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Abstract 

I dag invandrar många människor till Sverige, många med annan religionstillhörighet än den 

kristna. Förskolan och skolans uppgift är enligt läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94 att hjälpa 

alla elever att utveckla en förståelse för sitt eget kulturarv och det svenska kulturarvet. 

Uppgiften är också att få eleverna att känna en delaktighet i det gemensamma kulturarvet.  

Syftet med detta arbete är att undersöka om - och hur – pedagogerna på två olika skolor tar 

tillvara på invandrarelevers erfarenheter och kunskaper om andra kulturer och religioner än 

den kristna. Använder pedagogerna i skolorna invandrarbarnens föräldrar eller andra 

anhöriga som en resurs i sin undervisning?  

Vi ville också undersöka vad pedagogerna gör med de elever som av religiösa skäl inte får 

vara med vid kristna högtidsfirande i skolan såsom påsk, lucia- och julfirande samt 

skolavslutningar i kyrkan.  

Vi har använt oss av enkäter som vi delat ut till berörda pedagoger på de skolor som vi valde 

ut inför undersökningen. I arbetet framkom att på de båda utvalda skolorna skiljde sig arbetet 

åt.  

 

 

 

Ämnesord:     
Invandrarelev, kristna högtider, kulturkonflikter, integration, religionsundervisning, elever 
som resurs, mångkulturellt samhälle, identitet, kulturtillhörighet, mångkulturalitet.                    
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Förord 
 
Arbetet som vi har färdigställt har haft många hårda timmars arbete bakom sig. Vi anser att 

det verkligen har varit värt all möda och vi har nu nått fram till det vi ville. Vi har fått många 

nyvunna kunskaper och erfarenheter som vi kommer att bära med oss in i framtiden. 

 

Vi vill passa på att tacka de pedagoger som har lagt ner tid på att besvara våra enkäter och 

hjälpt oss att slutföra detta arbete. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som på ett bra sätt 

gett oss respons på hur vi har kunnat gå vidare. Vår handledare Roy Wiklander ska ha ett stort 

tack för all den hjälp han givit oss. 

 

Slutligen ger vi ett tack till våra nära och kära som under denna tid har varit ett stort stöd för 

oss. 

 

 

 

 

 

     

Sara Andersson & Linda Strandberg Olofsson 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under år 2006 immigrerade 95 750 personer med utländsk härkomst till Sverige (siffror från 

Statistiska Centralbyrån, SCB). I och med denna invandring ökar också antalet 

invandrarelever i skolorna och konflikter med grund i olika kulturer kan därmed ligga nära till 

hands. Konflikterna kan handla om klädsel, idrottsutövning, skolmaten, 

religionsundervisning, skolavslutningar och religiösa högtider.  

 

För många barn är skolan en mötesplats med andra barn och vuxna. I detta möte kommer de 

ofta i kontakt med andra kulturer och traditioner än den svenska. Pedagogens roll bör vara att 

arbeta för ett bra skolklimat i en miljö som ofta är mångkulturell. Detta innebär att alla barn, 

oavsett bakgrund eller etnisk tillhörighet, ska kunna känna sig trygga, accepterade och trivas i 

denna miljö, det vill säga ”en skola för alla”. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), 

står det att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” (s 9). Vi lever i idag i en kulturell mångfald med många olika 

etniciteter. Som blivande pedagoger anser vi att arbetet med att försöka skapa förståelse och 

acceptens för varandras olika kulturer och traditioner och motverka främlingsfientlighet har 

som mål att synliggöra likheter och olikheter i religionerna och dess traditioner. 

 

Tidigare forskning inom området mångkulturalitet i skolan har genomförts vid landets olika 

universitet och högskolor. Ämnen som forskats i har varit allt ifrån genusperspektiv till 

kulturarv. Mångkultur kan tolkas på många olika sätt och i detta arbete väljer vi att undersöka 

hur mångkultur upplevs i skolan när det handlar om elevernas egna erfarenheter kring sina 

egna högtider och om de kristna högtider som firas i den svenska skolan 
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1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att beskriva och diskutera hur pedagoger på två svenska skolor arbetar 

med invandrarelevers erfarenheter och kunskaper om andra kulturer, religioner och traditioner 

än de kristna. Det vi vill belysa i detta arbete är följande frågeställningar: 

 

• Använder pedagogerna i skolorna elevernas och deras föräldrars erfarenheter 

om sina olika kulturer? 

• Hur arbetar pedagogerna med de elever som av religiösa skäl inte får lov att 

delta i kristna högtider såsom skolavslutningar i kyrkan, påskfirande, lucia- 

och julfirande? 

 

Syftet har varit att i så stor utsträckning som möjligt generalisera hur arbetet med ovanstående 

frågeställningar kan se ut under dessa högtider, med de resurser vi haft till hands. Vi ville 

också se om och hur invandrarföräldrarna inkluderas i skolarbetet på de två skolorna. I och 

med att vi endast har med två skolor i undersökningen kan vi inte med säkerhet säga hur det 

ser ut i allmänhet på landets skolor med dessa frågor.  

   

Efter att vi gjort analysen av enkäterna gjorde vi dessutom en resultatjämförelse mellan de 

båda skolorna vi använde i undersökningen. Detta gjorde vi för att kunna se om det fanns 

några likheter eller skillnader i arbetssätt och metoder. 

 

 

1.3 Tillvägagångssätt  

För att kunna få underlag till vår studie använde vi oss av enkäter, vilka vi delade ut till 

pedagoger på två olika skolor i en och samma kommun. Enkäterna innehöll frågor som skulle 

ge svar på om invandrarelevernas erfarenheter används i undervisningen och hur arbetet med 

invandrarelever fungerar under de kristna högtiderna som firas i skolan. Skolorna som vi 

valde skiljer sig åt i hur de arbetar med invandrarelever. Skola A har 60 % invandrarelever 

medan skola B har 15 %. Dessa siffror var vi medvetna om och ansåg det vara av betydelse 

för arbetet och att det kunde ge oss en bättre helhetssyn. Vi ansåg inte att en intervjumetod var 

passande i denna undersökning, då risken fanns att pedagogerna skulle säga det vi vill höra. 

Vi ville i stället ha en beskrivande undersökning av hur pedagogerna arbetar och därför valde 

vi att låta pedagoger från förskoleklassen upp till år 6 besvara våra enkäter, för att se hur det 
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fungerar i alla årskurser. Eftersom tiden för arbetet var begränsad till några veckor har vi 

endast haft möjlighet att anlita två skolor i vår undersökning. 

1.4 Disposition 

Arbetet är indelat i två delar, en litteraturstudie och en enkätstudie, genomförd på två olika 

skolor. Skolorna benämns som skola A och skola B. I litteraturstudien diskuterar och 

redovisar vi litteratur och undersökningar inom området invandrarbarn - elever. Litteraturen 

ska ligga som grund och kunna jämföras med det resultat vi kommer fram till genom 

enkäterna. Enkätstudien grundar sig på 32 pedagoger och deras syn på hur de arbetar med 

invandrarelever och hur de tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter. Avslutningsvis 

diskuterar vi resultatet vi fick fram i studien och jämför detta med den aktuella litteraturen. 
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2. Teoretisk genomgång 

2.1 Begreppet invandrarbarn 

Att vara invandrare innebär att man fråntagits något, att definieras som 

en negation, som icke-svensk. Att inte tilltalas som tysk, som gambian 

eller chilenare, utan som invandrare innebär att man fråntas sin historia 

och att de kulturella rötterna vingklipps. Det speciella sätt man lär sig 

att ta hand om varandra på, att uppfostra sina barn, att umgås med 

andra och vad man tycker är viktiga värden i livet, förnekas . 

(Ljunggren, och Marx, 1994, s 35) 

 

Att kalla de barn som är födda i Sverige av utländska föräldrar för invandrare är enligt 

Statistiska Centralbyrån (SCB) felaktigt och bör i stället betecknas som andra generationens 

invandrare. SCB benämner invandrare som en person som är folkbokförd i Sverige med 

indelning i två kategorier - födda i Sverige eller födda i utlandet.  Vi kommer dock i detta 

arbete att benämna alla barn inom skolan med annan religion än den kristna för 

invandrarelever för att underlätta läsningen och förståelsen för läsaren av detta arbete. Med 

invandrarbarn menar vi här de barn som är födda i utlandet eller i Sverige med minst en 

förälder född i ett annat land än Sverige och som har en annan religion än kristendom. 

 

2.2 Vad menas med kultur och tradition? 

Slår man upp ordet ”kultur” i Bonniers Lexikon 23 står det att kultur betyder ”människors sätt 

att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid”. Lena Ljunggren, fil.kand. 

I socialantropologi och pedagogik, och Mario Marx, frilandsjournalist, har skrivit boken Dina 

rötter och mina. Att möta barn från andra kulturer (1994). Boken innehåller intervjuer med 

invandrare, forskare och personal inom barnomsorgen. I boken står det att vi ofta förknippar 

ordet kultur med:  

 

”[…] de andra, med människor som kommer från andra länder, med 

exotiska inslag i form av mat, dans och kläder. Själva ser vi oss inte 

som kulturbärare. Snarare upplever vi oss som inkarnationen av det 

normala eller som den moderna utvecklingens höjdpunkt (s 11). 
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Författarna menar att det är lätt hänt att vi och framför allt barnen glömmer bort vårt eget 

ursprung, kultur och vår egen historia. Vi måste se oss själva som kulturbärare. Som lärare 

och vuxen är det kanske extra viktigt att kunna se sig själv som en kulturbärare och att kunna 

hjälpa barnen att plocka fram den kultur som de kommer ifrån. 

