

och jag frågar om dom har ätit frukost och det har dom ju sällan (Intervju med Hanna 2011-10-24). 

Då Hanna uttrycker att det är bra att prata med ”dom här eleverna” om frukost 

skapar hon skillnad. Dem här eleverna ses, av Hanna, som ”de andra” som måste lära sig att 

äta som man gör inom ”svensk” kultur. Frukost är något som flera av dem lärare jag har träf-

fat under arbetet med studien har tagit upp och pratat om och/eller arbetat med i förberedelse-

klasserna med dem nyanlända eleverna. Om lärarna inte själva har uttryckt att de anser att 

frukost är något som ingår i den föreställda gemensamma ”svenska” kulturen, så har det gått 

att tyda i lärarnas sätt att tala med eleverna eller i deras svar i intervjun. Slutligen vill jag fästa 

uppmärksamheten på att i samband med att Therese förmedlar vad ”bra” frukost är målet att 

detta ska nå fram till elevernas föräldrar som ansvarar för vad deras barn äter till frukost. Det-

ta blir tydligt i Therese samtal med Kerstin när de båda hoppas att eleverna ska förmedla vad 

man bör äta till frukost till sina föräldrar. Vilket leder in på nästa avsnitt av analysen.  

5.5 Fostran av föräldrar 

Vad som ytterligare har blivit påtagligt i materialet är att lärarna i förberedelseklass arbetar 

för att även överföra och fostra föräldrarna i ”svensk” kultur. Det blir påtagligt i flera tillfällen 

vad lärarna gör till ”svensk” kultur då de ställer det mot föräldrarnas kulturer, och tillger sig 

själva en roll att genom eleverna, ”rätta till” föräldrarnas sätt att vara.  Runfors har i sin av-
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handling sett hur lärare ser elevernas föräldrar som tillgångar i disciplinproblem och föräld-

rarna förväntades stödja lärarnas arbete med principer och normer (Runfors 2003, 91). Till 

skillnad från vad som framkommer i materialet i denna studie, då lärarna inte ser föräldrar 

som tillgångar utan snarare som hinder som måste justeras genom barnen. 

Som jag nämnde under avsnittet ”Det är viktigt att förmedla normer och värden” 

då jag analyserade Hannas föreläsning gällande barnkonventionen, skulle jag senare åter-

komma till hennes syfte med föreläsningen. I intervjun med Hanna frågade jag henne om vil-

ka mål hon hade med att arbeta med barnkonventionen. Den frågan var en sådan fråga som 

dök upp under dagen då jag var och observerade i hennes klass. Under intervjun berättar  

Hanna om varför hon ansåg att det var viktigt att prata med eleverna om deras rättigheter i 

barnkonventionen:  
 

Ja framför allt bör dom ju känna till, det är ju en sån sak som jag vet ju att barnen blir slagna, det vet ju 

jag. Ibland har det hänt saker och jag har sagt såhär att nu måste jag ringa till pappa. Jag hade en elev som 

hamnade i bråk varje dag och då ringde jag och sa att nu har eleven varit i bråk igen, och då sa eleven nej 

ring inte min pappa kommer slå mig. Så att det är något jag pratar om så försöker jag tuta i dom att ingen 

får slå dom, mamma får aldrig slå, pappa får aldrig slå. Det säger jag på första samtalet ingen får slå dig, 

mamma får inte slå dig, men du får inte heller slå mamma. Pappa får inte heller slå dig, jag sitter och pe-

kar på dom såhär. Och jag får inte heller slå, jag vet att ni i erat land att lärare slår, men i Sverige får inte 

lärare slå, det är en lag. Det är ju mycket det här med tryggheten (Intervju med Hanna 2011-10-24). 

 

Hanna berättar här hur hon vet att hennes elever blir slagna. Det första jag tänkte 

på var, hur vet hon att alla blir det? Den referens hon ger är en situation då en elev inte ville 

att hon skulle ringa hem för att elevens pappa då skulle slå denne. Eventuellt blev eleven sla-

gen, lika tänkbart är det att detta var ett uttryck eleven använde sig av för att slippa få skäll. 

