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Abstrakt  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl förberedda pedagoger är att bemöta 
barn från utomnordiska länder. I vår undersökning har vi tillämpat den kvalitativa metoden 
och intervjuat fyra stycken pedagoger som arbetar på mångkulturella skolor. Resultatet visar 
att ett av det viktigaste att tänka på är att visa hänsyn, respekt och att ge tid för dessa barn. 
Dessutom visar undersökningen att det borde ingå en kurs som handlar om hur man på bästa 
sätt bemöter barn från utomnordiska länder i alla blivande pedagogers utbildning. Vi har även 
kommit fram till flera intressanta förslag till fortsatt forskning inom detta ämne.  
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1. Inledning 
Varför vi valt detta ämne har sin grund i att vi tidigare läst en kurs här på universitetet, där ett 
av kursens moment handlade om den mångkulturella skolan och vad vi som pedagoger ska 
tänka på när vi bemöter barn från andra kulturer. Vi började fundera på om det verkligen är så 
att pedagogerna på dagens skolor har den kunskap och utbildning som krävs för att kunna 
bemöta dessa barn. I vårt samhälle finns det många barn och ungdomar från andra kulturer än 
den svenska, och denna grupp tror vi kommer att öka kraftigt i framtiden. Därför anser vi att 
det är väldigt viktigt att pedagogerna i dagens skola är väl förberedda och att de har rätt 
utbildning för detta. Vi funderade på om de kan inneha kunskapen om hur de bemöter barn 
från utomnordiska länder, om de inte har gått någon fortbildning. Vi funderade även på vilken 
kunskap pedagogerna har om dessa barns kultur och religion och om de anser att denna 
kunskap har betydelse i bemötandet av dessa barn. Detta är enligt oss viktiga frågor, eftersom 
vi som pedagoger har ansvar för att vara medvetna om hur vi bemöter barn.  
 
Med detta i åtanke är syftet, som vi kommer att precisera närmare längre fram, med vårt 
examensarbete att ta reda på hur väl förberedda pedagogerna är att bemöta barn från 
utomnordiska länder.  
 

1.1  Definitioner 
Viktiga begrepp som vi använder i vår uppsats är dels begreppet förberedd och dels bemöta. 
Följande definitioner är hämtade från Nationalencyklopedin (www.ne.se) och beskriver även 
hur vi själva definierar dessa begrepp; 
 
Begreppet förberedd definieras som; 

Förberedd: Skapa gynnsamt läge för (viss verksamhet) genom att vidta 
åtgärder i förväg av konkret eller abstrakt slag. 

Begreppet bemöta definieras som; 
Bemöta: Uppträda (på visst sätt) mot någon. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Förankring i styrdokumenten 
I Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 1994 (Lpo 94) 
finns att läsa att skolans värdegrund och uppdrag är att främja aktningen för varje människas 
egenvärde. Vidare står det att vi i skolan ska förmedla och gestalta människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Skolans uppgift 
är dessutom att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska också främja förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser.  
 
Det står också i Lpo 94 att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska 
utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Pedagogerna ska ta 
hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Allt detta är något som vi pedagoger ska 
förmedla och gestalta. Det ska genomsyra hela skoldagen och ska även arbetas med på 
barnens fritid, på fritidshemmen.   
 

http://www.ne.se
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Thomas Thrane har i samarbete med Susan Juhlin skrivit boken Rädda barnen (1998). I 
boken finns att läsa artiklar från FN:s konvention om barns rättigheter. Följande artiklar anser 
vi är relevanta för vårt syfte: 
 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
• Barnets bästa ska alltid komma i första rum. 
• Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, 

utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och 
vänskap mellan folken.  

• Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin 
kultur och religion. 

• Barnet har rätt till lek, vila och fritid (Thrane, 1998. Ss. 31-35). 
 

2.2 Kultur 
Arne Järtelius har skrivit flertalet böcker om invandring och kultur. I boken Mångkulturens 
Sverige (1995) skriver han att kulturbegreppet kan ha många olika betydelser, antalet 
definitioner sägs vara flera hundra. De individuella och kollektiva uppfattningarna om kultur 
varierar mycket. Järtelius (1995) menar att begreppet kultur har sitt ursprung i latinens 
cultu’ra, vilket betyder odling. Islamolog Jonas Otterbeck vid Lunds universitet har ägnat sin 
avhandling åt studiefältet “islam i Sverige”. I Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) 
definierar Otterbäck begreppet kultur som  
 

[…] ett kollektivt substantiv som betecknar de symboliska och inlärda, 
ickebiologiska aspekterna av människans samhälle, inklusive språk, seder och 
bruk, med vilka mänskligt beteende kan särskiljas från andra primaters (Otterbeck, 
2000. S.24). 

 
Även Anna-Greta Heyman har skrivit flera böcker som berör ämnena kultur och invandring. 
Hon är socionom, författare och utbildare och har under lång tid varit verksam inom 
Stockholms stads invandrarförvaltning. I Invanda kulturer och invandrarkulturer (1990) 
synliggör hon begreppet kultur genom denna bild. 
 

 
 
Med denna bild vill hon tydliggöra att ordet kultur är en grupp människors alla sätt att 
organisera sitt liv. Cirklarna är gruppens medlemmar, linjerna mellan dem är 
kommunikationslinjer och rubrikerna är de olika beståndsdelarna i sättet att ordna livet.  
Denna bild visar även hur vi själva vill definiera vad kultur innebär och innehåller.  
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”Cirkeln” innehåller: 

• Det ekonomiska systemet; innefattar familjens/gruppens sätt att försörja sig. I det 
ekonomiska systemet finns även en lång rad värderingar vad gäller pengar och 
ekonomi, som i sin tur format regler för familjen/gruppen.  

• Det politiska systemet; styrs av gruppens gemensamma grundvärderingar, vilket dock 
inte hindrar att man inom gruppen tycker olika. Gruppen har också regler för vem som 
ska bestämma. 

• Lag och ordning; behövs för att det inte ska bli kaos i en grupp. Det måste finnas 
formulerade regler för samlevnad, ägande och så vidare. I det flesta kulturer finns en 
skriven lag som tillexempel ett polisväsen.  

• Sociala anordningar; måste finnas eftersom alla i gruppen inte kan göra allting, de 
måste ha olika roller. Ett system av roller, omvårdnad, hjälp, service binder samman 
gruppen och ger med sina värderingar gemenskap och självklarhet i livsstrukturen. 

• Utbildningssystemet; har som främsta syfte att ge gruppmedlemmarna de rätta 
kunskaperna och de etablerade värderingarna, så att de genom dem i sig integrerar de 
överenskomna reglerna. På utbildningssystemet ställs kravet att det i någon mening 
ska leda utvecklingen för gruppen. 

• Seder och bruk; här behandlas både grupperspektiv och individperspektiv, vilket 
innebär de enskilda människornas sätt att ordna sitt eget liv som individer i förhållande 
till gruppen. Vi lever alla i ett socialt mönster med en lång rad, kanske aldrig 
formulerade, men ändå mer eller mindre för oss självklara regler. Det är regler, som 
också är grundade i värderingar, som vi har gemensamt med alla som lever i samma 
kulturgrupp. Det är regler för hur vi ska hälsa på varandra, vara klädda, äta, laga till 
det vi äter, bilda och upplösa en familj, ta emot våra barn, ta hand om våra sjuka och 
gamla, fira helger och så vidare. 

• De projektiva systemen; en kulturs religion, litteratur, teater, konst och musik 
framhäver allt det som ryms i kulturen och i gruppen. Hit hör också sådant som hur 
man uppfattar friskt och sjukt, normalt och onormalt, hur man tar emot och betraktar 
ett handikapp, etcetera. Genom denna sektor strömmar även en mängd uttryck och 
projektioner från andra kulturgrupper, men allt silas genom den egna kulturens nätverk 
av sammanhang, värderingar och regler.  

• Barnuppfostringsmönstret; är det som för kulturen vidare till nästa generation. Här 
uppstår ofta funderingar och betänkligheter över andra kulturers sätt att uppfostra sina 
barn, vilket kan leda till fördömanden av andra kulturer (Heyman, 1990). 

 
Lars-Eric Berg, Gun Källstigen och Boel Westerberg har skrivit boken Är främmande 
skrämmande? i vilken de tar upp ämnen som berör det mångkulturella Sverige. De menar att: 
 

Ett kulturmöte på lika villkor ger förutsättningar för nya djärva tankar. Att våga 
pröva det obegripliga och ogripbara leder till att vi ständigt utvecklar oss själva. 
Nyckeln till framtiden ligger i individens grundläggande respekt för sin egna och 
andras människors olika uttryck (Berg, Källstigen & Westerberg, 1992. Ss.6-7). 