 

Med ordet ”tradition” menas ”arvsägen, gammal sedvänja eller vana, regelbundet 

återkommande händelse” enligt Bonniers Lexikon 23. En regelbundet återkommande händelse 

kan till exempel vara julfirandet som i dag för de flesta inte innebär en kristen tradition längre. 

Dagens barn och ungdomar förknippar inte julen med kristendomen utan de ser det som en 

sed. 

 

2.3 Kristna högtider i den svenska skolan 

Kristendomen utgår från tron på Jesus, hans liv, lära, död och uppståndelse. Kristendomen 

delar vissa historiska perspektiv med judendomen och islam. I dag är kristendomen den 

största religionen i världen med omkring 2,1 miljarder anhängare (uppgifter från 

Nationalencyklopedin). 

 

De viktigaste högtiderna inom kristendomen, som också firas i de svenska skolorna, är julen 

som firas till minne av Jesu födelse, Advent – från den första till den fjärde söndagen till jul – 

med adventsljusstaken och fyra ljus, Lucia med luciatåg bestående av vitklädda personer, och 

påsken som firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Skolan har oftast som tradition att 

följa kyrkoåret från 1:a Advent till Domssöndagen.  

 

2.4 Vad säger styrdokumenten om hur vi ska förhålla oss till religion? 

I Lpfö 98 (Lärarhandboken 2004) står det:  

Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 

barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa 

sammanhang och mening (s 27). 

 

Vidare beskrivs det att i ”förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och 

barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden traditioner och historia, 

språk och kunskaper – från en generation till nästa” (s 27). 
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Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer 

skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingar (s 27). 

 

Det står även att ”förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 

barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet” (s 27). 

 

I Lpo 94 (Lärarhandboken 2004) står det: 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell (s 9). 

 

Med icke-konfessionell menas att skolan inte ska bekänna sig till någon tro. Skolan ska också 

fostra eleverna enligt kristen etik och tradition. Med detta menas att eleverna ska fostras till 

ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare, inte få dem att bekänna sig till 

kristendomen. Vidare ska skolan se till att eleverna ska känna sig trygga i sin identitet och att 

de känner en delaktighet i det gemensamma kulturarvet som samhället förvaltar. 

 

I Skolverkets kursplaner och betygskriterier står det under ämnet religionskunskap att 

undervisningen ska öka elevernas förståelse av andra traditioner än den egna och att de ska 

kunna tolka likheter och olikheter mellan de olika religionerna. Eleverna ska också få en 

interkulturell och historisk förståelse. Ämnet ska även ligga till grund för tolerans mellan 

kulturer och motverka främlingsfientlighet. ”En grundsten i ett mångkulturellt och 

demokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina olikheter” (s 83) 

 

2.5 Invandrarbarn som en resurs i skolans arbete 

I boken Dina rötter och mina rötter. Att möta barn från andra kulturer (1994) skriver Anne-

Marie Persson från Rädda Barnen att ”Barn behöver hjälp att förstå betydelsen av respekt och 

solidaritet mellan människor för att inte tendenser till diskriminering och främlingsfientlighet 

ska utvecklas” (s 7). Hon menar att barn med annan bakgrund än kristendom idag finns på 

nästan alla skolor i landet och att mötet mellan dessa barn och de svenska barnen skulle kunna 

upplevas som spännande och givande. Författarna till boken - Ljunggren och Marx - har 

intervjuat Gillis Herlitz, etnolog och kulturantropolog. Han menar att pedagogerna måste 
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bejaka invandrarföräldrarnas självförtroende som föräldrar och att samhället ska visa respekt 

för föräldrarnas bakgrund. Att inkludera invandrarföräldrarna i skolan genom till exempel 

kvartsamtal och studiebesök är en ”viktig social signal” (s 17). Pirjo Lahdenperä, psykolog 

och verksam vid lärarutbildningen på Högskolan i Stockholm (intervjuad av författarna), 

diskuterar vad det innebär för ett invandrarbarn att möta två kulturer i sin vardag. ”Om barnet 

ska kunna se sin tillhörighet till två kulturer som en tillgång är detta beroende av hur hemmet 

och skolan värderar varandra” (s 101). Lahdenperä menar att om hemmet och skolan 

samarbetar kommer detta att främja både barnets tilltro till de båda kulturerna och den 

emotionella personlighetsutvecklingen. I boken beskrivs även hur arbetet på ett daghem i 

Rinkeby utanför Stockholm kan se ut. På daghemmet firas många olika kulturella högtider 

såsom, midsommarfirande, Lucia, grekisk påsk, Bayram (slutet på fastemånaden Ramadan), 

de turkiska barnens dag och så vidare. Genom detta firande tror daghemmets föreståndare att 

barnen blir medvetna om både sin egen och andras kultur. Barnen har i arbetet något att se 

fram emot när det ska visas upp och de känner stolthet och olikheterna blir något naturligt i 

stället för konstigt och främmande. 

 

Anna Sjöwalls (1994) bok Kulturmöten i barnomsorg och skola beskriver den mångkulturella 

vardagen. Författaren vill med sin bok göra invandrare och flyktingars röster hörda. I boken 

tar författaren upp de kulturmöten och konfrontationer som sker i skolan, till exempel kristna 

högtider. Sjöwall menar att den ”mångkulturella miljön kan ge positiva 

utvecklingsmöjligheter, men den kan också upplevas som hotfull, mycket beroende på våra 

egna personliga erfarenheter och förväntningar” (s 8). Hon skriver även att det är viktigt att 

man har öppna diskussioner om barnens erfarenheter, positiva som negativa, detta för att få en 

långsiktig utveckling (s 9). Sjöwall skriver fortsättningsvis att om målen är att underlätta 

kommunikation och skapa goda relationer kan kulturkunskap vara till ovärderlig hjälp (s 22). 

I boken diskuteras också hur de kristnas högtider kan påverka. Författaren skriver att för 

befolkningen i Sverige, kristna och även icke-kristna, har julen en central plats. Hon menar att 

för de barn som inte får lov att delta är det viktigt att de sysslar med någon annan rolig 

verksamhet (s 67). ”Lever man länge i ett samhälle där majoriteten har en annan religion får 

man efterhand kunskap om högtiderna och vad dom symboliserar” (s 69). Sjöwall poängterar 

i sin bok att de vuxna i skolan måste visa hänsyn för de barn med annan religion och också 

visa förståelse för de föräldrar som inte vill att deras barn deltar under dessa kristna 

verksamheter. Hon skriver att ”frivilligheten måste vara verklig”. Vidare står det att 
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”förtroendet för personalen växer fram efterhand som föräldrarna erfar att respekten och 

intresset för deras egen kultur finns där” (s 70). 

 

I SOU 1996:143 diskuterar författarna om hur man i skolan kan arbeta för att engagera 

invandrarelever i undervisningen om andra kulturer och religioner. Författarna skriver att en 

skola med få invandrarelever lättare kan kanalisera lärarnas engagemang för andra kulturer än 

den kristna.  Härigenom hoppas man på sikt att bana väg för en ökad medvetenhet och 

förståelse hos alla elever för andra kulturer (s 69). 

 

I boken Den mångkulturella skolan (Hultinger m.fl. red, 1996) skriver Inger Norheden, som 

är grundskollärare på Freinetskolan Kastanjen, om att barn som kommer från olika kulturer 

kan berika varandra. Hon menar att studier i verkligheten, inte bara genom litteratur, och 

genom att ta hjälp av troende människor, ökar också förståelsen för andra kulturer och även 

den egna. I boken beskrivs mötet mellan svenska och assyriska/syrianska elever som båda 

tillhör den kristna tron men på helt olika sätt. De assyriska/syrianska eleverna samlade på 

bilder av änglar och Jesus och hemmen var utsmyckade med kors och Kristusbilder. 

Dessutom gick de assyriska/syrianska eleverna i kyrkan varje söndag. Barnen kom inte till 

skolan när religiösa högtider skulle firas och de började också fasta även i skolan. Genom 

olika uppgifter, som till exempel att måla hur Jesus kände sig när han hängde på korset, kom 

många känslor bland barnen upp till ytan. Författaren hade familjegrupper där dessa känslor 

diskuterades och hon menar att genom dessa samtal uppnås en förståelse för andras tro. 