Hur det egentligen låg till berättar inte uttalandet. Det som blir intressant i Hannas sätt att ut-

trycka sig är att hon är säkert på att i föräldrarnas kulturer slår man sina barn för att straffa 

dem. Därav anser hon att hon har en uppgift att lära eleverna att ingen får slå dem, samtidigt 

som hon i första samtalet med eleven och dennes föräldrar pekar på var och en och säger åt 

dem att de inte får slå varandra, för i Sverige finns det en lag om det. Samt även att lärare inte 

får slå sina elever i Sverige som Hanna uttrycker att lärarna i elevernas hemländer gör. Vidare 

i intervjun berättar Hanna att de även brukar prata om att i Sverige har en lag om religionsfri-

het, hon säger såhär:  
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Men det blir ju också en naturlig del att man pratar om, en del elever brukar fråga mig vad tror du på? Ja 

jag tror egentligen inte på någon gud men en del tror på Mohammed, en del tror på Buddha och här i Sve-

rige tror man på Jesus och på Gud, alltså att det är olika, sen går inte jag in mycket mer på det utan det är 

okej man måste inte tro på samma. Man måste inte heller tro på samma som mamma och pappa. Va? Sä-

ger dom då. Nä man måste inte det, säger jag då, man får tro själv på vad man tycker och det är okej (In-

tervju med Hanna 2011-10-24). 

Hanna uttrycker i uttalandet att hon brukar berätta för eleverna att dem inte mås-

te tro på samma religion eller Gud som sina föräldrar, utan i Sverige får man tro på vad man 

själv vill. I och med att Hanna själv säger att hon inte tror på någon Gud och att i Sverige tror 

man på Jesus och Gud påvisar hon vad hon egentligen tycker är mest riktigt att tro på. An-

tingen bör man vara kristen och tro på Jesus och Gud eller inte tro på någon Gud alls. Att 

Hanna förmedlar Sverige som ett homogent kristet land leder till vad som i ”svensk” kultur är 

normen. Men att det är okej om man tror på något annat som Mohammed eller Buddha. Därav 

blir kristendomen normen i Sverige, däremot är de människor som inte är kristna ändå accep-

terade. Detta kan tydas som att Hanna försöker förmedla till eleverna att dem inte behöver 

lyssna på sina föräldrar utan i Sverige har ni fler alternativ till vilken livsåskådning ni vill tro 

på. Gun uttrycker under intervjun att föräldrarna till dem nyanlända eleverna inte är vana i 

sina kulturer att ta ansvar. Därför måste skolan lära dem det: 

 
Föräldrarna är väldigt positiva till skolan det är väl nästan så att dom lämnar över för mycket ansvar, de är 

ju vana vid det i sina kulturer att skolan tar över deras barn. Sen får man som lärare bestämma allt om hur 

barnen ska ha det och så, så att vi måste ju träna föräldrarna i att ta ansvar i skolan. Man får liksom ge 

dem ansvar och säga att det här är din bit, att det här är du som får se till att ditt barn gör läxorna varje 

kväll och sitter med. Dom tror ofta att bara barnen kommer till skolan så sköter vi alltihopa men också att 

hemmet har ett stort ansvar (Intervju med Gun 2011-10-27).  

  

Även här tydliggörs lärarnas ansträngning för att inte enbart förmedla ”svensk” 

kultur till dem nyanlända eleverna, utan även deras föräldrar. Om det görs indirekt via barnen 

eller direkt till föräldrarna varierar. Gun uttrycker att föräldrarna är vana från sina kulturer att 

inte ta ansvar för eleverna skolarbete. Guns förhållningssätt till föräldrarna kan ses utifrån hur 

Lahdenperä beskriver kulturella etniska fördomar. Hon menar att kulturella etniska fördomar 

är en stereotypiserad förhandsinställning till andra folkgrupper. För individen är kulturella 

etniska fördomar identitetsformande och där med jagförsvarande (Lahdenperä 2001). Vad 

som inte klart framgår i citatet från intervjun med Gun är att hennes sätt att uttrycka detta var i 
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samband med att hon berättat hur jobbigt det är att inte ”lyckas” med dem nyanlända elever-

na. Hon framhåller här en stereotypiserad bild av elevernas föräldrar. Jag tolkar detta som att 

hon försvarade sig då hon inte alltid ”lyckas” med eleverna, och hon menar på att det kan vara 

föräldrarnas fel som inte tar sitt ansvar. 