 
Författarna anser att vi pedagoger måste vara modiga och ta reda på våra egna värderingar och 
även ta emot andras. Genom att lära av varandra och pröva nya tankar skapar vi oss en 
bredare verklighet och värnar om en mångkulturell skola. Vi får inte vara rädda för att släppa 
in människor med en annan kulturell bakgrund, utan istället välkomna dem och värna om det 
mångkulturella (Berg, Källstigen & Westerberg, 1992).  
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Lars-Åke Kernell är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet. I boken Att finna balanser 
(2002) står det bland annat att det som är normalt i en kultur kan verka onormalt i en annan. 
Ofta blir skillnaderna extra påtagliga i mötet med människor från andra länder. Vi upptäcker 
att det gemensamma förhållningssättet i vår kultur fått konkurrens av andra förhållningssätt. 
Det naturliga är att vi i våra bedömningar av saker, ting och handlingar utgår från vår egen 
hållning och det ligger förrädiskt nära till hands att låta det välbekanta vinna i jämförelsen 
med det nya. De förväntningar vi vant oss vid, blir ”det enda rätta förväntningarna”. 
Professionell lärarkompetens handlar bland annat om att ta till sig andras perspektiv.   
 
Birgitta Angel psykolog och Anders Hjern barnläkare forskar med särskild inriktning på 
hälso- och sjukvård i det mångkulturella samhället. I boken Att möta flyktingar (2004) 
påpekar de att det i arbetet med barn från andra kulturer är nödvändigt att rannsaka sig själv. 
Det är de egna attityderna och den egna grundinställningen som tillsammans med ens 
kunskaper formar den plattform utifrån vilken man arbetar. 
 

2.3 Religion 
Ordet religion härstammar från latinens reli´gio, som är ett ord av omdiskuterat ursprung. 
Religion är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, 
heltäckande definition (www.ne.se ). Otterbeck (2000) definierar ordet religion som något 
som är skapat i ett kulturellt sammanhang, men som upplevs av de troende som skilt från 
andra kulturella sammanhang genom att religionen ses som beroende av högre krafter.  
 
Sverige sägs numera vara ett pluraliskt samhälle. Det innebär i praktiken att Sverige består av 
medborgare med bland annat skilda kulturtraditioner, olika etniska tillhörigheter och olika 
religioner. Otterbeck betonar att dessa egenskaper inte behöver döljas eller undertryckas, de är 
en del av pluraliteten. Även personer som inte är svenska medborgare har sin rätt till 
religionsfrihet skyddad i grundlagen. De stora religionerna eller konfessionerna i Sverige är 
den lutherska kyrkan, islam, den katolska kyrkan, de ortodoxa kyrkorna, de olika frikyrkorna 
och judendomen. Från muslimskt håll menar de att judendom, kristendom och islam är 
religioner som är släkt med varandra genom tron på samma Gud och via det profetiska arvet. 
Det är vanligt att muslimska teologer betonar att det inte ska göras någon skillnad mellan 
religion och vardag, då vardagen ska styras av religionen. Många muslimer i Sverige har dock 
en mer realistisk syn på förhållande mellan vardag och religion än vad de religiösa experterna 
har. Islam som ett allomfattande system är för de flesta ett ideal som det anses mycket svårt 
att leva upp till. 
 
Otterbeck menar vidare att det finns en nära koppling mellan etnicitet och religion. Båda 
termerna kan användas för att uttrycka kollektiva identiteter och det är vanligt att en etnisk 
grupp delar religion, eller tillhör samma gren inom en större religiös tradition. Ett barn 
socialiseras in i en religiös och etnisk identitet under den primära socialisationen, vilket gör 
att individen oftast är djupt känslomässigt knuten till dessa identiteter. Det finns en stark 
koppling mellan religion och etnicitet bland människor som emigrerat, eftersom religionen 
ofta blir en viktig symbolisk identitet för gruppen som kan främja gruppsamhörigheten och 
bevarandet av traditioner. Det är viktigt att komma ihåg att etniska och religiösa 
grupptillhörigheter är flexibla och föränderliga kulturella konstruktioner. 
 
Vad det gäller lärarna anser Otterbeck att det finns många som känner sig osäkra i sina 
kontakter med muslimska barn och föräldrar. Det kanske dyker upp nya situationer som 
lärarna inte har mött tidigare. Då är det viktigt att lärarna är beredda att kompromissa och 
försöka leta lösningar på de situationer som uppstår. Muslimer från länder som skiljer sig 

http://www.ne.se
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mycket från Sverige måste få tid på sig att lära sig att våga lita på det svenska samhället och 
dess institutioner. I detta ligger också att föräldrarna vågar anförtro sina barn till den svenska 
skolan. Många föräldrar tycker att det saknas disciplin i skolan och att barnen inte får lära sig 
att respektera de vuxna. Skolan vinner i det här läget på att prata med föräldrarna och klargöra 
för dem vad som lärs ut och hur undervisningen går till.  
 
När det gäller föräldrarna menar Otterbeck att vissa muslimska föräldrar ser med 
misstänksamhet på att deras barn ska lära sig om tillexempel kristendom, buddhism och 
judendom. De kan uppfatta det som att skolan försöker påverka deras barn att överge sin 
religion. Här måste också skolan vara tydlig med att berätta och förklara att det inte är 
meningen att eleverna ska byta religion utan lära sig och få förståelse för andra religioner. 
Misstänksamheten mot religionsundervisningen hänger oftast samman med den allmänna 
misstänksamheten mot skolan. 
 

2.4 Kulturkrockar i den svenska skolan 
Hemspråksläraren får ofta fungera i olika roller. Förutom att de måste hjälpa eleverna att 
utveckla sitt modersmål, vilar det ett visst ansvar på att läraren också ska ge eleverna kunskap 
om både den svenska och den nationella kulturen. Hemspråksläraren brukar också ofta 
användas som tolk mellan skolan och hemmet. För många skolor är hemspråksläraren väldigt 
viktig (Otterbeck, 2000).  
 
Selahattin Baysan kommer ursprungligen från Turkiet och arbetar som hemspråkslärare på 
grundskolan i Haninge. Hanns R Bennerstam har undervisat i svenska som andraspråk i 
många år och har även arbetat politiskt med invandrarfrågor. De är båda författare till boken 
Kulturell förståelse (1990), där de beskriver olika kulturkrockar som kan ske i skolan. En av 
situationerna de tar upp i boken är lunchen, som ställt till med mycket uppståndelse på skolor 
med invandrarelever, då vissa elever inte äter griskött. Särskild mat tillagas åt dem när 
skollunchen innehåller griskött. Det händer dock att den mat som serveras till muslimerna kan 
se ut som griskött. Detta leder till att eleverna blir upprörda och vill ha annan mat. 
Matbespisningspersonalen blir även de upprörda och säger till eleverna att de inte är något 
griskött i maten. För att slippa dessa konflikter bör de vuxna lugnt och pedagogiskt förklara 
för invandrareleverna hur det ligger till och nästa gång låta dem delta i tillredningen av denna 
mat.  
 
Baysan och Bennerstam (1990) menar vidare att skolans undervisning i religionskunskap är 
ett annat problem för många muslimska elever. Detta blir en kulturkrock orsakad av 
religionen, då föräldrarna nämligen ser religionen som en livsfilosofi och vill inte att barnen 
ska påverkas av någon annan livsfilosofi än den egna religionens. Skolan ser däremot 
religionskunskap som vilket ämne som helst, som tar upp olika religiösa riktningar och 
livsåskådningsfrågor i allmänhet. Många gånger tycker både föräldrar och elever att de bör 
kunna få välja bort ämnet. Skolmyndigheternas motivering till att inte bevilja muslimska 
trosbekännare befrielse från religionskunskap håller inte, då kristendomen anses överväga 
stort i jämförelse med andra religioner. 
  
Ett annat ämne som är minst lika känsligt är skolans sexualundervisning. Det är en moralfråga 
för många invandrarfamiljer och föräldrarna tycker att det är fel att prata om dessa saker i 
skolan. Den öppna sexualundervisningen i Sverige står klart i strid med traditionen från 
österländska länder. Den föräldrageneration som nu bor i Sverige är ännu inte mogen för att 
acceptera sådan undervisning. Idrottslektionerna är ett annat område där kulturkrockarna blir 
tydliga, speciellt för flickorna. En del idrottslektioner är gemensamma för pojkar och flickor 
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och det kan anses att de har opassande kläder på sig. Pojkarnas omklädningsrum ligger ofta 
vägg i vägg med flickornas. Av moraliska skäl och av hänsyn till familjens ära och heder 
slutar flickorna att vara med på idrotten, även om de tidigare varit med och själva tycker att 
det är roligt med idrott (Baysan och Bennerstam, 1990).  
 

2.5 Faktorer som påverkar barn med olika kulturella bakgrunder 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar barn. Nabila Alfakir är både lärare och föreläsare 
som har lett flera projekt inom skolans värld som mångfaldspedagog. År 2004 skrev hon en 
bok som heter Skapa dialog med föräldrarna, där hon anser att det är väldigt viktigt att veta 
från vilket land barnen kommer. Hon menar att eftersom alla barn har med sig erfarenheter 
från sitt tidigare liv är alla olika. Alfakir skriver också att det är viktigt att veta varför de kom 
till Sverige - var det krig, politiska eller ekonomiska problem som gjorde att de kom hit?  
 