 

2.6 Konflikter kring kristna högtider 

Jonas Otterbeck (1993) är forskare i islamologi vid Lunds Universitet och har i sin bok, 

Muslimer i svensk skola, belyst vanliga uppfattningar om islam och vad som är typiskt för 

muslimer. I boken förklaras olika begrepp såsom mat, klädsel, idrott, jämlikhet och det 

religiösa utövandet i skolan bland muslimer samt mötet mellan lärare och elev. Otterbeck 

nämner att en av skolans och pedagogens viktigare uppgifter är att förmedla till muslimska 

föräldrar hur religionsundervisningen går till. Han menar att det är viktigt att poängtera att 

religionsundervisningen syftar till att ge eleverna en ökad kunskap och förståelse för andra 

religioner i vår närhet (s 37). Vidare skriver han att många muslimska föräldrar har en önskan 

om att deras barn inte ska närvara vid firandet av de kristna högtiderna, såsom 

skolavslutningar, påsk- och julfirande. Härigenom kommer två olika aspekter fram; dels vad 
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de muslimska eleverna ska göra om de inte får delta vid dessa högtider, att alltid befria dem 

från undervisningen strider mot skolans målsättning och läraren försätts i en administrativt 

svårhanterad situation, dels om skolan tvingar muslimska elever att delta i direkt kristna 

gudstjänsthandlingar strider den mot religionsfrihetens grundprincip. Otterbeck menar att det 

här är viktigt att samtala med föräldrarna och tillsammans komma fram till en lösning som 

passar alla parter (s 53). 

 

Jonas Otterbeck (2000) har också skrivit boken, Islam, muslimer och den svenska skolan, 

vilken är en utveckling av Muslimer i svensk skola. Boken behandlar samspelet mellan lärare, 

elever och föräldrar och läsaren får bekanta sig med religion och kultur samt islamiska 

normer. Författaren menar i sin bok att det kan vara bra för föräldrar med annat ursprung att 

komma till skolan och bidra med sina livserfarenheter. ”Kunskap om och förståelse för 

världen och dess sammansättning är mål som satts upp av skolan” (s 72). Vidare beskriver 

Otterbeck en muslimsk elev som under ett studiebesök på en utställning om islam, visar upp 

sitt kulturarv med stolthet (s 73). Otterbeck skriver om de kristna högtiderna och om hur dessa 

påverkar de muslimska eleverna. Författaren menar att de ”muslimska föräldrarna sällan vill 

att deras barn ska ta del av firandet av de kristna högtiderna” (s 74). Föräldrar kan då komma 

att önska att deras barn inte deltar under dessa tillfällen. Frågor som då väcks hos många är 

vad man i så fall skall göra med dessa elever. Dessa helgförberedelser tar mycket tid i 

undervisningen. Författaren menar vidare att man inte kan utesluta dessa högtider i skolan på 

grund av att det hade blivit ett ramaskri i landet. Att tvinga muslimska elever till att delta vid 

högtiderna strider mot religionsfrihetens grundprincip (s 74). 

 

Jan Samuelssons (1999) bok, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, redogör för 

vilka olika motsättningar och möjligheter som finns i mötet mellan muslimer och den svenska 

skolan. Exempel på motsättningar i mötet med skolan som behandlas i boken är idrotten, 

skolmaten, religionsundervisningen, musikundervisningen och relationen mellan lärare och 

elev. En presentation av muslimska friskolor finns liksom varför föräldrarna valt friskolan i 

stället för den svenska grundskolan. 

 

Eva Lagercrantz (1994) med flera har skrivit rapporten Invandrarelever som resurspersoner i 

skolans arbete med internationella och interkulturella frågor. I rapporten beskrivs 

invandrarbarnens första möte med svenska barn i en svensk skola. Författarna menar att 
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problematiken i mötet inte ligger hos invandrarbarnen utan i det svenska samhället. En 

beskrivning av ett temaarbete finns med i rapporten. 

 

2.7 Sammanfattning av litteraturen 

Som vi nämnde under punkt 1.2 är vårt syfte att ta reda på hur pedagogerna använder 

invandrarelevernas erfarenheter om sin kultur och hur det arbetet ser ut. Vi vill också forska i 

vad pedagogerna gör med de elever som inte får delta i de kristna högtiderna, såsom 

skolavslutningar som sker i kyrkan, påsk, lucia- och julfirande.  Enligt styrdokumenten Lpfö 

98, Lpo 94 och Skolverkets kursplaner och betygskriterier ska skolan arbeta för att skapa en 

förståelse och acceptans för varandras kulturer. Skolan skall också hjälpa eleverna att tolka 

likheter och olikheter i de olika religionerna.  

Författarna Ljunggren och Marx (1994), Anna Sjöwall (1994) och Hultinger (1996) skriver i 

sina böcker om mötet mellan svenska barn och invandrarbarn. Författarna menar att det tillför 

mycket till undervisningen när pedagogen använder invandrarelevernas kulturella 

erfarenheter. De är överens om att det är viktigt att man gör mötet positivt och givande för 

eleverna och deras föräldrar. De menar också att genom att inkludera både de svenska 

föräldrarna samt invandrarföräldrarna i skolans arbete, främjas barnets utveckling till en 

individ som är trygg i sin identitet.   

 

Otterbeck (1993 samt 2000), Samuelsson (1999) och Lagercrantz (1994) tar i sina böcker upp 

det konflikter som kan uppstå vid de kristna högtider som skolan firar. De menar att det är 

viktigt att informera invandrarföräldrarna om hur undervisningen i religion går till, detta för 

att visa att undervisningen syftar på att ge en ökad förståelse och kunskap om andra 

religioner, inte att få eleverna att konvertera till annan religion. Författarna poängterar också 

vikten av samarbetet mellan hemmet och skolan. Problematiken kring de elever som inte får 

delta under de kristna högtiderna, tycks vara en svårlöst konflikt. Detta då skolorna ofta inte 

har resurserna till att bedriva en annan undervisning för dessa barn. Lösningen blir då att 

barnen helt enkelt får stanna hemma utan vidare åtgärder såsom en kompletterande uppgift att 

utföra till exempel. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Ganska tidigt bestämde vi oss för vilken metod vi skulle använda i arbetet med 

undersökningen. I samförstånd med vår handledare blev metoden att använda oss av en enkät1 

typ en postenkät med tio stycken frågor. Frågorna innehöll fasta svarsalternativ men det fanns 

en möjlighet för respondenterna att kunna utveckla sina svar.  

 

Enkäten utformades så att den skulle samla in information till att analysera data och att den 

skulle bestå av en serie frågor som var samma för alla respondenter. Härigenom fick vi en 

forskningsmässig enkät som inte krävde att vi tvunget skulle träffa respondenterna ansikte 

mot ansikte (Denscombe 1998, s 106), vilket inte heller var tekniskt genomförbart under den 

tid vi haft till vårt förfogande. Hur generaliserbart hade resultatet då blivit? Även om vi bara 

haft möjlighet att använda två skolor i undersökningen har vi strävat efter att få så många svar 

som möjligt för att få ett så generaliserbart resultat som möjligt. 

 

3.2 Presentation av skolorna 

Skola A är en skola med många invandrarbarn – drygt 60 % av eleverna har 

invandrarbakgrund (uppgifter enligt skolans rektor). Åldrarna sträcker sig från år F - 6 med 

två klasser i varje åldersgrupp. Klasserna är homogena, det vill säga rena årsklasser. På skolan 

finns också fritidshem. Upptagningsområdet sträcker sig från omkringliggande villaområden, 

gårdar/lantbruk strax utanför tätorten till ett bostadsområde med lägenheter. Det är framförallt 

i lägenhetsområdet som invandrarbarnen och deras familjer bor. Pedagogerna på skolan är till 

huvuddelen svenskfödda.  

 

Utemiljön består av en stor skolgård med bland annat två fotbollsplaner och gräsytor. Skolan 

har återkommande temadagar med inriktning på lek, kultur, teater och konst. Pedagogerna 

arbetar för att vidga elevernas kunskaper kring både redan erfarna kulturer och nya kulturer, 

även detta genom temadagar, och om möjligt försöker de involvera föräldrarna i arbetet. 

 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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Skola B är också detta en skola med åldrarna F - 6. Klasserna är integrerade, det vill säga 1-3 

och 4-6:or. Antalet invandrarbarn på skolan är mycket mindre än på Skola A, drygt 15 % av 

elevantalet. Upptagningsområdet är framförallt omkringliggande villor och en del från stadens 

centrum. Pedagogerna på skolan är också här mestadels svenskfödda.  

 

På skola B finns en av fyra förberedelseklasser i kommunen, dit elever som är nyinflyttade till 

Sverige får gå under några terminer för att lära sig det svenska språket – både i tal och skrift. 

Förutom tillhörigheten i förberedelseklassen är eleverna parallellt inskrivna i en klass på 

skolan, vilket medför att de kontinuerligt integreras med svensktalande elever. Exempel på 

tillfällen är idrott, slöjd, måltider, uteaktiviteter, friluftsdagar, musik och raster. Hur länge 

eleverna går i förberedelseklassen är individuellt och efterhand som de är mogna utifrån sina 

förkunskaper och språkkunskaper slussas eleverna ut till vanliga skolklasser och fortsätter sitt 

arbete. 

 

Utemiljön på denna skola består också av en stor skolgård med lekredskap, fotbollsplan 

(grusplan). Här finns dock inte så många gräsytor.  

 

3.3 Urvalsgrupp 

Under arbetets gång med våra frågeställningar stod det ganska klart för oss vem vi skulle 

lämna enkäterna till, det vill säga pedagogerna på skolorna, eftersom det vi eftersökte är hur 

de arbetar med invandrarelever inom religion och under kristna högtider som skolan firar i 

kyrkan, inte strikt kristna högtider. Vi inriktade oss på skolåren F - 6. Antalet enkäter som vi 

skickade ut blev 60 varav 46 pedagoger svarade. Vi började med att välja ut två skolor som 

hade olika antal invandrarbarn.  