 Som omnämndes uttrycker Gun att elevernas föräldrar är vana från sina kulturer 

att inte behöva ta ansvar. Därför, menar hon, måste de som lärare träna föräldrarna att ta an-

svar för sina barns skolarbete. Gun uttrycker att alla föräldrar är positiva till skolan, men sam-

tidigt för det med sig nackdelar menar hon. I skolans värdegrund och uppdrag står det att 

”skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har” (Lgr 11 

2011, 8), vidare står det att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbete måste därför ske i samband med hemmen” (Ibid, 9). I över-

rensstämmelse med skolans värdegrund och uppdrag uttrycker Gun vad svenska skolan för-

väntar sig av hemmen. Däremot uttrycker inte Gun vad skolan har för skyldighet. Hon menar 

att föräldrarnas till dem nyanlända är ovana vid att ta ansvar i sina barns fostran och utveck-

ling och att skolan måste träna föräldrarna i detta. I både Hanna och Guns sätt att förhålla sig 

till föräldrarna utgörs den ”svenska” kulturen en överlägsen position i en hierarkisk ordning 

av vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Värderingar skapar värden i ett samhälle, och vär-

den är en central del av kulturen (Lahdenperä 2001). Går vi tillbaka till det första citatet tagit 

ur intervjun med Hanna kan jag skönja hur hon lägger värderingar i hur hon antar att föräld-

rarna inte bör fostra sina barn. Hon antar att de nyanländas föräldrar slår sina barn. Då hon 

ställer sitt antagande mot hur lärare och föräldrar Sverige förhåller sig till fostran, ges 

”svensk” kultur en överordning. I kulturella sociala interaktioner sker en uppdelning och indi-

vider kategoriseras vilket kan leda till att en maktutövning sker (Öhlander 2005). Maktutöv-

ning är en fråga om tolkningsföreträde som ges till de överordnade. Vilket kan leda till att 

självkänslan i det överordnade folket stärks och de överordnade kan de använda det för att 

förmedla sina egna värderingar som överlägsna andras (Linde 2001). Utan att lägga någon 

aspekt i om det är okej att använda fysiskt straff i uppfostran av sina barn, vill jag enbart dis-

kutera hur Hanna använder sin kulturella överordning för att förmedla värden inom ”svensk” 

kultur till de nyanlända, vilkas föräldrar blir de underordnade. Problematiken detta leder till är 

att en hierarkisk syn på olika kulturer reproduceras i och med Hannas uttalande. Vidare kon-

strueras samma människosyn i andra citatet från intervjun med Hanna. I detta utdrag skapas 

ett ”vi” och ”de andra”. Hanna förmedlar ”svensk” kultur som kristet där andra religio-
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ner/livsåskådningar är accepterade. ”Vi” är människorna i Sverige som tror på Jesus, Gud 

eller ingen Gud alls. ”De andra” är de som tror på något som människorna i Sverige inte tror 

på, förslagen Hanna ger är de som tror på Mohammed eller Buddha. I Hanna uttryck skapas 

en bild av en föreställd gemenskap bland alla människors religiositet i Sverige, och därigenom 

skapas också ett ”vi”. Idag är inte Sverige homogent kristet utan består av många religioner 

och livsåskådningar (Gardell 2008, 25f). För att kunna förstå och tolka världen omkring oss 

behöver vi urskilja sociala fenomen från varandra (Öhlander 2005). Hannas syfte med att skil-

ja på olika religioner var antagligen inte att skapa en maktstruktur där den ”svenska” kulturen 

gavs överordning, utan att påpeka att i Sverige har alla människor religionsfrihet. Däremot 

blev följden av detta ett uttryck för hur olika religioner värderas inom ”svensk” kultur, och 

därigenom gör Hanna ”svensk” kultur till kristet och normativt. Enligt Lahdenperä har detta 

sin grund i det kulturarv som utformats under en lång tid. Hon menar att processen är omed-

veten och finns i kollektiva fördomar och föreställningar som används för skapandet av ”vi” 

och ”de andra” (Lahdenperä 2001). Hannas uttalanden är ett tecken på att kollektiva fördomar 

och förväntningar är en del av kulturarvet som hon förmedlar till de nyanlända eleverna i sin 

klass. 