Anna Sjöwall har mångårig erfarenhet av undervisning av blivande förskollärare och 
fritidspedagoger. Hon har även lång erfarenhet av fortbildning i kulturmötesfrågor inom 
barnomsorg och skola. Sjöwall (1994) anser att barnomsorgspersonal och lärare i dagens 
förskolor och skolor bör följa med i händelseutvecklingen i världen. Krig och förtryck 
påverkar även dem. Flyktingar kommer från olika delar av världen med olika erfarenheter och 
en annan kulturell bakgrund. Hon skriver vidare att den mångkulturella miljön kan ge positiva 
utvecklingsmöjligheter, men den kan också upplevas som hotfull, mycket beroende på våra 
egna personliga erfarenheter och förväntningar. 
 

2.5.1 Krig 
De som varit tvungna att fly från sitt land på grund av krig bär oftast med sig en oändlig sorg 
och saknad efter sitt hemland. Vi som pedagoger kan inte sudda bort upplevelserna och 
rädslan som de bär med sig, men genom att tro på dem och tro på dem som individer kan vi 
hjälpa till att återskapa den värdighet som gått förlorad skriver Alfakir (2004).  
 
Lars H Gustafsson, Agneta Lindkvist och Birgitta Böhm skrev 1988 en bok som heter Barn i 
krig. Huvudförfattaren, Gustafsson, är barnläkare. Agneta Lindkvist och Birgitta Böhm är 
båda barnpsykologer, vilka åt Rädda Barnen samlat erfarenheter såväl i krigshärjade länder 
som i Sverige. De anser att svenska myndigheter ibland tycks utgå från att alla barn från ett 
krigsdrabbat land är i samma situation. Detta menar de kan inte med säkerhet sägas innan de 
ingående tagit reda på vad just det barnet upplevt och vilken betydelse det kommit att få för 
detta speciella barn. Ett barn som upplevt krig på nära håll är ofta uppfyllt av rädsla, protest 
och sorg. När barnet inte får möjligheten att direkt uttrycka och bearbeta sina upplevelser i 
samspel med en igenkännande vuxen måste de bygga upp ett försvar. Dessa försvar kan se 
väldigt olika ut. Ett försvar kan vara att idealisera frånvarande föräldrar, att höja upp dessa 
personer till något som kan liknas med ett helgon. Ett annat försvar är att alltid vara stark, att 
vara totalt oberoende av andra människor, att inte be om hjälp och att aldrig ha några 
problem. Detta leder dock ofta till en djup ensamhet för barnet. Andra barn utvecklar en 
ständig beredskap att snabbt fly från situationer som inte stämmer med deras planering eller 
förväntningar. Några barn utvecklar ett starkt behov av att hjälpa eller rädda andra människor. 
De söker sig gärna till yrken som ger sådana möjligheter, exempelvis ambulansförare och 
kirurger. Det är viktigt att inte se dessa försvar som defekter hos barnet, eller som 
felinlärningar utan funktion eller mening. De ska däremot ses som de nödvändiga 
skyddsmurar de är, nödvändiga i många sammanhang när vi utsätts för oväntade 
krishändelser. Samtidigt är det uppenbart att försvaren både begränsar barnets tillvaro och tar 
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energi från mycket annat som barnet skulle behöva sin kraft till, som till exempel skapande, 
tänkande, stillhet och kontakt (Gustafsson, Lindkvist & Böhm, 1988). 
 

2.5.2 Samhällsklass 
Det är också väldigt viktigt att veta från vilken samhällsklass barnen kommer. En del kommer 
från överklass och andra från medelklass. Vissa landsmän kan se ner på sina egna, beroende 
på vilken samhällsklass de tillhörde i sitt hemland. Barn präglas mycket av sina föräldrar och 
har med sig många värderingar från föräldrarna. Alfakir (2004) menar att det därför är viktigt 
att veta vad föräldrarna har för utbildningsnivå. Vissa kanske inte har gått i skola och vissa 
har högskoleutbildning. Många av dem vet inte så mycket om den svenska skolan och då är 
det upp till pedagogen att ge dem kunskap om den svenska skolan. 
 

2.5.3 Politisk flykting 
Niels-Christian Andersen arbetar på Dansk Flygtningehjaelp och har i samråd med Röda 
Korset och Rädda Barnen skrivit boken Flyktingar (1983). Andersen belyser mångfalden i 
definitioner av begreppet flykting. Den definition som används mest är den som FN:s 
Flyktingkonvention fastställde 1951. Där definieras begreppet flykting som ”varje person som 
befinner sig utanför sitt eget land och som på grund av ras, religion, nationalitet, socialgrupp 
eller politisk åskådning inte åtnjuter sitt lands medborgarskydd.” Det finns en del människor 
som inte flyr från egentlig förföljelse, utan för att det råder krig i deras hemland. Vissa 
människor räknas inte som politiska flyktingar och av dessa utmärker sig två grupper. Den 
första gruppen är människor som tvingats bort från sina hem på grund av naturkatastrofer och 
den andra gruppen är gästarbetare och människor som av ekonomiska skäl lämnat sitt 
hemland. I motsats till flyktingar lämnar de sitt hemland frivilligt och kan återvända igen.  
 
Om de har flytt av politiska skäl så har de oftast fått kämpa för yttrandefrihet och vet hur det 
är att vara förtryckt och förföljd. De känner också oftast stor sorg och därför är det viktigt att 
inte glömma bort dessa flyktingar (Alfakir, 2004). 
 

2.5.4 Ekonomiska faktorer 
De som har utvandrat av ekonomiska skäl har oftast väldigt svårt att anpassa sig. De har 
kommit hit till Sverige på grund av att de inte kunnat försörja sig eller försöker komma bort 
från fattigdom och hunger. De lever oftast i drömmen om att kunna återvända till sitt 
hemland. Detta kan innebära att barnen oftast växer upp med en känsla av utanförskap som 
gör dem oengagerade i sin skolgång och hela det svenska samhället. Föräldrarna vill inte att 
barnen ska bli svenskar, för de tror att de ändå snart ska åka hem (Otterbeck, 2000). 
 

2.6 Olika arbetssätt i skolan 
Berg, Källstigen och Westerberg (1992) betonar att det är skolans uppgift att påverka eleverna 
till ökad tolerans och förståelse, också för det skrämmande och annorlunda. Vi som pedagoger 
måste även låta elevernas känslor få vara med i lärandet, lyfta fram värderingar och låta olika 
kulturer få vara med i samtalet. Vi som pedagoger kan också låta barnen forska i sin bakgrund 
och sedan berätta för de andra. Som pedagog kan man ta upp olika myter som det finns om 
människor från andra länder och be barnen att fundera över om dessa historier är sanna. Vi 
som pedagoger kan låta barnen associera fritt kring invandrare i Sverige och se vilka bilder 
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som kommer upp och vad de tänker på. Efter det så kan vi låta barnen ta personlig kontakt 
med invandrare och se om deras egna bilder stämde, vad som var sant och falskt.   
 
Magne Raundalen är psykolog. Han är författare till ett flertal böcker om barns villkor och är 
en av världens ledande auktoriteter när det gäller behandling av krigstraumatiserade barn. 
Gustav Lorentzen är goodwill-ambassadör för Unicef och håller kurser bland annat om barn 
och rasism. Raundalen och Lorentzen (1996) tar upp vikten av personlig kontakt, att åka och 
besök en flyktingförläggning. De tycker även att ha kontakt med en skola i ett annat land, 
arbeta i grupp och diskutera mänskliga rättigheter, mobbning och flyktingar är bra arbetssätt. 
Det finns många skolor som åker ner till Auschwitz med sina elever, skriver de också om i sin 
bok. En annan sak de tycker är viktigt är att hjälpa barnen att utveckla en positiv självbild, att 
få dem känna sig uppskattade och att de tror på sig själva. De menar att om vi ska arbeta med 
barnens självbild så kan vi utgå från fyra olika rubriker, som vi låter barnen fundera över. 
Rubrikerna är; jag är något bra, jag kan något, jag har makt och jag betyder något positivt för 
andra.  
 
Annie Norell-Beach är pedagog och har bland annat arbetat som invandrarkonsulent inom 
barnomsorgen och som konsult för flyktingbarnsfrågor vid socialstyrelsens Barn- och 
familjeenheten i Uppsala. Hon undervisar också förskollärare och fritidspedagoger inom detta 
ämne. I boken Flyktingbarn och deras föräldrar (1996) skriver hon om hur vi i skolan ska ta 
emot flyktingbarn. Hon menar att barn har en otrolig förmåga till att reparera sig, men att 
vissa barn behöver särskild hjälp till detta. Hon tycker att förskolan kan fungera som en plats 
där barnen kan reparera sig och inte en plats där man reparerar barn. Förskolan kan också 
stödja det friska och kreativa hos barnen och bidra till att barnen växer. I förskolan står barnet 
själv i centrum, kanske för första gången sedan flykten och erbjuds kanske för första gången 
möjligheter till att bearbeta sina erfarenheter. Som förskollärare kan man tillexempel använda 
sig av dans och lek så att barnen själva får uttrycka sig. En annan viktig funktion som 
förskolan och dess personal har är att stödja föräldrarna genom avlastning. Förskolans 
personal är oftast de första svenskar som flyktingfamiljen stöter på.  
 

3. Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur väl förberedd pedagogerna är att bemöta 
barn från utomnordiska länder.  
 
Vi har valt att ställa följande forskningsfrågor: 

- Har pedagogerna fått någon utbildning för att bemöta barn från andra länder? 
- Vilken kunskap har pedagogerna om barnens kultur och religion? 
- Vad anser pedagogerna att de bör tänka på när de bemöter barn från utomnordiska 

länder? 
 

3.1 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 
-  intervjuer med fyra stycken pedagoger. 
-  två av pedagogerna arbetar med tidigare år och två med senare år.  
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4. Metod  
För att uppnå syftet och få svar på våra forskningsfrågor valde vi att använda kvalitativa 
intervjuer som metod (se Bilaga 1). Undersökningen föregicks av litteraturstudier. Genom 
litteraturstudierna inhämtade vi information om vad en mångkulturell skola är och vilka olika 
faktorer som kan påverka barn från andra kulturer, och som pedagogerna måste ta hänsyn till i 
bemötandet av dessa barn. Litteraturen visar även på olika arbetssätt som vi kan tillämpa i den 
mångkulturella skolan, samt begreppen kultur och religion. Intervjuerna är kvalitativa på 
grund av att vi ansåg att det blev en mer djupgående studie, vilket i sin tur ger ett mer 
tillförlitligt resultat. Vi intervjuade fyra stycken pedagoger på två skolor, två pedagoger som 
arbetar i de lägre åldrarna och två i de äldre.  
 

4.1 Kvalitativ intervju - forskningsteoretisk anknytning 
Inför varje undersökning ställs forskaren inför valet att antingen använda sig av en kvalitativ 
metod eller en kvantitativ metod. Jan Trost är professor vid Uppsala universitet, där han 
forskar i sociologi och socialpsykologi. Han har även mångårig erfarenhet av kvalitativa 
intervjuer och av undervisning i intervjumetodik såväl i Sverige som i andra länder. 
Kvalitativa intervjuer utmärks enligt Trost (1993) av att forskaren ställer raka och enkla frågor 
och tillbaka får denne innehållsrika svar. Detta innebär att efter utförda intervjuer har 
forskaren förhoppningsvis en mängd information som skall bearbetas för att hitta det 
väsentliga. En kvantitativ studie görs om forskaren ska ta reda på hur ofta, hur många eller 
hur vanligt något är. En kvantitativ studie skrapar på ytan, och ger ingen djupare förståelse för 
varför personen i studien tycker och tänker som den gör. En kvantitativ studie ses inte med 
samma misstänksamhet som en kvalitativ studie, eftersom resultatet bygger på siffror och på 
stort urval. Kvalitativa studier möts däremot oftast med stor misstänksamhet på grund av att 
de bygger på små urval och att de på inga sätt är representativa för befolkningen i statistisk 
mening (Trost, 1993). Efter vi läst Trosts bok ansåg vi att vår studie krävde en kvalitativ 
metod då vi ville ha innehållsrika och mer djupgående svar. Trots att de kvalitativa studierna 
möts av misstänksamhet har vi valt att använda oss av dessa, på grund av att vi inte ser 
kvalitativa studier som mindre pålitliga än kvantitativa. Tvärtom anser vi att den kvalitativa 
studien passar vårt syfte, eftersom vi vill ha en mer djupgående studie och inte statistiska 
siffror.  
 
Runa Patel och Bo Davidson är verksamma vid Institutionen för pedagogik och psykologi vid 
Universitetet i Linköping och har skrivit boken Forskningsmetodikens grunder (1991). Patel 
och Davidson menar liksom Trost att syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 
djupare kunskap än den som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. Trost (1993) 
anser även att intervjuaren bör sträva efter att ställa direkta frågor och undvika indirekta. 
Detta gäller i synnerhet då man kommer in på ”känsliga” områden. Det är viktigt att tänka på 
att en fråga ska vara en fråga och inte två. En fråga i taget är tillräckligt för att 
intervjupersonen ska kunna koncentrera sig på att fundera över frågan och hur han/hon ska 
svara på den. Frågor som innehåller en negation ska försöka undvikas och om en fråga 
innehåller två negationer får inte frågan förekomma. Det är även viktigt att ställa konkreta och 
jordnära frågor. En fråga ska hellre handla om vad personen gjorde eller sade, istället för vad 
denne kände eller tyckte. På så sätt får intervjuaren oftast reda på vad den intervjuade 
verkligen tyckte eller kände.  
 
Vi har valt att använda oss av en låg grad av standardiserad intervjuteknik, vilket innebär att 
variationsmöjligheterna är stora under intervjun. Det innebär även att frågorna kommer i den 
ordning de passar och följdfrågorna formuleras beroende av tidigare svar. En strukturerad 
intervjuteknik är även den ett alternativ. Frågorna i en strukturerad intervju har fasta svar. Är 



 13

svarsmöjligheterna öppna är det en ostrukturerad intervju (Trost, 1993). Vi har även valt en 
ostrukturerad intervju på grund av att vi använt oss av öppna frågor. 
 
Steinar Kvale är verksam vid Psykologiska institutionen vid Århus Universitet. Han har bland 
annat skrivit boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Arbetet har genomförts enligt  
Kvales sju stadier som benämns i boken: 

1. Tematisering; undersökningens syfte formuleras och ämnet för undersökningen 
beskrivs innan intervjuundersökningen börjar. 

2. Planering; undersökningens alla sju stadier planeras. Vad vill vi ha ut av 
undersökningen? 

3. Intervju: intervjuerna genomförs enligt en intervjuguide. 
4. Utskrift; intervjumaterialet förbereds för analys, från talspråk till skriftspråk. 
5. Analys; utifrån undersökningens syfte och intervjumaterialets karaktär bestäms vilka 

analysmetoder som är lämpliga att använda. 
6. Verifiering: intervjuresultatens reliabilitet och validitet fastställs. 
7. Rapportering; resultatet av undersökningen och de använda metoderna rapporteras i en 

vetenskaplig rapport. (Kvale, 1997) 

 

4.2 Val av intervjupersoner 
Vi har valt att intervjua fyra stycken pedagoger på två olika skolor i en kommun i Norrbottens 
län. Pedagogerna benämns som pedagog 1, 2, 3 och 4 i resultatdelen i detta arbete. Dessa 
pedagoger arbetar på mångkulturella skolor. Med en mångkulturell skola menar vi att elever 
från fler än sju utomnordiska länder går på dessa skolor. Intervjupersonerna har valts ut 
beroende på om de haft tid att ställa upp och om de har arbetat på en mångkulturell skola. 
Kvale (1997) skriver i sin bok att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 
undersökningens syfte. Om antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska 
generaliseringar eller testa hypoteser om skillnader mellan grupper. Om antalet däremot är för 
stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna. Eftersom vi inte ville 
göra en statistisk studie utan ville ha mer djupgående svar ansåg vi att fyra stycken 
intervjupersoner räckte för att ge ett tillfredsställande resultat.    
 

4.3 Genomförande av intervjuerna  
När det gäller att välja plats för intervjun ska personen/personerna som ska intervjua tänka på 
att det inte ska finnas några åhörare och välja en lugn plats där intervjupersonen känner sig 
trygg (Trost, 1993). Intervjupersonerna har därför fått tillfälle att vara med och bestämma var 
intervjuerna skulle genomföras. Vi lade även fram egna förslag om lämpliga platser där 
intervjuerna kunde hållas, exempelvis personens arbetsrum. Där trodde vi att de skulle känna 
sig trygga och att det var minst risk för störande moment utifrån. Detta stämmer även väl 
överens med vad Trost säger.  
 
När det gäller frågan om antalet intervjuare finns det delade meningar om detta. Fördelarna 
med att vara två intervjuare är att dessa kan vara ett stöd för varandra om de är ovana att 
utföra intervjuer, det kan också leda till att det insamlas en större mängd information. En 
annan fördel med att vara två intervjuare är om ämnet är ”känsligt” detta kan få 
intervjupersonen att känna sig tryggare och öppna sig mer. En nackdel med att vara två 
personer som genomför en intervju kan vara att intervjupersonen känner sig i underläge och 
blir på så sätt hämmad (Trost, 1993). Vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna, därför 
valde vi att vara två intervjuare. Eftersom vi anser att ämnet är ”känsligt” ville vi gärna få 
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intervjupersonen att känna sig trygg så att vi fick mer djupgående svar. Vi är också ovana att 
intervjua så därför blev vi ett stöd för varandra. 
 