 

 

3.4 Etiska principer 

I enkäten gjorde vi klart för pedagogerna vårt syfte och mål med enkätstudien och att deras 

svar var anonyma. Valmöjligheten att lämna namn och telefonnummer fanns om vi ville 

återkomma med ytterligare frågor eller för att vidareutveckla något av svaren i enkäten. 

Studien var också helt frivillig att delta i. 
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Eftersom de flesta av pedagogerna i förskolan och skolan är kvinnor valde vi att inte låta 

respondenterna fylla i om de var en man eller en kvinna. Resultatet hade säkert inte blivit 

rättvist om en jämförelse mellan män och kvinnor hade gjorts eftersom antalet män på landets 

skolor – även på dessa två i undersökningen - är färre än antalet kvinnor. 

 

3.5 Genomförande och bearbetning av material 

När enkäten med frågorna hade färdigställts, delades de ut till de två skolor som vi hade valt 

att ha med i undersökningen. Innan vi kunde dela ut enkäterna tog vi kontakt med skolornas 

respektive rektorer för att få ett godkännande att få dela ut häftena med våra frågor till 

pedagogerna. Häftet bestod av tio frågor med olika svarsalternativ – mestadels JA och NEJ - 

och en del frågor innehöll blankrader där pedagogen kunde fylla i ytterligare information om 

pedagogen ansåg det vara behövligt. 

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Av de ursprungliga 60 enkäter som vi delade ut på de båda skolorna fick vi tillbaka 46 

enkätsvar. Från skola fick vi tillbaka 21 enkätsvar och från skola B fick vi 25 tillbaka. Av 

dessa fick vi räkna bort totalt 14 enkätsvar, eftersom dessa var bristfälligt ifyllda. Med detta 

menar vi att pedagogerna i fråga endast svarat på enstaka frågor och ej utvecklat sina svar. En 

del hade heller inte kryssat i Ja eller Nej på frågorna. Varför pedagogerna inte utvecklat sina 

svar kan vi endast spekulera i, kanske brist på tid eller intresse. På skola B vet vi att lärarna i 

de högre årskurserna hade problem med några elever i sina klasser och att dessa elever fick 

utplaceras i andra klasser på skolan under en treveckorsperiod. Härmed blev flera av skolans 

pedagoger berörda av utplaceringarna och deras arbete blev därmed också förändrat eftersom 

de måste ta hänsyn till en eller flera elever som inte gick i samma årsklass som de egna 

eleverna. På grund av detta tror vi att flera av pedagogerna inte tog sig tid eller hade tid att 

över huvud taget svara på vår enkät. Detta faktum kan ha att göra med det antal enkäter som 

vi fick tillbaka från skola B. Eftersom vi tyckte att de 14 häftena med enkätsvaren inte 

motsvarade våra förväntningar ansåg vi oss inte kunna ta med dessa 14 svar i undersökningen. 

Kvar blev 32 enkätsvar totalt från både skola A och skola B som studien grundar sig på.  

 

Representativet anser vi även den vara stor då alla pedagoger (32 stycken) på ett bra sätt har 

besvarat våra frågor utförligt och många pedagoger ansåg det vara acceptabelt att vi återkom 
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till dem om vi hade ytterligare frågor som vi ville ha svar på. Detta trots att de hade 

valmöjligheten att lämna enkäten helt anonymt. Vi anser inte att någon har gett oss felaktiga 

uppgifter då valfriheten att lämna enkäten anonymt fanns. 

 

Bortfallet skapar både internt validitetsproblem, det vill säga att vi inte är säkra på att de svar 

som ändå kom in är representativa för de utvalda skolorna. Dessutom kan ett externt 

validitetsproblem uppstå om hur man kan generalisera till andra skolor än dessa. Vi är 

medvetna om att resultatet kan verka i en speciell riktning. 

 

3.7 Metodkritik 

Valet av metod passade oss bra. Att intervjua så många pedagoger hade tagit oss för lång tid, 

därför passade enkätstudien bra. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande hade vi gärna delat 

ut enkäterna till fler skolor i fler kommuner för att få ett ännu bredare resultat att arbeta med. 

Studien hade säkert kunna ge ett mer generaliserbart resultat med fler skolor inblandade.  

 

Många av frågorna i enkäten var av typen JA eller NEJ och möjligheten att beskriva och 

utveckla svaren fanns.  Nästan alla pedagoger beskrev vad de menade med sina svar 

varigenom vi lättare kunde förstå hur de arbetar med invandrareleverna och de svenska 

barnen. Detta resultat diskuterar vi vidare under punkt 5. Diskussion. 
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4. Resultat 

Här nedan redovisar vi de resultat som framkommit av enkätstudien ute på de två skolorna. Vi 

börjar med att redovisa skola A och sedan i naturlig ordning skola B. Vi kommenterar alla 

frågor var för sig och visar de resultat vi kommit fram till, se bilaga 2 och 3. 

 

4.1 Redovisning av resultat från Skola A 

4.1.1 Förskoleklassen, årskurs 1-3 samt årskurs 4-62 

På denna skola är andelen invandrarelever i förskoleklassen ca 80 %. I de övriga klasserna 

ligger antalet invandrarelever mellan 50 – 60 %. Det totala antalet invandrarelever på skolan 

är 60 %.  Religionen som invandrareleverna tillhör är 85 % islam. Resterande 15 % tillhör 

buddhismen. Majoriteten av pedagogerna anser att mötet med andra religioner och kulturer är: 

• Lärorikt. 

• Ett erfarenhetsbyte. 

• Positivt. 

• Intressant. 

• Utvecklande. 

• Spännande. 

 

På frågan om pedagogerna trodde att invandrarelevernas erfarenheter och kunskaper om andra 

kulturer än den kristna kunde tillföra undervisningen något, svarade 84 % att det tillförde 

undervisningen något, genom att det skapar en förståelse för varandra. Resterande 16 % 

svarade nej med kommentarerna att några elever kan för lite om sina religioner, vilket medför 

att det som tas upp är det som står skrivet i läroböckerna. Alla pedagogerna anser att eftersom 

de arbetar på en väldigt invandrartät skola är det viktigt att det finns en förståelse för 

varandra, varandras religioner och varandras likheter och skillnader i levnadssätt. 

På frågan om pedagogerna anser att de tar tillvara på invandrarelevernas erfarenheter så tyckte 

15 % att de tog till vara på det ”alldeles för lite”. Resterande ansåg att de tog tillvara på det 

”lagom mycket” eller ”mycket”. Pedagogerna kommenterade att om det är något speciellt 

angående invandrarelevernas högtider så tas detta upp i klassrummen, då invandrareleverna 

får förklara och delge sina specifika kunskaper inom religion, tradition och kultur. Eleverna 

                                                 
2 Se bilaga 2, statistik skola A 
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får gå fram och berätta, visa saker, klädnader och så vidare. På frågan om pedagogerna någon 

gång låtit föräldrar eller annan vuxen komma och berätta, svarade alla pedagogerna att de har 

haft föräldrar i klassrummet som kommit och berättat, visat och förklarat vad de gör under 

sina högtider. Detta anser pedagogerna ha varit: 

 

• Givande. 

• Spännande.  

• Upplyftande. 

• Och att det ger en bättre förståelse för eleverna. 

 

Pedagogerna ansåg att genom att föräldrarna kommer och delger sina erfarenheter och 

kunskaper får eleverna en bättre inblick i annan kultur än vad de hade fått om de bara läst om 

det i läroböckerna.  

 

62 % svarade att de brukade låta invandrareleverna berätta om sina högtider när vi i skolan 

firar de kristnas högtider. 38 % svarade att det inte brukade låta eleverna berätta om sina 

högtider vid de tillfällena utan att eleverna fick berätta om det under tiden som deras högtider 

infaller.  På frågan om vad pedagogerna gör med de elever som inte får lov att delta under de 

kristna högtiderna svarade pedagogerna att det var viktigt att man visade föräldrarna och 

eleverna respekt och förståelse för deras tro. Pedagogerna kommenterar med att skriva att det 

inte är så ofta dessa konflikter uppstår. Föräldrarna låter oftast eleverna följa traditionerna. 

Pedagogerna beskriver att det ibland finns några enstaka elever som vägrar följa med till 

kyrkan, någon pedagog skriver då att det är viktigt att förklara att det inte är någon synd att gå 

till någon annan kyrka än deras egen, så länge man inte ber i kyrkan. Detta brukar vara ett 

missförstånd i dessa sammanhang. Alla pedagogerna är överens om att det är viktigt att visa 

stor förståelse och acceptens för invandrareleverna och deras föräldrars åsikter. Pedagogerna 

menar att de arbetar på en mångkulturell skola där dessa konflikter ofta uppstår, det gäller 

bara att visa intresse och som pedagog vara påläst i ämnet. 