5.6 Lärarnas visioner om sina elever 

Detta är det sista avsnittet i analysen och jag vill här försöka knyta ihop det som diskuterats 

under analysen gång. Att världen i och med migration tar konkret plats i Sverige innebär en 

utmaning för föreställningen om nationell gemenskap. Kategoriseringen ”svenskar” och ”in-

vandrare” utgår från idén om ”svenskhetens” homogenitet och ”invandrarskapets” annorlun-

dahet (Mc Eachrane & Faye 2001, 10). När lärarna fick frågan om vilka förhoppningar de har 

för barnen och deras framtid svarade alla fyra att de önskar att eleverna ska finna sin plats i 

Sverige, behålla sin kultur, fungera i en vanlig klass och inte bara känna att de måste bli 

”svenskar”. I en översikt från Svenska Kommunförbundet har Margareta Popoola skrivit In-

tegration, en samtidsspegling. Hon skriver om hur integration kan uppfattas som jämlikhet 

och deltagande. Där integration är ett socialt fenomen som kan ses i samband med kvaliteten 

på ”invandrarnas” deltagande i olika typer av sociala relationer i mottagarsamhället. Vidare 

menar Popoola att begreppet integration kan användas för att analysera en social ordning mel-

lan ”invandrare” och ”svenskar”. Det blir då också möjligt att analysera vad integration inte 

är, det vill säga olika former av individers marginalisering i förhållande till majoritetssamhäl-
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let (Popoola 2002: 20ff). Som vi kunde läsa i Inledning och bakgrund i Amnås förslag till 

regeringen om att nyanlända bör utbildas i grundläggande värderingar för ökad möjlighet till 

delaktighet och jämlikhet, menar Popoola att detta är ett sätt att se på integration. Det analy-

sen har visat är att lärarna i förberedelseklasser tycker att det är viktigt att förmedla ”svenska” 

normer och värden till de nyanlända eleverna. Utöver att lärarna vill att deras elever ska klara 

av att gå i en ”vanlig klass” har de visioner för eleverna längre fram i livet. 

Det citat jag lyfter från intervjun med Joanna sammanfattar även hur de andra 

tre lärarna uttalade sig när de fick frågan. Ytterligare ett citat kommer att lyftas där Gun vida-

reutvecklar hur hon vill att elevernas kulturer och den ”svenska” kulturen ska fungera till-

sammans.  

 
Jag vill hemskt gärna att dom ska behålla eh ja sin egen kultur, det är viktigt att lyfta upp deras kultur 

också inte bara att du ska bli svensk. Det är inte det som är, som jag vill uppfostra dom till utan jag skulle 

gärna vilja säga att dom får alltid vara stolta över sina flaggor och språk och kulturen och aa att dom lär 

sig svenska naturligtvis och att dom hittar sin plats här i livet. Det är ju det man önskar (Intervju med    

Joanna 2011-10-21).  

Det Joanna säger är att hon inte vill att eleverna enbart ska bli ”svenskar” utan också behålla 

sin egen kultur. Att de nyanlända eleverna ska få vara stolta över sina hemländers flaggor, sitt 

språk, men också att de ska lära sig svenska språket och finna sin plats i Sverige. Att de ska 

bli som ”svenskar” tolkar jag som Lorentz och Bergstedt (2006) skriver om att en av skolans 

främsta uppdrag genom historien har varit att skapa en gemensam nationell identitet samt ge-

mensamma värden hos eleverna. Joanna är medveten om att hon delvis fostrar, genom 

”svensk” kultur, sina elever till ”svenskar” men hon vill samtidigt inte heller ta ifrån dem ny-

anlända eleverna deras flaggor, språk och kultur. Det problematiska med det hela blir som 