Enligt Trost (1993) ska vi undvika att intervjua flera personer samtidigt. Han anser att de 
tystlåtna personerna inte kommer till sin rätt i gruppintervjuer och att de språksamma 
personerna tar lätt över. Vi håller med Trost och har valt att intervjua personerna enskilt. Vi 
har valt att använda oss av bandspelare vid intervjutillfällena, för vi anser att den hjälpte oss 
att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Den hjälpte även oss så att vi inte missade det 
som sades under intervjuerna, vilket annars kunnat inträffa om vi endast använt oss av papper 
och penna. Trost (1993) tycker att användandet av bandspelare är en smaksak. Han tycker 
även att det finns fördelar med att använda bandspelare vid intervjuer, då det är lätt att 
ordagrant skiva ner vad som sagts. På så sätt missar man inte något viktigt och kan även tolka 
olika tonlägen. Han menar även att intervjuaren kan lära sig av sina egna misstag när denne 
lyssnar till sin egen röst. Eftersom vi är ovana intervjuare så såg vi detta som en möjlighet att 
utveckla vår intervjuteknik. Patel och Davidson (1991) anser att när vi gör en kvalitativ 
bearbetning arbetar vi oftast med ett textmaterial, när vi tillexempel genomfört intervjuer. Det 
är vanligt att i text skriva ut det som sägs på ljudbandet och ofta är det textmaterial vi arbetar 
med ganska omfattande. Redan ett begränsat antal intervjuer ger ett stort textmaterial om vi 
skriver ut dem och detta gör att kvalitativa undersökningar är tids- och arbetskrävande. 
 

4.4 Etiska överväganden 
En intervjuundersökning är alltid ett moraliskt dilemma. Det personliga samspelet i intervjun 
påverkar den intervjuade och det man får fram under intervjun påverkar hur intervjuaren ser 
på personen som blivit intervjuad. Vid intervjuer är konfidentialiteten väldigt viktig (Kvale, 
1997). Det innebär att ingen utomstående ska få tillgång till intervjupersonens namn, ålder, 
adress eller vad denne sagt. Vid kvalitativa intervjuer kan dock intervjupersonen inte vara 
anonym för intervjuaren, eftersom intervjuaren känner till namnet på den som blir intervjuad. 
Det är dock intervjuarens skyldighet att inte föra detta vidare till någon utomstående. I strikt 
mening har endast vissa yrkeskategorier tystandsplikt i lagen mening. I mera yrkesetisk 
mening har dock alla som genomför intervjuer tystnadsplikt (Trost, 1993). Vi håller starkt på 
tystnadsplikten och meddelade även detta till intervjupersonerna. Som följd av detta tror vi att 
de personer vi intervjuade vågade öppna sig mer och ger mer ärliga svar.  
 

5. Resultat 
Vi kommer att redovisa våra resultat individuellt för varje pedagog, med frågorna först och 
svaren efterföljande. Efter varje intervju finns det en sammanfattning med vad vi anser är det 
viktigaste som den pedagogen har sagt. På så sätt tycker vi att det blir det lättare att följa med 
i intervjuerna. 
 

5.1 Intervju med pedagog 1, arbetar med barn från utomnordiska länder, 
tidigare år.  
 
Har du fått någon utbildning för att bemöta barn från utomnordiska länder? 
Pedagog 1 berättar att hon inte har fått någon utbildning från sin arbetsgivare inom detta 
område, utan har på eget initiativ börjat läsa på Luleå Tekniska Universitet. Hennes 
examensarbete handlade om problematiken kring invandrarbarns integrering i den svenska 
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skolan. När hon studerat klart blev hon antagen som doktorand i lärande. För tillfället håller 
hon på med forskningsstudierna samtidigt som hon arbetar.  
 
Vad har du lärt dig mest av den utbildningen? 
Det pedagog 1 anser att hon lärt sig mest av sin utbildning är hur hon ska bemöta de 
svårigheter som uppstår i det vardagliga arbetet. Hon tycker även att hon mognat väldigt 
mycket och kan nu se sitt arbete med ”andra ögon”. Pedagog 1 känner sig även mer ödmjuk 
idag och har lärt sig väldigt mycket genom att forska inom detta ämne.  
 
Vad ska man tänka på när man bemöter barn från utomnordiska länder? 
Hon berättar att i mötet med barn från utomnordiska länder är det väldigt viktigt att vara 
ödmjuk och att se dem som världsmedborgare. Pedagog 1 anser även att vi som pedagoger 
ska lära oss om deras kulturer och seder. Hon menar att om vi pedagoger visar ett intresse för 
deras kultur så stärks barnen och hon ser att deras lärande påverkas positivt av detta. Hon har 
som ambition att hela tiden läsa in sig på barnens olika kulturer och religioner. 
 

5.1.1 Sammanfattning av intervju med pedagog 1  
Pedagog 1 har studerat vid Luleå Tekniska Universitet och är nu doktorand inom ämnet 
lärande. Det hon anser att hon lärt sig mest av är hur hon ska bemöta de svårigheter som 
uppstår i det dagliga arbetet. Det pedagog 1 anser är viktigast i bemötandet av barn från 
utomnordiska länder är att vara ödmjuk och se dem som världsmedborgare. Hon anser även 
att det är viktigt att visa intresse för deras kultur och religion. 
 
 

5.2 Intervju med pedagog 2, arbetar med barn från utomnordiska länder, 
tidigare år. 
Hur länge har du arbetat i skolans värld? 
Pedagog 2 har arbetat i skolans värld i mer än 30 år, varav med barn från utomnordiska länder 
i 15-20 år.  
 
Har du fått någon utbildning för att bemöta barn från utomnordiska länder? 
Hon berättar att hon gått utbildning på eget initiativ. Det började med att hon i mitten av 80-
talet fick en elev i sin dåvarande klass som var ifrån Iran. Pedagog 2 hade absolut inga 
kunskaper om hur hon skulle bemöta sådana barn och ingen annan på skolan hade det heller. 
Hon kunde ingenting och ingen annan kunde heller någonting, vilket hon tyckte var 
jättejobbigt. Detta väckte dock ett intresse hos henne, vilket ledde till att hon började utbilda 
sig. Först gick hon en kurs i tvåspråkighet, sen en kurs i invandrarkunskap och sen har hon 
läst svenska som andraspråk. 
 
Vad har du lärt dig mest av den utbildningen? 
Det hon anser att hon har lärt sig mest är det faktum att man inte ska ta något för givet. Vårt 
sätt att tänka och vårt sätt att agera behöver inte vara det rätta, det finns många saker som är 
rätt. Det tror hon är det viktigaste av allt som hon har lärt sig.  
 
Tillämpar du dig av din utbildning i det vardagliga arbetet? 
Hon anser att hon tillämpar sin utbildning i det dagliga arbetet som pedagog och eftersom hon 
arbetat så länge tycker hon att det sitter ”i ryggmärgen”.  
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Vad ska man tänka på när man bemöter barn från utomnordiska länder? 
Pedagog 2 tycker att det är många saker man ska tänka på när man bemöter barn från 
utomnordiska länder. Det hon tycker är viktigast är att bemöta barnen med respekt och 
hänsyn, att gå väldigt försiktigt fram och att inte klampa på och säga att ”så här gör vi i 
Sverige!”. Hon anser även att det är viktigt att barnen inte tvingas att ta seden dit de kommer 
och att man som pedagog ska ta reda på vad det här barnet har med sig från sitt land. Att ta 
reda på vad är viktigt för dem i sin kultur och i sin religion tycker hon är väldigt viktigt. 
Kanske att man som pedagog till och med försöker lära sig deras hälsningsfraser på deras 
språk, så att hon vid första mötet med detta barn kan säga välkommen på deras språk. Hon har 
upplevt att det uppskattas väldigt mycket när man försöker anstränga sig lite. Pedagog 2 
tycker även att vi pedagoger ska tänka på barnen som egna individer, med olika behov. ”Alla 
barn är olika, men är alla lika värda.”  
 
Pedagog 2 berättar vidare att de barn som kommer från krigsdrabbade länder oftast är väldigt 
ledsna. Hon har upplevt att en del barn sluter sig inåt, bara går in i sig själva. En del barn är 
däremot väldigt utåtagerande, men det finns även barn som gör sig själv illa, skär sig och 
skadar sig. Vad gäller bemötandet av dessa barn vet hon inte vad vi som pedagoger ska göra 
för speciellt för dem. Bara bry sig om dem, ta i dem, krama om dem och hålla om dem, anser 
hon är väldigt viktigt. Hon anser även att pedagogerna inte ska fråga för mycket. När tilliten 
kommer så öppnar dem sig för pedagogerna naturligt.  
 
Vilka kunskaper har du om barnens religion och kultur? 
Vad gäller hennes egna kunskaper om barnens kultur och religion anser hon att dessa varierar. 
Hon tycker att hon har ganska bra kunskap, nu efter alla dessa år, om de barn som kommer 
från muslimska länder. När det kommer nya barn från länder som hon inte har så stor kunskap 
om så försöker hon ta reda på så mycket som möjligt om de länderna. Detta gör hon dels 
genom intervjuer med föräldrarna och den information hon inte får reda på genom 
intervjuerna tar hon reda på själv genom andra medel. Pedagog 2 anser att kunskapen om 
barnens kulturer och religioner är väldigt viktig och hon använder sig av den i sitt vardagliga 
arbete. 
 