4.1.2 Sammanfattande resultat från Skola A 

Sammanfattningsvis kan man se att på skola A välkomnar pedagogerna mer än gärna 

invandrarelevernas erfarenheter och kunskaper. De flesta pedagoger anser att det tillför 

undervisningen mycket och några anser att det inte gör det på grund av att eleverna har för lite 

kunskaper. Pedagogerna är ändå rörande överens om att genom ett utbyte av erfarenheter 
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skapas det en förståelse för varandras likheter och skillnader inom religionen. Det är en 

invandrartät skola, därför menar pedagogerna att det är viktigt att det finns en förståelse och 

en acceptans. Den största religiösa tillhörigheten på skolan är islam därefter kommer 

kristendomen, därefter är det några som tillhör buddhismen. Lärarna låter ofta de elever som 

kan berätta om sina traditioner och seder.  Alla pedagoger har vid något tillfälle låtit en 

förälder komma och berätta om sina traditioner och seder. Detta görs genom att föräldrarna 

antingen visar med saker, kläder eller bara genom att berätta.  I och med detta anser 

pedagogerna att en bättre och större förståelse för varandra skapas och föräldrarna får känna 

sig delaktiga i sina barns utbildning. Pedagogerna på Skola A är måna om att eleverna får 

berätta om sina traditioner, några låter dem göra det under de kristna högtiderna och några 

andra när deras egna högtider infaller. De anser att det är svårt att inte låta eleverna berätta om 

sina högtider, när det finns så många som har en annan religion. Pedagogerna anser att det är 

viktigt att eleverna får delge sina kulturella erfarenheter så att de kan känna sig stolta och för 

att det skapar en förståelse sinsemellan.   

 

På frågan om vad lärarna gör med de eleverna som inte får lov att delta under de kristna 

högtiderna, svarade pedagogerna att de ofta inte stötte på dessa problem, någon enstaka gång 

var det elever som inte ville följa med till kyrkan. En lärare ansåg att det var viktigt att 

förklara att eleverna inte begår någon synd genom att gå med till kyrkan. Med detta menade 

läraren att man inte behöver be bara för att man befinner sig i en kyrka.  De förklarar även att 

de elever som inte får delta oftast stannar hemma på eget bevåg, men det är inte ofta som 

dessa konflikter uppstår. 

 

 

4.2 Redovisning av resultat från Skola B  

4.2.1 Förskoleklassen, årskurs 1-3 samt årskurs 4-63 

Det visade sig att i genomsnitt finns det mellan 10 - 21 % invandrarelever i klasserna på 

skolan. Det totala antalet invandrarelever på skolan är 15 %. Religionen som 

invandrareleverna tillhör är till 90 % islam. Resterande 10 % tillhör buddhismen (invandrare 

från framför allt Thailand). Majoritet av pedagogerna anser att mötet med andra religioner och 

kulturer är: 

                                                 
3 Se bilaga 3, statistik skola B 
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• Givande. 

• Utvecklande. 

• Lärorikt. 

• Intressant. 

• Roligt. 

 

På frågan om pedagogerna trodde att invandrarelevernas erfarenheter och kunskaper om andra 

kulturer än den kristna kunde tillföra undervisningen något, svarade alla att de anser det vara 

lärorikt och positivt med kunskapsutbyte mellan de olika religionerna, både för eleverna i 

klassen samt pedagogen. Dessutom ansåg cirka 90 % av pedagogerna att genom utbyte av 

erfarenheter skapas en förståelse för varandras olika seder, bruk och livsstil. 10 % av 

pedagogerna ansåg det inte ha någon större betydelse för att skapa förståelse mellan varandras 

olika religionstillhörigheter. Svaren på frågan om hur mycket pedagogen anser att 

denna/denne tar tillvara på invandrarelevernas erfarenheter och kunskaper visar att 32 % av 

pedagogerna nyttjar dem ”alldeles för lite”, 54 % nyttjar dem ”för lite” och resterande 14 % 

nyttjar invandrarelevernas erfarenheter ”lagom mycket”.  

 

På frågan om pedagogen någon gång låtit en förälder eller annan anhörig till barnet berätta om 

sina traditioner och seder svarade ungefär 37 % JA. Genom detta ansåg pedagogerna att det 

var trevligt, lärorikt och intressant att låta någon förälder eller släkting bli delaktig i barnens 

lärande och utveckling samt att de andra barnen också fick en större och mer reell inblick i 

andra seder och bruk än genom att bara läsa om dem i en bok eller lyssna på pedagogen. De 

resterande 63 % som inte använde föräldrar eller annan anhörig svarade bara att de själva gick 

igenom de olika religionerna efter läroböckerna. 

 

Cirka 42 % av pedagogerna på skola B låter invandrareleverna berätta om sina traditioner när 

vi i skolan firar kristna högtider såsom påsk, lucia, jul och skolavslutning. Detta får de göra 

antingen vid samma tidpunkt som högtiderna firas eller vid ett annat tillfälle. En del av 

pedagogerna låter eleverna själva berätta om sina erfarenheter från sin religion för resten av 

klassen och att dessa pedagoger då ”läste på” innan dess för att kunna stötta eleven om 

eventuella invecklade frågor eller diskussioner dök upp. Dessa pedagoger respekterar och 
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accepterar också att de elever som på grund av sin religiösa tillhörighet inte får lov att närvara 

vid dessa tillfällen stannar hemma från skolan. De resterande 58 % låter inte 

invandrareleverna berätta om sina traditioner. Några av dessa pedagoger berättade själva om 

andra kulturer medan invandrareleverna emellanåt fick inflika med sina erfarenheter, men 

bara om de blev tillfrågade av pedagogen.  

 

Den sista frågan om vad pedagogen gör med de elever som av religiösa skäl inte får vara med 

vid de kristna högtiderna visade att nästan alla av de 42 % pedagoger som lät sina 

invandrarelever berätta om sina högtider gav dem uppdraget att förbereda sig hemma några 

dagar innan högtiden för att sedan kunna berätta och visa för resten av klassen. De flesta av de 

58 % pedagoger som inte lät invandrareleverna berätta om sina högtider lät eleverna också 

stanna hemma utan någon vidare uppgift vid dessa kristna högtider.  

 

4.2.2 Förberedelseklassen 

Förberedelseklassen är en av fyra klasser i kommunen som tar emot invandrarbarn och lär 

dem det svenska tal-, läs- och skriftspråket i cirka en till fyra terminer innan de har kommit så 

långt i sin utveckling att de kan börja i en ”vanlig” klass.  Arbetet här skiljer sig något från de 

andra klasserna. Pedagogerna – två stycken – anser det vara mycket stimulerande att arbeta 

med dessa barn och de arbetar och diskuterar olika kulturer och religioner dagligen. För 

tillfället har de tre elever som tillhör den buddhistiska kulturen. Dessa tre elever kom alla från 

Thailand men de var inte aktivt troende. Däremot diskuterade och jämförde de den 

buddhistiska kulturen mot den kristna. 

 

Eleverna i förberedelseklassen tillför undervisningen mycket och likheter och skillnader i 

olika kulturer belyses och pedagogerna menar att ”det man vet om är inte skrämmande”. 

Elevernas erfarenheter kring sin kultur används varje dag. På en skala från aldrig till för 

mycket svarade pedagogerna att de använder elevernas erfarenheter mycket. Föräldrarna till 

dessa elever är i hög grad involverade i barnens undervisning. Det kan gälla allt ifrån att 

berätta om kulturer och firande till att sy traditionsenliga kläder. 

 

När vi i den svenska skolan firar kristna traditioner får eleverna i förberedelseklassen berätta 

och visa om sina högtider och seder och vid något tillfälle har de haft egna 
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fester/högtidsfirande i en egen sal på skolan. Detta brukar då göras när och om eleverna inte 

får lov att närvara vid det kristna högtidsfirandet. 

 

4.2.3 Sammanfattande resultat från Skola B 

Sammanfattningsvis kan vi se att pedagogerna i förskoleklassen, år 1-3 och år 4-6 på skola B 

välkomnar invandrarelevers erfarenheter och kunskaper gällande andra kulturer och 

traditioner, om de får säga det själva.. De anser att dessa kunskaper kommer till fördel för de 

andra eleverna och att det ökar förståelsen för varandras likheter och skillnader i religionerna. 

Den största religiösa tillhörigheten på skolan efter kristendomen är islam och därefter kommer 

några som tillhör buddhismen.  

 

Cirka 90 % av pedagogerna anser att man kan skapa en förståelse för varandras levnadssätt 

och religion genom att låta invandrareleverna få delge sina egna erfarenheter. Slutsatsen visar 

att pedagogerna på skolan anser att invandrareleverna tillför undervisningen något positivt 

men att endast 14 % av dem anser sig nyttja invandrarelevernas erfarenheter ”lagom mycket”. 

37 % av pedagogerna har någon gång låtit en förälder eller släkting till ett invandrarbarn 

komma till klassen och berätta och/eller visa hur de firar sina traditioner. På detta sätt anser 

pedagogerna att föräldrarna eller släktingarna blir involverade och får ta del i sina barns 

undervisning i skolan när det handlar om religionsundervisningen. De resterande 63 % av 

pedagogerna har inte använt sig av föräldrar eller andra anhöriga för att berätta om andra 

religioner än den kristna utan de berättar själva om andra religioner vid undervisningen. 