Runfors (2003) har formulerat i sin avhandling att då lärarna arbetar för att göra ”invandrar-

barnen” jämlika ”det svenska” gjorde det att eleverna framstod som ofullständiga. Samtidigt 

som lärarna har en vision för sina elever sker också en kategorisering av eleverna med en 

hänvisning till deras ursprung som jag har försökt att tydliggöra under analysens gång. Jag 

kan även se ett mönster i lärarnas uttalanden om sina visioner för de nyanlända eleverna. Ge-

nom sitt arbete med att fostra eleverna i ”svensk” kultur, ”svenska” normer och värden är det 

långsiktiga målet att eleverna ska integreras i samhället. Lärarnas önskan är att eleverna ska 

bli delaktiga i samhället. I och med att lärarna kategoriserar eleverna till ”de andra” ses de inte 

som jämlika i förhållande till ”vi” och majoritetssamhället. Jag tolkar därför detta som anled-
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ningen till varför lärarna inte har en önskan om jämlikhet för dem nyanlända eleverna.  Som 

jag nämnde är detta något som varit återkommande i intervjuerna med lärarna gällande frågan 

vilka förhoppningar de har för sina elever. En del av deras förhoppningar för eleverna har gått 

att se i de utdrag som presenterats tidigare i analysen. Hur som helst vidareutvecklade Gun på 

vilket sätt skolan och eleverna kan samarbeta för att lärarnas förhoppningar för de nyanlända 

eleverna ska bli besannade.  

Deras personligheter, det är ju deras kulturarv så det är ju dom liksom så det måste man ju vara väldigt 

lyhörd för. Sen få ihop alla kulturer med den svenska för det är så samhället ska fungera sen också. Det är 

här man måste börja och jämka och dela, det gäller att lyssna och ta in det dem säger och träna dem att 

jämka och ta del av den svenska kulturen. Först är det kulturerna i klassrummet, alla kulturer och sen ska 

alla in i den svenska kulturen (Intervju med Gun 2011-10-27).  

Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att ett interkulturellt möte bör ses som en process där 

gränsöverskridanden sker. Det jag kan tyda ur Guns uttalande är att hon tycker att arbetet i 

skolan för interkulturella möten är viktigt för det är så det måste fungera i samhället för dem 

nyanlända eleverna. Det är i skolan lärarna måste vara lyhörda för den kultur eleven kommer 

från och samtidigt träna eleverna i att ta del av den ”svenska” kulturen. Gun förklarar det som 

steg i denna process då hon säger att först finns alla kulturerna i klassrummet, och då tolkar 

jag det som dem nyanlända elevernas olika kulturer. Sen ska elevernas alla kulturer, in i den 

”svenska” kulturen. Vidare skriver Lorentz och Bergstedt (2006) att värden ofta läggs i kul-

turmötet. Då Gun ser den ”svenska” kulturen som målet i den interkulturella processen läggs 

ett värde i vilken kultur som är eftersträvansvärd. Jag kan också se ett mönster i lärarnas utta-

landen om sina visioner för dem nyanlända eleverna.  

I och med att lärarna förhåller sig till ett ”vi” när de förmedlar ”svensk” kultur 

till ”de andra” som är dem nyanlända skapas en maktstruktur mellan lärare och elever. Där 

dem värden lärarna gör till ”svensk” kultur blir överlägsna dem nyanlända elevernas, och de-

ras föräldrars värden. Där lärarna skapar en viss kunskapssyn inom ”svensk” kultur som över-

ordnad all den kunskap lärarna anser är mindre värd. Vidare skapar lärarna skillnader mellan 

identiteter som ska fostras i ”svensk” kultur för att klara av att gå i en ”vanlig” klass och för 

att bli delaktiga och jämlikar i samhället. Att självkänslan är stark i det som lärarna gör till 

”vi” är det ingen fråga om, utan slutligen handlar det om dem som drabbas, dem nyanlända 

eleverna.  Runfors skriver att strukturer som genomsyrar samhället och dess institutioner, som 

den kommunala skolan ofta kan leda till att en del samhällskategorier överordnas och de 
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andra försummas och utsätts för strukturell diskriminering (SOU 2006, 137). Detta är det som 

jag kunnat skönja i många av lärarnas uttalanden eller under observationer. Att de nyanlända 

eleverna och deras föräldrar utsätts för strukturell diskriminering i olika sammanhang i sko-

lan. Vilket värde dem nyanlända kommer att få i en ”svensk” kultur som denna studie delvis 

kan visa på är att dem kommer alltid ur samhällets syn vara ”den andre”. Vad lärarna delvis 