I sitt arbete har hon ofta stött på kulturkrockar mellan barnen och den svenska skolan. På 
idrotten har kulturkrockarna varit väldigt tydliga, speciellt för flickor som kommer från 
muslimska länder. Oftast har flickorna inte haft idrott överhuvudtaget och om de haft idrott 
har de bara varit ute och lekt. Simning har absolut varit omöjlig, då de berörda flickorna inte 
fått bada för papporna. Med pojkarna har det varit problem när det till exempel gäller 
duschning, en del vill inte duscha och då tycker de svenska barnen att de är äckliga. Även på 
slöjden och hemkunskapen uppstår det kulturkrockar, speciellt för pojkarna. Pojkarnas 
mammor har kommit till skolan och sagt ”min pojke ska minsann inte diska, min pojke ska 
minsann inte laga mat. Det har han aldrig gjort och det ska han inte behöva göra i skolan 
heller”.  
 

5.2.1 Sammanfattning av intervju med pedagog 2  
Pedagog 2 har arbetat i skolans värld i mer än 30 år och har på eget initiativ gått en 
utbildning. Det hon lärt sig mest av sin utbildning är att vi som pedagoger inte ska ta något för 
givet och att vårt sätt att tänka inte alltid är det rätta. Det hon tycker att vi ska tänka på när vi 
bemöter barn från utomnordiska länder är att visa respekt, hänsyn och att gå försiktigt fram. 
Hon anser att det är viktigt att komma ihåg att de är egna individer med egna behov. ”Alla 
barn är olika, men är lika värda”. När det gäller barn som kommer från krigsdrabbade länder 
anser hon att det är viktigt att bry sig om dem, ta i dem och krama om dessa barn. Hon tycker 
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inte att man ska fråga dem så mycket, utan att de får komma till henne när de känner sig redo. 
Hennes kultur- och religionskunskaper varierar, men hon tar alltid reda på barnens kultur och 
religion när de kommer till hennes klass. Vad gäller kulturkrockar har hon märkt av dessa i 
idrott, slöjd och hemkunskap. 
 

5.3 Intervju med pedagog 3, arbetar med barn från utomnordiska länder, 
senare år. 
 
Hur länge har du arbetat i skolans värld? 
Pedagog 3 tog sin lärarexamen i december 1994.  
 
Har du fått någon utbildning för att bemöta barn från utomnordiska länder? 
Hon har läst bland annat svenska som andraspråk, 40 poäng. När hon gjorde det arbetade hon 
med asylsökande barn och ansåg då att det var fullt naturligt att ha den behörigheten. Med 
arbetsgivarens goda stöd och sitt eget intresse i fokus läste hon på deltid och jobbade 
samtidigt.  
 
Vad har du lärt dig från utbildningen? 
Pedagog 3 tycker att det är väldigt svårt att säga exakt vad hon lärt sig av sin utbildning, men 
menar att hon lärt sig ett helt förhållningssätt. Det vill säga att hon ser språkliga hinder och 
vilka möjligheter och kunskaper barnen har på ett annat sätt. Pedagog 3 anser att hon 
använder sig av sin utbildning i sitt dagliga arbete. Hon menar dock att man aldrig blir fullärd 
som pedagog och tror att orsaken till det är att vi jobbar med barn i en lärande organisation. 
Hon skulle gärna vilja lära sig ett par till språk, gärna de vanligaste språken som man möter i 
skolan.  
 
Vad ska man tänka på när man bemöter barn från utomnordiska länder? 
Pedagog 3 tycker att vi som pedagoger ska bemöta alla människor med respekt och lyssna och 
ser till vad barnet kan och har med sig - att vi inte gör skillnad bara för att dessa barn kommer 
från utomnordiska länder. Det finns dock barn som kommer från krigsdrabbade länder och  
hon menar att det man som pedagog kan se hos många av dessa barn är att de antingen är 
väldigt passiva, har huvudvärk, ont i magen, gråter och/eller har väldiga humörsvängningar.  
 
Vad gäller bemötandet av dessa barn tycker hon att det viktigaste är att pedagogerna ska ha 
kunskap om vad det innebär att komma från länder med krig, eller hur det är att ha haft en 
jobbig flykt eller där man varit utsatt för trauma av något slag. Vad det kan få för 
konsekvenser och hur det yttrar sig för barnen. Hon anser även att det handlar mycket om att 
ge tid för dessa barn. Pedagog 3 tycker även att pedagogerna ska ge barnen och föräldrarna en 
god introduktion om vad det innebär att komma till skolan i Sverige; hur det svenska 
skolsystemet fungerar, vilka förväntningar som finns på barn och föräldrar, hur betygen ser ut, 
skolmaterial – vad får man och vad måste man köpa, skolmat och så vidare. Hon anser att vi 
tar så mycket för givet, till exempel att de ska veta allt om hur det fungerar i Sverige. När det 
gäller information tycker hon att det är det bra att ta den i etapper och att vara tydlig. 
 
Vilken kunskap har du om barnens kultur och religion? 
Hon vet inte om hon har mycket eller lite kunskap om barnens kultur. För henne är det mer ett 
sätt att vara och kan inte se det som en isolerad företeelse som hon har någon speciell kunskap 
om. Vad gäller religion anser hon att hon egentligen inte behöver veta mer än att de kanske 
inte äter fläsk- eller blodmat. Högtider tycker hon är en självklarhet att ha kunskap om, precis 
som hon tar in kunskap om svenska barn som har andra traditioner eller annat sätt att vara. 
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Hon tycker inte att kunskapen behöver fokuseras utan att pedagogerna ska se barn som barn 
med olika ryggsäckar med sig, vilket gör att det blir naturligt utan att behöva titta på just de 
begreppen. De flesta barn hon har mött har varit muslimer och på så sätt anser hon att hon bör 
känna till lite om islam, vad religionen innebär och om det samhällssystem de har. Hon tycker 
att all kunskap om andra människor och andra människors livsvillkor är bra, då den kan öka 
förståelsen vid vissa situationer. Hon har mött en hel del människor från världens alla hörn, så 
hon tycker att det är klart att hon har lärt sig massor om andra kulturer. Pedagog 3 anser att 
hon har fått en annan syn på barnuppfostran, om sätt att vara, att bemöta, att hälsa och att äta 
som är berikande. Hon menar att vi människor relaterar det till vad vi själv har i bagaget och 
inser då att det inte alltid är vårt sätt att tycka och tänka som är det rätta. 
 
När det gäller kulturkrockar har pedagog 3 haft lite olika upplevelser. Med maten har det inte 
varit något problem, då den alltid varit så tillrättalagd för de utomnordiska barnen. På idrotten 
har det varit problem med flickorna, men inte med pojkarna. Det brukar mestadels handla om 
problem med att byta om och tvätta sig inför andra, men hon anser att det problemet går att 
komma runt då det går att tvätta av sig på toaletten enskilt. Badhuset kan dock vara svårare 
för en del elever. 
 

5.3.1 Sammanfattning av intervju med pedagog 3 
Pedagog 3 tog sin lärarexamen i december 1994 och har läst svenska som andraspråk. Hon 
anser att hon har lärt sig ett helt förhållningssätt genom sin utbildning. Det hon tycker är 
viktigt att tänka på i bemötandet av barn från utomnordiska länder är att visa respekt, lyssna, 
visa hänsyn och att se vad barnet kan och har med sig från tidigare. Hon anser att 
pedagogerna inte ska göra skillnad på svenska barn och barn från utomnordiska länder. Vad 
gäller barn som kommer från krigsdrabbade länder tycker hon att det är viktigt att 
pedagogerna har kunskap om detta, ger barnen tid och gå försiktigt fram. Hon anser att 
religion och kultur inte ska ses som en isolerad företeelse och att kunskapen inte ska stå i 
fokus, utan att vi ska se barnen med olika erfarenheter i sina ryggsäckar. Hon anser dock att vi 
bör känna till barnens religion, vad den innebär och hur deras samhällssystem fungerar. 
Pedagog 3 framhöll att ”det inte alltid är vårt sätt att tycka och tänka som är det rätta”. Vad 
gäller kulturkrockar har hon endast märkt denna företeelse på idrotten.  
 

5.4 Intervju med pedagog 4, arbetar med barn från utomnordiska länder, 
senare år. 
 
Hur länge har du arbetat i skolans värld? 
Pedagog 4 har jobbat först som svenska för invandrare (SFI)-lärare i 3,5 år, sedan på Kom 
Vux och sedan som svenska 2 lärare på IV-programmet på Midskogsskolan 1 år. Hon är nu på 
sitt första år på grundskolan som svenska 2 lärare, men däremellan har hon varit vanlig 
klasslärare i grundskolan i 6 år plus att hon har varit speciallärare i 1 år. 
 