 

Som vi ovan redovisade under punkt 4.2.2 låter cirka 42 % av pedagogerna på skolan 

invandrareleverna berätta om hur de firar och om de firar de traditioner som vi kristna gör. 

Detta gör eleverna antingen parallellt med den kristna högtiden eller vid ett senare tillfälle. 

Genom detta arbete belyses även deras sätt att fira och de svenska barnen blir medvetna om 

likheterna och skillnaderna i firandet och traditionerna. Om invandrareleverna av anledning 

inte får lov att närvara vid högtider såsom skolavslutning i kyrkan eller lucia etcetera, får de 

en uppgift att utföra i hemmet som de sedan får redovisa på något sätt för klassen. De 

kvarvarande 58 % av pedagogerna på skolan väljer att inte låta invandrareleverna berätta om 

sina traditioner vid dessa tidpunkter. De låter dessutom de elever som inte får lov att närvara 

vid luciatåg eller pyssel och dylikt stanna hemma utan någon kompletterande uppgift att göra.  
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I förberedelseklassen arbetar pedagogerna annorlunda än i de ”vanliga” klasserna. De arbetar 

mycket med att belysa de olika kulturerna tillsammans med eleverna och de återkommer 

kontinuerligt och dagligen till olika traditioner och seder. Föräldrarna inbjuds till att närvara 

och berätta eller visa hur de firar sina högtider och ibland har klassen fest så att klassen får 

visa för sina kamrater i hur de firar sina högtider. Pedagogerna anser det vara av stor vikt att 

visa på likheter och skillnader mellan de olika kulturerna och att de samtidigt skapar en 

förståelse för varandra. 

 

4.3 Resultatjämförelse mellan skola A och skola B 

Den stora skillnaden på skolorna är att på skola A finns det ca 60 % invandrarelever med 

annan religion än den kristna, medan det på skola B finns ca 15 % invandrarelever. I klasserna 

på skola A finns det finns det ca 50 – 60 % invandrarelever i klasserna medan det på skola B 

finns i genomsnitt ca 10 – 25 % invandrarelever i klasserna. Detta visar på en tydlig skillnad 

mellan skolorna när det gäller invandrartätheten. Den stora religionstillhörigheten bland 

invandrarbarnen på båda skolorna är islam. Pedagogerna på skolorna är rörande överens om 

att mötet med andra religioner och kulturer är givande, intressant och ett tillfälle till utbyte av 

erfarenheter. Nästan alla pedagoger på båda skolorna anser att dessa kunskaper ökar förståelse 

för varandras likheter och skillnader i deras religioner. Några pedagoger ansåg att 

invandrarelevernas erfarenheter inte tillförde undervisningen något på grund av att de hade för 

lite kunskaper om sina religiösa traditioner och seder.  På skola A anser alla pedagoger det 

viktigt att låta eleverna berätta om sina religioner med tanke på den mångkulturalitet som 

präglar skolan. På skola B var det inte alla pedagoger som lät eleverna få berätta om sina 

erfarenheter om inte pedagogerna tillfrågade dem.  

 

På frågan om pedagogerna tog tillvara på föräldrarnas erfarenheter visade resultatet att på 

skola B lät ungefär 37 % av pedagogerna föräldrarna vara en del av undervisningen medan 

pedagogerna på skola A ansåg att föräldrarna tillförde undervisningen mycket varför dessa 

ofta användes i undervisningen. Alla pedagoger i undersökningen menar att det är viktigt att 

skapa en förståelse för mellan eleverna i klassrummet.  Alla pedagoger på båda skolorna är 

överens om att det är viktigt som pedagog att vara påläst om de olika religionerna som 

representeras i klasserna. När det gäller frågan om vad pedagogerna gör med de elever som 

inte får lov att delta under de kristna högtiderna, svarar pedagogerna att det är viktigt att visa 

respekt och acceptans för detta problem som kan uppstå. Skola A menar att de inte ofta stöter 
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på dessa konflikter utan föräldrarna låter eleverna delta. Några enstaka gånger har de stött på 

elever som vägrar. När dessa problem uppstår pratar pedagogerna med eleverna och försöker 

skapa en förståelse för att de inte kommer begå en synd genom att delta i firandet. På skola B 

menar 58 % av pedagogerna att de elever som inte får lov att delta i högtidsfirande får stanna 

hemma under dessa högtider utan kompletterande arbetsuppgifter. Däremot svarade 42 % av 

pedagogerna på skola B att de lät eleverna förbereda sig hemma för att vid tillfälle redovisa 

för klassen. Uppgiften kan variera men är oftast knuten till det egna religiösa firandet. 

Antingen firar de också samma högtid inom sin religion eller så firas den inte alls. Alla 

pedagogerna i undersökningen är överens om att det viktigaste är att visa förståelse och 

acceptans för andra religioner än den egna.  

 

På skola B finns det en förberedelseklass för de invandrarbarn som precis flyttat till Sverige 

och som inte kan språket så bra, varken skriftligt eller språkligt. Här arbetar pedagogerna lite 

annorlunda. Pedagogerna är väldigt måna om att invandrarelevernas kulturella erfarenheter 

lyfts fram. Arbetet i förberedelseklassen på skola B är liknande arbetet som bedrivs på skola 

A. Resultat visar att pedagogerna i förberedelseklassen på skola B och pedagogerna på skola 

A arbetar mycket lika. Pedagogerna är måna om att alla elever ska få en förståelse för 

varandra. Den stora skillnaden är att på skola A faller det sig mer naturligt att lyfta fram 

invandrarelevernas erfarenheter medan det på skola B är något som ibland måste tas upp i 

klassrummet. Detta kan kanske bero på antalet invandrarelever på skolan som är desto större 

än vad som finns på skola B.  
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5. Diskussion 

Vi kommer i denna diskussion ta upp vad litteraturen och dess författare säger och koppla 

samman detta till vårt syfte samt vad studiens resultat har visat. 

 

5.1 Eleverna som resurs i undervisningen 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och de flesta av våra skolor har idag många olika 

kulturer och religioner bland sig. Barn som tvingas fly eller flytta till ett annat land med andra 

normer, värden och religion än den egna, hamnar ofta mitt emellan två olika kulturer. Här har 

pedagogerna en viktig funktion att fylla. Vi anser det vara viktigt att vi som pedagoger förstår 

de konflikter som kan uppkomma eller uppstå mellan de olika kulturerna i samhället och 

skolan. Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger arbetar med invandrarelevers erfarenheter 

kring sin kultur och hur pedagogerna för in detta i undervisningen. Syftet var också att ta reda 

på hur pedagogerna gör med de elever som inte får lov att delta under de kristna högtiderna i 

skolan.  

 

Enligt styrdokumenten Lpfö 98 och Lpo 94 ska skolan ta hänsyn till elevernas olika 

religionstillhörigheter. I Lpo 94 står det dessutom att skolan skall vara icke-konfessionell. 

Med detta menas att skolan inte skall bekänna sig till någon tro. Då ställer vi oss frågan: Hur 

ska vi pedagoger förhålla oss till detta när det även står att vi ska fostra eleverna genom 

kristen tradition? Här är styrdokumentet otydligt i sina direktiv gentemot pedagogerna och 

skolans personal. Dessutom ska vi pedagoger ta hänsyn till alla olika religioner som kan 

finnas i ett klassrum.  Vi anser att om skolan skall vara icke-konfessionell skulle inte några 

högtider överhuvudtaget firas i skolan. Vi tycker att styrdokumenten är motsägelsefulla. 

Givetvis vill och tycker vi att alla högtider som uppstår i skolan ska firas på sitt sätt, detta 

gäller då kristendomen såsom andra religioner. Genom detta tror vi att man kan skapa en 

förståelse för varandras likheter och skillnader och ett erfarenhetsutbyte sker automatiskt. 

Otterbeck (2000) stödjer våra tankar om att vi inte kan utesluta de kristna högtiderna i skolan 

eftersom det då hade blivit ett ramaskri i landet. Vi själva vill fortsätta med de kristna 

högtiderna samtidigt som vi vill lyfta fram invandrarbarnens högtider. Därmed är det inte sagt 

att vi ska fira deras högtider men att vi arbetar för att lyfta fram invandrarelevernas sätt att fira 

sina högtider.  
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Anne-Marie Persson från Rädda Barnen skriver i boken Dina rötter och mina rötter att mötet 

mellan invandrarbarn och svenska barn skulle kunna upplevas som spännande och givande. I 

undersökningen fick vi fram att samtliga pedagoger ansåg mötet mellan eleverna var alltifrån 

givande och spännande till utvecklande och lärorikt. Dessutom ansåg merparten av 

pedagogerna att erfarenhetsutbytet kan skapa en förståelse för varandras olika seder och bruk. 

Däremot är det långt ifrån alla som använder invandrarelevernas erfarenheter i 

undervisningen, framför allt på skola B. I och med att vi fick ett så stort bortfall som 14 

enkäter kan vi inte med säkerhet säga att alla pedagoger på skola B inte använder 

invandrarelever och deras föräldrar i större utsträckning än vad som framkommit bland de 

enkäter vi erhöll. Några enstaka pedagoger ansåg att invandrareleverna inte tillförde 

undervisningen något eftersom de kunde för lite om sin religion. Sjöwall (1994) anser att det 

är viktigt med diskussioner mellan barnen för att ge positiva utvecklingsmöjligheter. Genom 

öppna diskussioner i gruppen och uppvisning av hur traditioner firas tror vi att elevernas 

intresse för varandras kulturer ökar och om dessa högtider också visas upp blir det även en 

verklig upplevelse, inte bara en upplevelse som man lyssnar till och läser om. 