gör till ”svensk” kultur är att skapa en kultur fylld av värderingar som används som överlägs-

na andras. I lärarnas uttalanden kan jag generellt se ett samband där lärarna ser sig själva som 

de nyanländas räddare för att klara av att bli delaktiga i samhället och att det är de som ska 

fostras, inte samhället som behöver förändras. Som räddare från det kulturarv de bär med sig 

från sina hemländer, som räddare från att inte klara av att gå i en ”vanlig” klass och som räd-

dare för att åtminstone ge eleverna en möjlighet till delaktighet. Det är ”svensk” kultur, ”vi” 

som ingår i den föreställda gemenskapen som avgör vilka som får tillträde till gemenskapen, 

och vilka som utesluts. Jag vill avsluta analysen genom ett citat från Frantz Fanons bok Svart 

hud Vita masker som säger något om den kultur dem nyanlända eleverna möter när de kom-

mer till förberedelseklassen i den kommunala skolan.  

 

Människan är bara mänsklig i den mån hon strävar efter att göra sig gällande inför en 

annan människa för att vinna dennes erkännande. Så länge den andre inte har erkänt 

henne, kommer denne andre att förbli föremålet för hennes handlingar. Det är på den 

andre, på dennes erkännande, som hennes mänskliga värde och verklighet beror. Hennes 

livs mening kondenseras i den andre (Fanon 1997, 192). 

Med detta citat kan jag förstå vad som sker då Joanna under intervjun betonar att eleverna ska 

känna sig stolta över sina flaggor, språk och kultur. Detta är något som endast sker i mötet 

med den ”svenska” kulturen då de nyanlända eleverna måste försvara sin kulturella bakgrund 

och som ”de andra” framför en överlägsen ”svensk” kultur och ett ”vi”. Avslutnings vill jag 

poängtera att det är i mötet med ”de andra” som ett ”vi” konstrueras och upprätthålls. Där ett 

”vi” ger sig själva rätten att tala om för ”de andra” när, hur och över vad de bör vara stolta.  
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6 Sammanfattning 

I analysen har den tidigare forskningen fungerat som redskap för att kunna förstå, tolka och 

diskutera vad lärarna gör till ”svensk” kultur. Jag vill därför här diskutera studiens resultat i 

relation till den tidigare forskningen. Brantefors (2011) har i sin studie kommit fram till hur 

svenska skolans läroplan är en andrafieringens läroplan som inte skapar relationer för barn 

och ungdomar att delta som likar i det sociala och offentliga livet. Denna studie har inte ana-

lyserat läroplanen utan försökt förstå och tolka hur skolans värdegrund i läroplanen har tolkats 

av lärarna i förberedelseklasser. Ur studiens material har det gått att tyda hur en av responden-

terna har tolkat sitt uppdrag som lärare att förmedla ”svenska” värden för att dem nyanlända 

eleverna med icke-moderna och felaktiga värden ska leva sig in i ”svenska” villkor och värde-

ringar och utveckla en trygg identitet. Det har även visat sig att en av lärarna använder sig av 

dem värden och normer hon menar värdegrunden förmedlar, för att dem nyanlända eleverna 

ska klara av att gå i en ”vanlig” klass. Hon ser sitt uppdrag som lärare i förberedelseklass att 

genom förmedling av ”svensk” kultur kan eleverna nå en nivå som krävs av elever i en ”van-

lig” klass.   

Lundström (2007) analyserar i sin studie vilka som får kalla sig svenskar. Hon 

skriver att en föreställd historia av ursprung och vithet fungerar som centrala delar för att arti-

kulera svenskhetens gränser. Hur människor bestäms, värderas och tillskrivs olika egenskaper 

leder till en diskussion om relationerna mellan begreppen ras, rasifiering, kultur och etnicitet. 

