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Immigrationen till Sverige har ökat markant de senaste åren. Kommuner och skolor får ta emot 

barn och ungdomar från många olika kulturer och grundsärskolan är inget undantag. På grund 

av elevernas funktionsnedsättning krävs ofta ett mer nära samarbete med elevens hem, vilket 

ställer andra krav på speciallärarnas insikt och bemötande. Syftet i studien var att undersöka 

interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare i mötet med elever och föräldrar av 

annan kulturell bakgrund. Undersökningen baseras på 17 halvstrukturerade intervjuer med 

fokus på respondenternas beskrivningar av mötet med och erfarenheter av, olika 

kulturbakgrunder och elever och familjers livsvärldar. Intervjuerna genomfördes utifrån teman. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att analyseras. Resultatet visar att speciallärarna 

anser att det viktigaste i mötet med familjer av annan kulturell bakgrund är att visa respekt, tillit 

och förståelse för varandras kulturer. De är eniga om att det egna intresset är viktigaste faktorn 

för att utveckla interkulturell kompetens. Hälften av speciallärarna lyfte fram fram att det fanns 

svårigheter i att tydliggöra hur det svenska skolsystemet fungerar. De upplevde även en 

förväntan från föräldrar, att skolan ska normalisera deras barn. Det framkom att speciallärarna 

kände ansvar för att stötta och ”guida”, inte bara eleven utan hela familjen in i det svenska 

samhället.  Flertalet av speciallärarna lyfte fram behovet av kompetensutveckling.  
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1. INLEDNING 
I dagens samhälle rör sig människor mellan olika länder i världen. Mer än 20 procent av 

Sveriges befolkning har en bakgrund i andra kulturer och de har kommit från fler än 200 olika 

länder, visar Statistiska centralbyrån, SCB, (refererad i Lorentz, 2013).  Under senare år har 

immigrationen till Sverige ökat stadigt. Sverige var år 2013 det tredje största mottagarlandet av 

asylsökande i Europa (http://www.migrationsverket.se). Det beräknade antalet asylsökande till 

Sverige år 2015 förväntas bli 80.000‐105.000 (Migrationsverkets prognos 2014-11-04 [P5-14]). 

Detta innebär att kommuner och skolor får ta emot många barn och ungdomar från andra 

kulturer, grundsärskolan är inget undantag. På grund av elevernas funktionsnedsättning krävs 

ofta ett mer nära samarbete med elevens hem, vilket ställer andra krav på speciallärarnas insikt 

och bemötande (Specialpedagogiska institutet [SIT], 2008). I vårt arbete som speciallärare på 

grundsärskolan år 1-6 samt grundsärskolans träningsskola år 1-6, har vi mött dessa elever och 

deras anhöriga, vilket väckt många frågor hos oss. Vilken interkulturell kompetens finns hos 

speciallärarna på grundsärskolan? Hur ser speciallärare i grundsärskolan på att möta elever och 

familjer som inte har svensk kulturbakgrund och vilka erfarenheter har de av att hantera detta i 

sin profession? För att undersöka dessa frågor har en kvalitativ metod med inslag av 

fenomenologisk ansats valts.  

 

Studien inleds med en litteraturgenomgång, där belyses olika aspekter av interkulturell kontext 

i samhälle, skola och hem, vilka står till grund för de teoretiska utgångspunkterna i studien. 

Studien baseras på tidigare forskning inom ämnet. Under avsnittet metod redogörs för hur 

studien genomförts. Där beskrivs hur urvalet skett och hur hänsyn tagits till etiska aspekter. Där 

redogörs för datainsamling och analys samt för studiens trovärdighet, validitet och 

överförbarhet. Därefter redovisas studiens resultat. I diskussionen diskuteras metod, 

genomförande samt resultaten från intervjuerna och jämförs med hur detta överensstämmer 

med tidigare forskning på området. 

  

http://www.migrationsverket.se/
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2. BAKGRUND 

Syfte och frågeställning 

Syftet i studien var att undersöka, beskriva och analysera vilka erfarenheter, kunskaper och 

kompetenser speciallärare på grundsärskolan har för andra kulturer i mötet av elever med en 

utvecklingsstörning och bemötandet av deras anhöriga.  