 

Ljunggren och Marx (1994) och Otterbeck (2000) skriver om vikten av att inkludera såväl de 

svenska föräldrarna som invandrarföräldrarna i undervisningen. I vårt syfte med 

undersökningen har vi tagit med invandrarelevernas föräldrar i beräkningen. Vi vill lyfta fram 

dem både i den teoretiska genomgången och här i diskussionen. Otterbeck (2000) skriver att 

det kan vara bra för föräldrarna att komma till skolan och berätta om sina erfarenheter. 

Otterbeck skrev även om detta i sin tidigare bok (1993). Vi ställer oss här frågan: Är det inte 

för barnens skull föräldrarna ska komma, är det för deras egen skull som de ska komma till 

skolan? Han skriver vidare att muslimska föräldrar sällan vill att deras barn ska ta del av 

kristna högtider. Är detta inte ett ganska starkt påstående? På vilka grunder skriver han detta? 

Våra resultat tyder på att Otterbeck faktiskt förstorar problemet, om det ens är ett problem. 

Det är inte ofta som dessa elever förbjuds att närvara vid kristna högtider. Otterbeck menar att 

detta är ofta. Pedagogerna på båda skolorna i undersökningen använder sig av föräldrar eller 

andra anhöriga i undervisningen – mer eller mindre. På skola A har alla pedagoger vid något 

tillfälle haft en förälder eller annan anhörig i klassrummet som berättat om sin kultur. Detta 

stämmer överens om vad Ljunggren och Marx och Otterbeck menar, att använda och ta 

tillvara på föräldrarnas erfarenheter, men vi vill betona att detta i hög grad är för elevernas 

skull och inte för föräldrarnas. På skola B har däremot mindre än hälften av pedagogerna 

använt sig av en förälder i undervisningen. Detta kanske har att göra med antalet 
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invandrarelever på skolan, det vill säga 15 %. Vi anser att det är viktigt med föräldrakontakten 

oavsett vilken religion eller kultur man kommer ifrån. I det mångkulturella samhälle vi lever i 

idag är det viktigt att vi som pedagoger skapar en acceptans och förståelse för varandra, elev-

pedagog-förälder. Det vi fick fram i resultatet på skola A var att det fanns cirka 50 – 60 % 

invandrarelever i klassrummen och på skola B cirka 10 – 25 %.  Oavsett antalet 

invandrarelever i klassen anser vi det vara viktigt att använda både elever och föräldrar som 

en resurs i undervisningen.  

 

I SOU:s 1996:143 delbetänkande av skolkommittén Krock eller möte.  Om den 

mångkulturella skolan påstås det att en skola med få invandrarelever har lättare för att hantera 

lärarnas engagemang för andra kulturer än den kristna. I undersökningen kom vi fram till det 

motsatta. På skola A med många invandrarelever har pedagogerna större engagemang för 

andra kulturer och religionen och de använder dessutom föräldrar och anhöriga som en resurs 

i religionsundervisningen. På skola B däremot med få invandrarelever har pedagogerna inte 

lika stort engagemang. De använder inte alltid invandrarelevernas erfarenheter som en resurs 

och föräldrar eller andra anhöriga är ett sällan återkommande inslag i undervisningen. Alltså 

stämmer inte SOU:s kommentar med vår undersökning. 

 

 

5.2 Konflikter kring kristna högtider 

Sjöwall (1994) poängterar att det är viktigt att vi pedagoger visar barnen och deras föräldrar 

förståelse och respekt för deras religioner. Kan vi göra det tror vi att samarbetet mellan skolan 

och föräldrarna underlättas och blir mer hållbart i längden. Främst tror vi att det gynnar 

eleverna som faktiskt ska uppehålla sig i skolan om dagarna. 

 

 Vi håller med Otterbeck (2000) om att det strider mot religionsfrihetens grundprincip att 

tvinga invandrarelever att delta vid de kristna högtiderna. Däremot anser vi att de elever som 

inte får delta vid kristet högtidsfirande i skolan ska få en annan för dem meningsfull uppgift 

istället. Genom att ge eleverna en annan uppgift som knyter an till deras kultur, anser vi att vi 

visar föräldrarna hänsyn och respekt för deras åsikter och deras religiösa tillhörighet.  Denna 

uppgift skulle eleven kunna redovisa för sina klasskamrater samtidigt som den kristna 

högtiden firas. I undersökningen fick vi fram att på skola A låter 62 % av pedagogerna 

invandrareleverna berätta om sina högtider när vi i skolan firar de kristna högtiderna. 

Resterande pedagoger på skola A lät inte eleverna berätta om hur de firar samma högtid under 
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dessa tidpunkter utan i stället lät pedagogerna dem berätta om sina specifika högtider när de 

infaller.  På skola B låter cirka 42 % av pedagogerna invandrareleverna berätta om sina 

högtider, antingen vid samma tidpunkt som när de kristna högtiderna firas eller vid ett helt 

annat tillfälle.  De resterande 58 % av pedagogerna låter inte invandrareleverna berätta om 

sina traditioner. Detta resultat från skola B anser vi vara motsägelsefullt, eftersom alla 

pedagogerna anser sig tycka att invandrarelever och deras traditioner berikar undervisningen. 

Varför låter de då inte invandrareleverna få träda fram mer? Vi anser att det är av stor vikt att 

låta invandrareleverna få träda fram och berätta och visa hur de firar sina högtider. Detta på 

grund av att det i klassrummet kan ske ett kulturutbyte samtidigt som man förhoppningsvis 

skapar en acceptans för varandra. En negativ aspekt blir att pedagogen får mer administrativt 

arbete med planering av olika arbetsuppgifter, detta skriver Otterbeck (1993) också om. 

Otterbeck (2000) tar också upp den stolthet som ett invandrarbarn kan känna då de får visa 

upp sitt kulturarv. Vi menar då att det är viktigt att skapa denna trygghet för eleverna och att 

få dem att känna en stolthet för sin kultur och religiösa tillhörighet.  

 

 

5.3 Sammanfattande diskussion 

Undersökningen och processen med analysen har varit intressant och givande. Att få en 

inblick i hur pedagoger kan arbeta i skolan med invandrarelever och deras medhavda 

kunskaper inom sin religion har också varit mycket intressant.  

 

Vi tycker att vi har fått fram ett resultat som är motsägelsefullt på skola B. Pedagogerna på 

denna skola anser det vara positivt med invandrarelevernas erfarenheter men i slutändan 

nyttjas de inte fullt ut. Detta kan vi se genom deras svar på våra frågor. Knappt hälften av 

pedagogerna på skola B använder deras resurser. Det känns som om pedagogerna vill måla 

upp en positiv bild av hur invandrarelevers erfarenheter tas tillvara men de når inte riktigt 

ända fram i slutänden. Ett undantag på skola B är förberedelseklassen som har ett likartat 

arbete som skola A bedriver. Skola A arbetar kontinuerligt med invandrarelevernas 

erfarenheter och använder även föräldrar eller andra anhöriga som en resurs i elevernas 

undervisning. På denna skola anser pedagogerna att det är svårt att undvika att inte ta upp 

invandrarelevernas högtider och hur dessa firas, eftersom dessa utmärker sig mycket då 

skolan är så pass invandrartät. Islam är den största religionstillhörigheten efter kristendomen 

och på grund av det stora antal elever som bekänner sig till islam blir också medvetenheten 

bland pedagoger och klasskamrater större. Genom att pedagogerna då låter dessa elever lyfta 
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fram de högtider som hör till islam blir invandrareleven och dess förälder bekräftad i sin tro 

och deras självkänsla och trygghet i sig själv kan öka, tror vi. 

 

Vi tror att om skola B hade utökat sitt samarbete med invandrareleverna och deras föräldrar 

eller anhöriga hade dessa också fått känna den stolthet som kan förknippas med sitt kulturarv 

och sitt ursprung. Även om skola B inte har lika stor andel invandrarelever som skola A tror 

vi ändå att arbetet med varandras olika traditioner kunde lyftas fram ännu mer än vad det 

redan gör. 

 

Under arbetets gång har vi – Sara och Linda – fått mer kött på benen om hur arbetet med 

invandrarelever och deras erfarenheter och kunskaper kan se ut på skolorna i en kommun. Vi 

har också fått erfara hur kristna högtider påverkar invandrarelever och deras arbete i skolan. 

Utefter svaren vi fick från pedagogerna på båda skolorna har vi kommit fram till förslag och 

idéer om hur vi i framtiden skulle kunna tänka oss att arbeta med eleverna i en skolklass, 

oavsett antalet invandrarelever som finns i den. I punkten här efter redovisar vi de förslag vi 

har på fortsatt arbete.  

 

 

5.4 Våra förslag för att inkludera invandrareleverna i undervisningen 

Genom denna studie har vi blivit uppmärksammade på hur vi kan tänka oss att arbeta i 

framtiden. Här följer några förslag i punktform. 