Då lärarna fostrar eleverna i hur de bör presentera sig skapas tvärtemot tydliga gränser för 

vilka egenskaper som identifierar människor i en ”svensk” kontext. Elevernas egenskaper blir 

deras namn, historiska ursprung och modersmål. Med dessa konstruerade egenskaper som 

utgångspunkt skapas skillnader mellan identiteter, och gränser dras för vilka som ges tillträde 

till den föreställda gemenskapen om en nationell identitet. Detta är ett av de konkreta hand-

lingsmönstren jag kunnat ta fasta på i denna studie. Hur eleverna fostras till ett sätt att presen-

tera sig. Med namn, vilket land de kommer från och vilket språk de talar. I och med detta kon-

struerar lärarna en människosyn i ”svensk” kultur som binder nation till identitet. Genom en 

föreställd gemenskap skapar lärarna ett ”vi” och upprätthåller gränser för vilka som utesluts 
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och blir ”de andra”. Där ”vi” inte behöver uttala var de kommer från eller vilket språk de talar 

för att de ingår i den föreställda gemenskapen. 

 Runfors (2003) menar att lärarna begränsade barnen i deras handlingsutrymme, 

samt att deras arbete för att göra ”invandrarbarnen” jämlika ”det svenska” gjorde att de fram-

stod som ofullständiga. ”Invandrarbarnen” sågs inte för dem individer dem var, utan upp-

märksamheten riktades hela tiden mot de barnen inte var. I linje med detta har det gått att 

skönja liknande kategoriseringar av lärarna i förberedelseklasserna. Där de har mätt de nyan-

lända elevernas möjligheter till delaktighet i samhället genom ”svenska” barns möjligheter. 

Då lärarna uttrycker att eleverna inte behöver bli som alla andra begränsar detta dem i sina 

handlingsutrymmen, och sätter en gräns för vad eleverna kan bli. Vidare nämner Runfors 

(2003) i sin avhandling hur lärare ser elevernas föräldrar som tillgångar i disciplinproblem 

och föräldrarna förväntades stödja lärarnas arbete med principer och normer. Till skillnad från 

vad som framkommer i materialet i denna studie, då lärarna inte ser föräldrar som tillgångar 

utan snarare som hinder som måste justeras och fostras. Det finns en bild av ett samhälle som 

inte kommer att släppa in eleverna i den föreställda gemenskapen. I och med denna kategori-

sering av de nyanlända eleverna skapar och upprätthåller lärarna ett ”vi” i förhållande till ”de 

andra”. 

Inom forskning av kultur återkommer ofta en diskussion kring hur kulturer ska-

par ett ”vi” och ”dem” tänkande. Jag vill återigen påpeka att studien inte ämnar generalisera 

vad ”svensk” kultur är, utan att förstå vad studiens informanter gör till ”svensk kultur”. Då 

studien delvis har ämnat undersöka vad lärarna gör till ”svensk” kultur, samt vad som sker då 

lärarna fostrar de nyanlända eleverna i ”svensk” kultur. Har studien även diskuterat hur ett 

”vi” och ”dem” konstruerats för att framhålla den ”svenska” kulturen som den överlägsna. Jag 

vill här på ett mer tydligt sätt besvara mina frågeställningar för att klargöra vad studien har 

kommit fram till. Min frågeställning vad gör lärarna i förberedelseklasser till ”svensk” kul-

tur? Fungerar som övergripande för studiens analys och resultat. Det har visat sig vara svårt 

att svara på endast en frågeställning då materialet och analysen svarar på flera frågor samti-

digt. De andra frågorna gör det möjligt att både ur ett bredare och djupare perspektiv förstå 

frågeställningen. Vilka var, vilka normer och värden framträder i lärarnas skapande av 

”svensk” kultur? Hur och med vilket syfte överför och fostrar lärarna ”svensk” kultur till 

eleverna? Samt Skapar lärarna ett ”vi” i förhållande till ”de andra”? Det finns två sätt att 

svara på vad lärarna gör till ”svensk” kultur utifrån studiens resultat. Det första är konkreta 

handlingsmönster som lärarna vill överföra och fostra eleverna och föräldrarna i. Det andra, 
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som ofta visat sig blivit en konsekvens av det första, lärarna i förberedelseklass gör till 