 

 Hur beskriver speciallärare på grundsärskolan sin kompetens, kunskap och erfarenhet 

av att möta elever med en utvecklingsstörning, deras kulturella bakgrund och anhöriga? 

Tidigare forskning 

I bilaga 1 finns genomgångar och förklaring av centrala begrepp som förekommer i studien. 

 

 

Diskurs, etnocentrism, familjecentrerad fostran, fenomenologi, flykting, grundsärskola, interkulturell, 

introspektion, invandrare, kompetens, kultur, kunskap, kvalitativ studie, mångfald, mångkulturell, skolplikt, 

träningsskola, västerlandet. 

 

 

Det råder en stor samstämmighet inom forskning, att interkulturell kompetens hos samhällets 

medborgare är nödvändig inför framtiden (Cole, 1984; Collins, 2009; Gundara & Portera, 2008; 

May & La Mont, 2014; Perry & Southwell, 2011). Av de forskningsartiklar som återfunnits är 

flertalet från Sverige och USA. Det finns en brist på forskning som undersöker omfattningen 

av kulturell mångfaldsmedvetenhet bland tjänstgörande lärare (Collins, 2009). Ännu färre 

studier har utförts med koppling speciallärare, specialundervisning och mångkultur (Trent, Kea, 

& Oh, 2008). Merparten av de studier som gjorts rör hur man i ordinarie undervisning eller 

lärarutbildning ska finna vägar att öka den interkulturella kompetensen (Trent et al., 2008). 

Trotts detta är bristen stor på studier angående kulturell lyhördhet i lärarutbildningar 

(Devereaux, Prater, Jackson, Allen Heath & Carter, 2010). Att en så stor del av studierna ägnas 

åt just studenter på lärarutbildningar beror på att lärare är viktiga aktörer när det gäller 

överföring av kulturell kompetens. Det finns ett samband mellan den enskilde lärarens 

kompetens och hur kompetent eleven blir (Goh, 2012). Elever med eller utan 

funktionsnedsättningar och deras familjer delar många fler funktioner och erfarenheter än vad 

som skiljer dem åt (Kozleski, Engelbrecht, Hess, Swart, Eloff, Oswald, Molina,  & Jain, 2008).  

Där av kan forskning som rör lärare – elever – familjer - mångkultur i ordinarie utbildning även 

vara intressant för oss som underlag i denna studie.  

 

Den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) betonar att utbildningen ska anpassas till varje elevs 

behov, erfarenheter och tänkande. Detta menar kritiker är omöjligt eftersom de invandrade 

elevernas livsvärld och bakgrund ofta är okänd för läraren (Norberg, 2000). Okunskap om de 

faktiska förhållandena kan leda till att läraren använder sin egen livsvärld, bakgrund, kulturella 

värderingar och sätt att leva som utgångspunkt (Lahdenperä, 1997). Lärare som är verksamma 
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i Sverige tenderar att förknippa invandrade elevers svårigheter i skolan med den enskilde eleven 

(Berhanu, 2008). Skolan och lärarna visar ofta sin vilja att stötta elevernas kulturella identitet 

genom att betona vikten av modersmålsundervisning och elevernas rätt att stanna hemma för 

att fira sina högtider (Norberg, 2000). De uppmuntrar också till att eleverna delger sina kamrater 

sina fest-, dans- och mattraditioner. Olikheter relaterat till mat, musik och dans verkar vara 

lättare att acceptera och lyfta fram än individens relation till samhället som exempelvis 

könsroller, familjestrukturer, relationer och regler. Det är överhuvudtaget vanligare att lärare 

fokuserar på olikheter och skillnader än likheter (Stier, Tryggvason, Sandström, & Sandberg, 

2012). 