Har du fått någon utbildning för att bemöta barn från utomnordiska länder? 
Pedagog 4 har utbildat sig på eget initiativ, eftersom hon tyckte att arbetet var så intressant på 
Kom Vux som SFI-lärare. Hon har läst 40 poäng i svenska som andraspråk på universitetet, 
parallellt med att hon har jobbat. Genom arbetet får de även gå på kurser och föreläsningar. 
Ledningen på hennes skola tycker att det är bäst att de går på det som är mera forskarmässigt 
och vetenskapligt. Hennes rektor anser att de föreläsningar som de går på ska ha 
forskningsbakgrund.  
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Vad har du lärt dig från utbildningen? 
Hon har lärt sig om språk; dess uppbyggnad, fonetiken, typologin och kulturella skillnader. 
Pedagog 4 har även lärt sig om hur hon metodiskt och pedagogiskt kan jobba med svenska 
som andraspråk och har även fått erfarenhet av det genom att hon har jobbat med det innan 
hon var utbildad. Hon använder sig av sin utbildning i det vardagliga arbetet. 
 
Är det någonting du vill lära dig mer av? 
Pedagog 4 vill gå på de fortbildningar som finns och är med svenska 2 nätverket i kommunen. 
Där träffas lärare från hela kommunen. Det är frivilligt, men de har ungefär en träff varannan 
månad på något centralt ställe. De träffas i någon av kommunens lokaler eller i stadshuset och 
utbyter erfarenheter och tar in föreläsare.  
 
Vad ska man tänka på när man bemöter barn från utomnordiska länder? 
Pedagog 4 anser att man som pedagog ska tänka på ungefär samma saker som vid möten med 
andra barn i skolan, men får tänka på att de har en annan religion och att de har andra normer i 
sitt samhälle och det är bra att vara medveten om de sakerna. Det som är deras normer och 
värderingar stämmer kanske inte alltid överens med våra normer och värderingar. Tillexempel 
är barnaga tillåtet i en del andra länder, men inte i Sverige. Barnen tycker det är så fantastiskt 
när de får veta att pedagogerna och föräldrarna inte får slå barnen här.  
 
Vilken kunskap har du om barnens kultur och religion? 
Pedagog 4 anser att hon innehar ganska mycket kunskap om barnens kulturella bakgrund och 
religion. Hon har jobbat så länge med det här så hon har fått väldigt stor inblick i islam, hur 
den fungerar och hon lär sig även av barnen hon möter i skolan. Pedagog 4 anser att denna 
kunskap är väldigt viktig att ha, speciellt när du jobbar som svenska 2 lärare. Hon tycker att 
eleverna på hennes skola har en stor respekt för lärare, speciellt de ryska eleverna, de som 
kommer från buddistiska länder och arabländer. De tappar dock lite av denna respekt tack 
vare att de inte blir slagna här och många barn tror att de kan göra som de vill i skolan. 
Pedagog 4 avslutade intervjun med at säga: ”Det är många nitar man går på i början, och är 
man outbildad så får man lära sig otroligt mycket om andra kulturers sätt att vara.”  
 

5.4.1 Sammanfattning av intervju med pedagog 4  
Pedagog 4 har arbetat inom skolans värld i 11,5 år och har på eget initiativ utbildat sig till 
svenska 2 lärare. Genom hennes arbete går hon kontinuerligt på kurser och föreläsningar. Det 
hon har lärt sig mest av är språket; uppbyggnad, fonetik, typologi och kulturella skillnader. 
Hon har även läst sig om hur hon metodiskt och pedagogiskt kan arbeta med svenska 2. Det 
hon anser är viktigast att tänka på när pedagoger bemöter barn från utomnordiska länder är att 
de ska behandla dem som de svenska eleverna, men ha i åtanke att de har en annan religion 
och andra normer. Hon anser att hennes kultur- och religionskunskaper är ganska goda, 
speciellt om islam.  
 

6. Diskussion 

6.1 Validitet och tillförlitlighet 
Patel och Davidson (1991) menar att i kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar 
rätt företeelse, vilket stärks med en god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet 
vid själva mätningen. I en kvalitativ studie är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att 
tolka och förstå innebörden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Begreppet validitet i en 
kvantitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen. Vad gäller begreppet reabilitet 
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anser Patel och Davidson att det närmar sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier. De menar 
att dessa två begrepp är så sammanflätade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet 
reabilitet. Därför har vi valt att använda oss av begreppet tillförlitlighet, och då tala om vår 
undersöknings tillförlitlighet istället för dess validitet och reabilitet. Patel och Davidson 
(1991) menar att varje kvalitativ forskningsprocess är unik och att det inte går att fixera några 
regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Patel och Davidson menar att om 
forskaren har lyckats skaffa fram ett bra underlag för att göra en trovärdig tolkning av de 
intervjuade pedagogernas livsvärld och lyckats fånga det som är mångtydligt och ibland 
motsägelsefullt i sina intervjuer, så är validiteten hög. Detta anser vi att vi lyckats med i vår 
studie. Vi har gjort en ingående litteraturstudie innan vi genomförde intervjuerna, vilket gav 
oss en bra förförståelse, samt en bra grund för att sedan tolka svaren. Vi har även lyckats 
fånga mångtydiga och ibland motsägelsefulla svar i våra intervjuer. Detta har bidragit till att 
vi har kunnat sätta oss in i varje intervjuad pedagogs livsvärld.  
 
Vi anser att tillförlitligheten i vår studie hade kunnat vara ännu starkare om vi haft fler 
intervjupersoner. På så sätt hade vi kunnat få ett större spektrum och en ännu djupare insikt 
om hur pedagogerna anser att vi ska bemöta barn från utomnordiska länder. Patel och 
Davidson (1991) menar att tillförlitligheten kan minska när intervjuaren skriver av intervjuer 
från band till text, på grund av att det oftast försvinner gester, mimik, betoningar, ironier och 
kroppsspråk. Detta håller vi med om och vi är medvetna om att detta kan ha skett under vår 
transkription.   
 

6.2 Resultatdiskussion 
I Lpo 94 är skolans uppdrag att främja aktningen för varje människas egenvärde och gestalta 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde.  
Berg, Källstigen och Westerberg (1992) betonar även de att det är skolans uppgift att påverka 
eleverna till ökad tolerans och förståelse, också för det skrämmande och annorlunda. Vi måste 
även låta elevernas känslor få vara med i lärandet, lyfta fram värderingar och låta olika 
kulturer få vara med i samtalet. Här kan vi se likheter med alla intervjuade pedagogers 
grundsyn, trots att de uttryckt sig på olika sätt. Tillexempel säger pedagog 1 att hon ser alla 
elever som världsmedborgare, vilket stärker alla människors lika värde. Pedagog 2 uttrycker 
sig som följer ”alla barn är olika, men lika värda”. Pedagog 3 och pedagog 4 anser båda två 
att de inte ser någon skillnad på svenska barn och barn från utomnordiska länder. De menar 
att det enda som skiljer dessa barn åt är deras kultur och religion. Det står även i Lpo 94 att 
alla elever ska ha en likvärdig utbildning. Utbildningen ska utgå från elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Pedagogerna ska ta hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Även detta genomsyrar de intervjuade pedagogernas sätt att arbeta 
på, men här trycker speciellt pedagog 3 på att vi som pedagoger ska tänka på vad elever från 
utomnordiska länder har med sig i sin ”ryggsäck”. 
 
I FN:s barnkonvention (1998) hittar vi också många likheter med alla intervjuade pedagogers 
grundsyn. Samtliga pedagoger, som vi tidigare nämnt, tycker att alla barn är lika mycket 
värda. I FN:s barnkonvention står det bland annat att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde och att ingen får diskrimineras. Det står även att barn som tillhör minoritetsgrupper eller 
ursprungsbefolkningar har rätt till sitt språk, sin kultur och religion (Thrane, 1998). Pedagog 
1, 2 och 3 tycker alla att intresse ska visas för barnens kultur och religion. De anser även att 
det är viktigt att inhämta kunskap om barnens kultur och religion när de kommer till deras 
klass. Pedagog 2 menar även att det är viktigt att barnen inte tvingas att ta seden dit de 
kommer och att man som pedagog ska ta reda på vad just det barnet har med sig från sitt land.  
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Kernell (2002) skriver att det som är normalt i en kultur kan verka onormalt i en annan och 
ofta blir skillnaderna extra påtagliga i mötet med människor från andra länder. Vi upptäcker 
att det gemensamma förhållningssättet för vår kultur fått konkurrens av andra förhållningssätt. 
Han menar att professionell lärarkompetens handlar bland annat om att ta till sig andras 
perspektiv. Speciellt pedagog 2 och pedagog 3 håller med Kernell och menar båda två att vårt 
sätt att vara och att tänka inte alltid är det rätta. Med det menar de att i kulturmöten gäller det 
att vara öppen för andras sätt att vara. 
 