”svensk” kultur är att göra den till den överlägsna, eftersträvansvärda kulturen där ett ”vi” 

skapas i förhållande till ”de andra”. Alla fyra respondenter anser att det är viktigt att överföra 

och fostra de nyanlända eleverna i ”svenska” normer och värden. Lärarnas syfte med att för-

medla ”svenska” normer och värden har visat sig kunna vara för att de nyanlända eleverna ska 

lära sig hur man är mot människor i sin omgivning och hur de ska vara på skolan. Samt för att 

elevgruppen ska föras samman och dela samma värden där lärarens mål kan tolkas som att de 

vill skapa en gemensam nationell kunskapsram, som är ett av skolans uppdrag i värdegrun-

den. Det har också visat sig att det finns en syn på de yngre nyanlända eleverna jämfört med 

de som börjar i förberedelseklass i de senare åren. De yngre eleverna är lättare att fostra och 

har större chans till att klara sig i ”vanliga” klasser samt större chans till delaktighet i 

”svensk” kultur och samhället.   

Det har visat sig att lärarna vill framhålla den ”svenska” kulturen och vad det 

gör till ”svensk” kultur som överlägsen ”de andras” kultur och som den kulturen ”de andra” 

bör sträva mot för möjlighet till att klara av att gå i ”vanlig” klass och bli delaktiga i samhäl-

let. Enligt lärarnas konstruktion av ”svensk” kultur har alla människor lika värde men indirekt 

skapar lärarna skillnader mellan människor med en nationell identitet som gränsmarkör. Vad 

lärarna menar att ”vi” gör som ”de andra” inte gör men borde göra, enligt vad de gör till ett 

”vi” och ”svensk” kultur har visat sig vara av olika karaktär. Bland annat att stå på led och 

köa, att gå på konserter och teater, att besöka kommunens bibliotek, att veta hur man ska vara 

och kunna lösa konflikter utan våld. Det som visat sig vara ett återkommande ”svenskt” hand-

lingsmönster lärarna vill överföra och fostra till eleverna är vilken frukost dem bör äta på 

morgonen innan dem kommer till skolan. Lärarna uttrycker att det är på grund av föräldrarnas 

okunskap som deras barn inte äter ”bra” frukost, och vill därför överföra sina egna värdering-

ar om vad ”vi” anser att ”bra” frukost är. Det har även i studiens resultat visat sig att lärarna 

inte enbart fostrar eleverna i ”svensk” kultur utan också föräldrarna genom deras barn. Samt 

att de vill fostra eleverna i normer och värden, som lärarna menar går emot föräldrarnas vär-

deringar. Om lärarna upplever att de inte kan nå fram till föräldrarna genom eleverna uttryck-

er de i min tolkning att de istället försöker få eleverna att ändra värderingar, eller vill de åt-

minstone upplysa eleverna att man inte behöver tycka eller tro som sina föräldrar. Hur skolans 

uppgift att skapa en gemensam nationell identitet hos eleverna utmanas av lärarna i förbere-

delseklasser har visat sig vara en komplex uppgift. I lärarnas tolkning av sitt uppdrag har detta 

lett till att eleverna kategoriseras och dem utesluts från den föreställda gemenskapen. 
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8 Appendix 

8.1 Intervjuguiden 

1. Vilket är ditt namn? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
4. Hur länge har du arbetat i förberedelseklass? 

 
5. Vilka är era mål med förberedelseklass? 

 
6. Vilka är dina egna mål med undervisningen? 

 
7. Hur arbetar ni för att introducera eleverna i den svenska skolan? I samhället? 

 
8. Brukar ni göra studiebesök eller utflykter? 

 
9. Arbetar ni för att stärka elevernas identitet? Och i så fall hur? 

 
10. Hur förhåller ni er till skolans värdegrund? 

 
11. Hur kommer skolans värdegrund till uttryck i er undervisning? 

 
12. Upplever du att du stöter på några hinder i er verksamhet i förberedelseklassen? 

 
13. Vad är svenskt för dig? ”svensk” kultur? 

 
14. Vilket utav det svenska samhället tycker du att det är viktigt att barnen får ta del av? 

 
15. Är det viktigt för dig att barnen lär sig normer och värden?  

 
16. Vilka normer och värden vill du förmedla till eleverna? 

 
17. Vilka förhoppningar har du för barnen och deras framtid? 

 
18. Hur förhåller ni er till barnens kulturella bakgrund? 

 

Tack för att ni tog er tid och för er medverkan. Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på 07X- XXX XX XX 