 

Den svenska skolans vision är ”en skola för alla” där den nationella läroplanen formulerar 

värdegrunden. Von Brömsen och Rodell Olgac (2010) menar att läroplanen förmedlar en syn 

på kultur som ett homogent, statiskt och oföränderligt fenomen. Kritik riktas mot en del 

formuleringar i läroplanen eftersom de till viss del står i motsats till den inkluderande, 

interkulturella skola som ”en skola för alla” innebär. De värden som speglas i formuleringen ”I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

/…/ ” (Skolverket, 2011, s.7) anses vara snävt definierad som tillhörande särskilda grupper av 

människor (Von Brömssen & Rodell Olgac, 2010; Mulinari, & Neergaard 2010). Värdena 

speglar en underförstådd bild av att dessa ideal inte finns i andra delar av världen (Goldstein- 

Kyaga, 2012). Skolan ska vara icke-konfessionell, det vill säga inte bekänna sig till någon 

trosuppfattning (Fjällhed, 2012). Det ifrågasätts hur utbildning i skolan ska kunna vara ”icke-

konfessionell” när grundläggande värden ansluter till kristen etik och västerländsk humanism 

(Von Brömssen & Rodell Olgac, 2010). De traditionella svenska högtiderna advent, jul och 

påsk är de som får störst utrymme i skolan. Några andra traditioner och icke-religiösa högtider 

firas knappt vilket kan ge intryck av att andra religioner eller högtider inte är en del av det 

svenska samhället. En förändring har börjat ske till exempel så har muslimska högtider såsom 

Ramadan och Eid al-Fitr fått allt större utrymme (Von Brömssen & Rodell Olgac, 2010). 

 

Studier pekar på att lärare visar en stor respekt och tillmötesgående för elevers önskan att inte 

behöva exponera sina kroppar under bad, idrott eller dusch (Norberg, 2000). Norberg (2000) 

menar dock att det finns en outtalad önskan om assimilering på lång sikt. Detta kan ses som att 

lärarna misslyckats med att se vad som var den bakomliggande orsaken till de muslimska 

barnens ovilja att visa sig avklädda. Elever växer ofta upp i två konkurrerande kulturella system 

och den stödjande kontakten däremellan är nästan är obefintlig. Skolans kultur kontra 

hemmakulturen där den förstnämnda dominerande kulturen har ett outtalat mål att devalvera 

och utradera den senare, istället för att använda den för att bygga ny förståelse. Istället för att 

eleverna blir bikulturala tenderar de till att inte bli skickliga i någon av kulturerna (Berhanu, 

2008). 

 

Att lära och bygga identitet i samspel med andra. 
I många delar av världen har samhället och skolan inte som mål att verka för ökad jämlikhet 

eller social mobilitet från lägre sociala samhällsskikt. I ljuset av en ökad demokratisering har 

det arbetet påbörjats (Lahdenperä, 2010). Med ökad globalisering påverkas 
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identitetsformeringen (Lorentz, 2010).  En stor del av den kulturella kunskapen tillägnar vi oss 

redan i tidig ålder (Elmeroth, 2008).  I relation med andra upplever, leker och lär sig barnet. 

Det lever sig in i olika roller och lär sig ta deras perspektiv (Crain, 2012; Elmeroth, 2010; Stier 

& Sandström Kjellin, 2009). Människan är under hela sitt liv i en ständig process av ”blivande” 

(Von Brömssen, 2006). Dagens ungdomar som växer upp i mångetnisk och mångkulturell miljö 

utsätts ständigt för interkulturella möten (Lahdenperä, 2010). De tillägnar sig många olika 

kulturella koder och perspektiv, behärskar fler språk och är öppna för en ofantlig variation av 

intryck från hela världen (Ibid; Von Brömssen, 2006).  

 

Människors verklighetsuppfattning i en kulturell gemenskap är beroende av det språk de talar 

(Stier & Sandström Kjellin, 2009). Inga språkliga handlingar äger rum utan värderingar (Von 

Brömssen, 2006; Stier & Sandström Kjellin, 2009). När vi talar infogar vi det som sägs i en 

begreppsgrund som är språkligt, kulturellt, geografiskt, religiöst och socialt betingat vilket ger 

en förståelse för det vi talar om (Von Brömssen, 2006). Det är inte bara det som faktiskt sägs 

som signalerar betydelse, utan även det osagda. Ickeverbal kommunikation sägs utgöra två 

tredjedelar av den totala kommunikationen. De ickeverbala signalerna är ofta svårkontrollerade 

och motsägelsefulla. De utgör en viktig faktor i interkulturellt samspel, styrs av kulturella 

konventioner och bygger på kollektivt igenkännande (Stier & Sandström Kjellin, 2009).   