 

• Ta tillvara på allas erfarenheter. 

• Vara påläst om de olika religioner som finns i klassrummet. 

• Vara medveten om när och hur deras högtider infaller och firas. 

• Inkludera föräldrarna i undervisningen. 

• Att låta föräldrarna ta del i religionsundervisningen och visa respekt för deras 

synpunkter. 

• Temadagar om de olika kulturerna, exempelvis hur man firar Bayram inom islam. 
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6. Sammanfattning 

Syftet med denna studie var som vi tidigare nämnt, att studera hur pedagogerna använder 

invandrarelevernas erfarenheter och hur detta arbete i så fall ser ut. Syftet var också att se vad 

pedagogerna gör med de elever som av olika anledningar inte får delta i de kristna högtiderna 

såsom skolavslutning i kyrkan, påsk, lucia och jul. Idén till detta arbete växte fram under 

utbildningens gång, då vi såg hur mångkulturellt ett klassrum kan vara.  Det diskuteras en del 

på lärarutbildningen om att vi ska skapa ”en skola för alla”. I Lpo 94 står att skolan skall vara 

icke-konfessionell samtidigt som eleverna ska fostras enligt kristen tradition4. Vi tycker att 

läroplanen säger emot sig själv. Visst ska vi fostra eleverna enligt kristen traditionen men 

varför kan vi inte också ta in andra traditioner såsom islam, buddhism och så vidare? 

Samhället är i dag mångkulturellt och för att skapa en skola för alla måste vi också se till alla 

elevernas religiösa tillhörigheter, även om de inte är aktivt troende. För att få veta hur 

pedagogerna arbetar i verkligheten (med de frågor vi ville ha svar på) delade vi ut enkäter till 

två olika skolor, där pedagogerna fick svara på hur de arbetar med invandrarelever.  

 

I litteraturgenomgången tar vi upp för arbetet relevant litteratur. Litteraturen tar upp både 

positiva och negativa aspekter på hur arbetet med invandrarelever i skolan kan se ut. Dessa 

aspekter fick vi också fram genom pedagogernas svar i enkäterna.  

 

I metoddelen redovisar vi hur vi gått tillväga och hur vi tycker att metoden har fungerat. Vi 

fick dessvärre sortera ut ett antal enkäter som vi ansåg inte uppfyllde våra förväntningar av 

ifyllandet av frågorna. Vad det övriga bortfallet beror på kan vi som sagt bara spekulera i men 

troligtvis är det brist på tid och engagemang. Vi tycker ändå att tillförlitligheten är god, då 

många av pedagogerna har utvecklat sina svar ordentligt. På så sätt fick vi fram ytterligare 

information om hur deras arbete ser ut i klassrummet. Däremot är det svårt att säga att så här 

fungerar det faktiskt på skolorna i denna kommun. Hade vi fått in fler svar än vad vi fick hade 

vi kunnat generalisera arbetet på skolorna mer och kanske också fått fram ett annat resultat än 

vad vi nu fick. 

 

                                                 

4 Se under avsnitt 2.4 Vad säger styrdokumenten om hur vi ska förhålla oss till religion? 

 



 35

I resultat på vår studie, fick vi fram att alla pedagoger skola A och skola B anser att arbetet 

med invandrarelever är givande men vi såg också att knappt hälften av pedagogerna på skola 

B tar tillvara på deras erfarenheter i undervisningen. När det gäller högtidsfirande i skolan 

kom vi fram till att mindre än hälften av pedagogerna låter invandrareleverna berätta om hur 

de firar sina högtider vid dessa tillfällen. En del av eleverna får uppgifter att arbeta med när de 

andra eleverna exempelvis julpysslar, medan andra elever enstaka gånger får stanna hemma 

utan meningsfulla uppgifter. Detta tolkar vi som att pedagogen inte tar sig tid eller har tid och 

ork för att planera för dessa elever.  

 

Genom denna studie har vi fått en god inblick i hur skolans verksamhet kan se ut och det har 

också växt fram egna idéer på hur vi hade kunnat tänka oss att arbeta i framtiden med 

invandrarelever.  Det hade varit intressant att genomföra denna studie i fler kommuner och på 

flera skolor för att få en ännu större bild av verkligheten.  



 36

Litteraturförteckning 
 

Bonniers Lexikon 23. (1991). Stockholm: Bonniers Lexikon AB. ISBN 91-632-0061-9 

 

Hultinger, E. Och Wallentin, C. (red). (1996). Den mångkulturella skolan. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-00208-4 

 

Lagercrantz, Eva m.fl. (1994).  Invandrarelever som resurspersoner i skolans arbete med 

internationella och interkulturella frågor.  Malmö: Institutionen för pedagogik och 

specialmetodik. ISSN 0346-5039 

 

Ljunggren, L. Och Marx, M. (1994). Dina rötter och mina. Att möta barn från andra kulturer. 

Rädda Barnen. ISBN 91-972164-3-7 

 

Lärarförbundet. (2004). Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet. ISBN 91-85096-830  

 

Otterbeck, Jonas. (2000). Islam, muslimer den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 

91-44-00945-3. 

 

Otterbeck, Jonas. (1993). Muslimer i svensk skola. Malmö: Gleerups Förlag. ISBN 91-40-

61724-6 

 

Samuelsson, Jan. (1999). Muslimers möte med svensk sjukvård och skola. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-00700-0. 

 

Sjöwall, Anna. (1994). Kulturmöten i barnomsorg och skola. Lund: Studentlitteratur. ISBN 

91-44-33161-4 

 

Skolverket. (2000). Skolverkets kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes. ISBN 91-

38-31729-X 

 

SOU (1996). Krock eller möte. Om den mångkulturella skolan. Stockholm: Fritzes Offentliga 

Publikationer. ISBN 91-38-20386-3 



 37

 

World wide web  
 
Invandring till Sverige.  

[www. Hämtat från <http://www.statiskacentralbyran.se>. Hämtat 17 november 2007. 

 

Nationalencyklopedin 

[www]. <http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp> . Hämtat den 17 november 2007. 

 

 

 



 38

Bilaga 1 
 

Enkät till pedagoger angående nyttjande av invandrarelevers erfarenheter och kunskaper. 
 
I vilken verksamhet arbetar Du? Förskola ______  
 
  År 1-3     ______ 
 
  År 4-6 ______ 
 

1.  Hur upplever Du som pedagog mötet med andra religioner och kulturer? 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

2. Hur många invandrarelever har Du i den elevgrupp du undervisar just nu? 
  
 Antal elever totalt ________ Antal invandrarelever ________ 
 
 

3. Vilken religion tillhör de? (ej kristendom) 
 
 Islam ______ 
 
 Judendom ______ 
 
 Buddhism ______ 
 
 Hinduism ______ 
 
 Annan ______ 
 

 
4. Invandrarelever har ofta kunskaper och erfarenheter om andra kulturer och traditioner. 

Anser Du att dessa aspekter tillför undervisningen något? 
 
 JA ____ NEJ ____ 
 
 Förklara: _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
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5. Om invandrarelever får delge sina kunskaper och erfarenheter om sin kultur och sina 
traditioner, tror Du då att det går att skapa en förståelse mellan eleverna för skillnader i 
våra olika kulturer? 

 
 JA ____ NEJ ____ 
 
 Förklara: _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

6. Hur mycket anser Du att du tar tillvara på invandrarelevernas erfarenheter och 
kunskaper? Markera på linjen. 

  
Aldrig Alldeles  För lite Lagom Mycket För  

 för lite  mycket  mycket 
      
            
            
 
 Förklara: _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 

 
7. Har Du någon gång låtit föräldrar eller andra anhöriga till invandrarelever deltaga i 

undervisningen, t ex för att berätta om sina traditioner och seder? 
 
 JA ______ NEJ ______ 

 
 Om ja, hur utföll det? _____________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
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8. När vi i den svenska skolan firar kristna traditioner såsom påsk, skolavslutning, lucia- 
och julfirande, låter Du invandrareleverna berätta om sina traditioner vid dessa 
tidpunkter? 

 
 JA _____ NEJ _____ 
 
 Om ja, på vilket sätt? _____________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

9.  Vad gör Du med de elever som ej får lov att deltaga under dessa kristna högtider? 
 
 Förklara: _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 
 

10.  Får vi lov att återkomma till Dig om eventuella frågor uppstår? 
 
 JA _____ NEJ _____ 
 
 
 Namn: _________________________________ Telefon ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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  Bilaga 2  
  

I vilken verksamhet arbetar Du?
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Invandrarelever har ofta kunskaper och 
erfarenheter om andra kulturer och traditioner. 

Anser Du att dessa aspekter tillför 
undervisningen något?
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Har Du någon gång låtit föräldrar eller andra 
anhöriga till invandrarelever delta i 

undervisningen, t ex för att berätta om sina 
traditioner och seder?
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Bilaga 3 
 
 

I vilken verksamhet arbetar Du?
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Invandrarelever har ofta kunskaper och 
erfarenheter om andra kulturer och traditioner. 

Anser Du att dessa aspekter tillför 
undervisningen något?
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Har Du någon gång låtit föräldrar eller andra 
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