Otterbeck (2000) menar att ett barn socialiseras in i en religiös och etnisk identitet under den 
primära socialisationen, vilket gör att individen oftast är djupt känslomässigt knuten till dessa 
identiteter. Han menar även att det finns en stark koppling mellan religion och etnicitet bland 
människor som emigrerat och att religionen ofta blir en viktig symbolisk identitet för gruppen 
som kan främja gruppsamhörigheten och bevarandet av traditioner. Pedagog 1 trycker på att 
vi som pedagoger ska vara ödmjuk i bemötandet av barn från utomnordiska länder. Pedagog 2 
och pedagog 3 tycker att vi ska visa hänsyn, respekt, ge dem tid och gå försiktigt fram med 
dessa barn. Dessa saker är viktiga att tänka på så att inte barnen förlorar sin identitet när de 
kommer till Sverige, eftersom Otterbeck menar att det finns en så stark koppling mellan 
identiteten och religionen. Otterbeck tar även upp att många föräldrar tycker att det saknas 
disciplin i skolan och att barnen inte får lära sig att respektera de vuxna. Detta nämns av 
pedagog 4, som menar att de elever som kommer från arabländer, buddistiska länder och 
Ryssland har en stor respekt för lärare. Samtidigt motsäger hon sig själv en aning, och på så 
sätt ger på så sätt stöd åt Otterbecks teori, när hon säger att de dock tappar lite av denna 
respekt tack vare att de inte blir slagna här i Sverige och många barn tror att de kan göra som 
de vill i skolan. 
 
Vad gäller kulturkrockar i den svenska skolan tar Baysan (1990) bland annat upp 
idrottslektionerna som ett område där kulturkrockarna blir tydliga, speciellt för flickorna. Han 
menar att på grund av att en del idrottslektioner är gemensamma för pojkar och flickor och att 
det kan anses att de har opassande kläder på sig kan vara ett problem. Ett annat problem kan 
vara att pojkarnas omklädningsrum ligger ofta vägg i vägg med flickornas. Av moraliska skäl 
och av hänsyn till familjens ära och heder slutar ofta flickorna att vara med på idrotten, även 
om de tidigare varit med och själva tycker att det är roligt med idrott. Detta har både pedagog 
2 och pedagog 3 upplevt på sitt arbete. Pedagog 2 har upplevt att kulturkrockarna varit väldigt 
tydliga på idrotten, speciellt för flickor som kommer från muslimska länder. Oftast har 
flickorna inte haft idrott överhuvudtaget, och om de haft idrott har de bara varit ute och lekt. 
Simning har absolut varit omöjligt, då de berörda flickorna inte fått bada för sina fäder. 
Pedagog 3 har upplevt att det har varit problem med flickorna på idrotten, men inte med 
pojkarna. Det brukar mestadels handla om problem med att byta om och tvätta sig inför andra. 
Hon menar dock att badhuset kan vara svårare att hantera för en del elever. 
 
Alfakir (2004) menar att de som varit tvungna att fly från sitt land på grund av krig oftast bär 
med sig en oändlig sorg och saknad efter sitt hemland. Pedagogerna kan inte sudda bort 
upplevelserna och rädslan som barnen bär med sig, men genom att tro på dem som individer 
kan vi hjälpa till att återskapa den värdighet som gått förlorad. Gustafsson, Lindkvist och 
Böhm (1988) skriver att ett barn som upplevt krig på nära håll är ofta uppfylld av rädsla, 
protest och sorg. Pedagog 2 och pedagog 3 har arbetat väldigt mycket med barn som kommer 
från krigsdrabbade länder och menar att det bästa vi som pedagoger kan göra för dessa barn är 
att bry sig om dem, inte fråga för mycket, gå försiktigt fram, ge tid, inneha kunskap om detta 
område och krama dem.  
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6.3 Egna reflektioner  
Inledningsvis vill vi påminna om att vårt syfte med detta arbete är att ta reda på hur väl 
förberedda pedagoger är på att bemöta barn från utomnordiska länder. 
 
Under arbetets gång har vi hunnit reflektera väldigt mycket över olika saker som uppkommit. 
Vi har även lärt oss väldigt mycket och kommit till nya insikter om hur vi som pedagoger i 
vårt arbete ska bemöta barn från utomnordiska länder. Vad vi verkligen har fastnat för har 
ingen av de intervjuade pedagogerna tagit upp, men vi anser att detta är en grundsten i 
bemötandet av alla barn. Birgitta Angel och Anders Hjern (2004) tar upp detta i sin bok och 
det handlar om att vi ska rannsaka oss själva som pedagoger. Det är viktigt att vi har tagit reda 
på vår egen grundsyn och grundinställning innan vi börjar arbeta som pedagog, vart vi står 
själva i våra egna värderingar. Om vi inte har gjort detta så tror vi att det kan vara svårt att ta 
till sig andras religioner och kulturer och detta ligger som grund om vi ska kunna arbeta i en 
mångkulturell skola. En annan sak som vi tycker är viktigt är att hjälpa barnen att utveckla en 
positiv självbild, att få dem känna sig uppskattade och att de tror på sig själva. Detta anser vi 
kan leda till att dessa barn blir säkra i sig själva och i det svenska samhället, oavsett vilken 
kultur och religion de bär med sig.  
 
Efter att ha intervjuat alla pedagoger och bearbetat informationen tycker vi att pedagog 2 
verkar vara bäst förberedd och innehar de största kunskaperna om hur man som pedagog ska 
bemöta barn från utomnordiska länder. Hennes grundsyn och grundinställning liknar väldigt 
mycket vår egen. Det finns två saker som vi verkligen har fastnat för i hennes intervju och det 
är att hon anser att vårt sätt inte alltid är det rätta och att alla barn är olika, men alla är lika 
mycket värda. 
 

6.4 Erfarenheter för framtiden 
Det vi kommer att ta med oss i vårt framtida arbete som pedagoger är framförallt det faktum 
att vårt sätt att tänka och att vara kanske inte alltid är det rätta. Det finns många olika kulturer 
och religioner i skolans värld och det är viktigt för oss som blivande pedagoger att synliggöra 
och respektera dessa. Vi har lärt oss ett helt nytt förhållningssätt till barn från utomnordiska 
länder vilket vi kommer att använda oss av i vårt framtida arbete. Det är även viktigt att låta 
barn som varit med om traumatiska upplevelser få den tid som de behöver för att känna sig 
trygga med oss pedagoger och låta dem ta första kontakten. Som pedagog ska man tänka på 
att inte särskilja de barn från utomnordiska länder från de svenska barnen, men ha i åtanke att 
alla barn bär med sig sina egna erfarenheter, värderingar, kultur och religion. Det är viktigt att 
komma ihåg att alla barn är egna individer med olika behov, vilket kan vara lätt att glömma 
bort och därför behandla dem som en grupp - ”de där invandrarna”.  
 
Det kommer alltid att finnas kulturkrockar i skolan och vi pedagoger kan bli bättre på att 
förebygga dem. Som pedagog kan man till exempel arbeta aktivt med andra kulturer och 
religioner, vilket kan öka de svenska barnens förståelse och respekt för de utomnordiska 
barnen. I exempelvis religionsundervisningen kan vi lägga fokus på det positiva i de olika 
kulturerna och religionerna och försöka lyfta fram de likheter som finns med vår egen kultur 
och religion. På så sätt kan man göra det som känns ”annorlunda” till något positivt istället för 
något skrämmande. Vi anser även att det ska arbeta aktivt med allas rätt till att vara olika och 
att detta ska respekteras.  
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6.5 Fortsatt forskning 
Vad gäller fortsatt forskning har vi under vårt arbete funderat på om det är skillnad i 
bemötandet av flickor respektive pojkar från utomnordiska länder? Detta kan vara en 
intressant infallsvinkel under ämnet genusperspektiv. Ett annat förslag till fortsatt forskning är 
om det finns skillnader i bemötandet av barn från utomnordiska länder i norra Sverige, 
respektive södra Sverige. Eftersom det i dagsläget finns fler barn från utomnordiska länder i 
södra Sverige än i de norra delarna kan pedagogerna i norra Sverige kanske ta lärdom av hur 
de arbetar i landets södra delar? Eller kan det vara så att de i de södra delarna kan ta lärdom 
av oss i norr? En annan fråga som kommit upp under arbetets gång är om det finns någon 
speciell utbildning för pedagoger som arbetar med barn från utomnordiska länder? Finns den 
och vad innehåller den i så fall? Vår förhoppning är att en sådan utbildning ska vara 
obligatorisk i alla pedagogutbildningar eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle.  
 
Ett sista förslag till fortsatt forskning är en studie där pedagogyrkena ställs mot varandra, för 
att se vilken arbetsgrupp som innehar det mest effektiva arbetssättet när det gäller att bemöta 
barn från utomnordiska länder. Finns det någon yrkesgrupp som är bättre än någon annan och 
vad gör de som är så bra i så fall? 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide  
 
 

-     Har du fått någon utbildning för att bemöta barn från utomnordiska länder? 
 
- Om ja, hur har du fått denna utbildning (eget initiativ, från jobbet)? 
- Vad har du lärt dig från utbildningen? 
- Tillämpar du dig av din utbildning i det vardagliga arbetet? 
 
- Om nej, känner du behov av sådan utbildning? 
- Vad vill du lära dig mer av? 

 
 

- Vad ska man tänka på när man bemöter barn från utomnordiska länder? 
 
 

- Vilken kunskap har du om barnens kultur och religion? 
 

- Har du någon nytta av denna kunskap i bemötandet av utomnordiska barn? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