Interkulturalitet 
Interkulturellt samspel kan förstås på tre olika nivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Efter Stier och Sandström Kjellin, 2009, s 28 

 

När samhället förändras är det lätt att gripas av rädslans destruktiva krafter om man inte får en 

beskrivning och förklaring till dessa förändringar som man på ett konstruktivt sätt kan relatera 

till (Elmeroth, 2008; Halilovic & Huskic, 2010; Stier & Sandström Kjellin, 2009). Den 

mångkulturella diskursen förespråkar tolerans utifrån majoritetssamhällets maktposition medan 

den interkulturella baseras på ömsesidig respekt (Gravis, 2012).  Ingen kultur ska ses som bättre 

eller sämre än den andra (Goldstein Kyaga, 2012).  

 

Den interkulturella pedagogiken har uppstått ur frågan om hur man i dagens globaliserade 

samhälle kan utforma god undervisning för en elevgrupp med så skiftande kulturella 

tillhörigheter. Vilka normer och värden ska prägla undervisningen (Goldstein-Kyaga & 

Borgström, 2012).  Interkulturalitet handlar inte bara om mötet mellan olika kulturer utan också 

om bemötandet av elever med olika referensramar och olika erfarenheter. Därför bör denna 

mångfald av olikheter ses som resurser och inte som hinder i skol- och 

undervisningssammanhang (Jahanmahan, 2012). I vår tids skola är det viktigt för lärare att ha 

         Samhällsnivå 
    Kulturen som socialt system 
 
Värden, normer, språk, traditioner, 
vanor, religion, tidsuppfattning 

                          Gruppnivå 

                          Kulturen som gruppkultur 
 
Värden, normer, språk, traditioner, vanor, religion, 
tidsuppfattning, etnicitet, ”vi och de”, 
gruppsammanhållning, kulturmöten mellan grupper 

             Individnivå 

    Människan som kulturvarelse 
 
Attityder, stereotypier, fördomar, 
etnocentrism, främlingsrädsla 

 



5 
 

kunskap om villkoren i vår mångkulturella skola som bland annat innebär att ha kunskap om 

interkulturalitetens villkor och att ha förståelse för elevernas kulturella identitetsformering 

(Lahdenperä, 2010; Lorentz, 2013). Insikt om de skillnader i livsvillkor som vi utsätts för är en 

förutsättning för att utveckla förståelse, empati och känsla för social rättvisa (Rosenqvist 

refererad i Jahanmahan, 2012).  

Integration och anpassning 
Även det svenska samhället i stort präglas av dessa ideal, vilka också ligger till grund för det 

sociala välfärdssystem vi byggt upp. Huvudparten av dagens invandrare har sitt ursprung i 

samhällen som har en annorlunda samhällsstruktur än den Sverige har. Samhällen som inte kan 

garantera sina medborgare varken ekonomisk eller social trygghet.  De saknar de 

välfärdsinstitutioner med utbildad personal som finns här i Sverige (Özmen, 1999). I dessa 

samhällen är släkten den trygghet som finns att förlita sig på. Det är lätt att familjens 

traditionella mönster att fungera, utmanas av det nya landets familjestruktur. I exilen får barnen 

ofta en central roll i familjens liv. Barnen är framtiden, det är de som ger mening åt livet, de är 

den nya tunna livstråden.  Många ger uttryck för att det var för barnens skull de flyttade (Angel 

& Hjern, 2004). Å ena sidan vill man att barn ska ha en förankring i sin bakgrund och andra 

sidan vill man att de ska integreras i Sverige, vilket kan vara två motstridiga intressen (Saether 

& Hofvander Trulsson, 2010). Enligt immigrationsforskningen är bikulturnation, det vill säga 

att man behåller och utvecklar såväl ursprungskulturen såväl som den nuvarande livskulturen, 

den mest positiva anpassningsstrategin. Många elever med funktionsnedsättningar balanserar 

mellan skolans och hemmets allmänna krav, de måste även balansera mellan samhällets och 

familjens syn på funktionsnedsättningar (Lahdenperä, 1999; Ohlin & Källstigen, 1999). I 

utbildningssammanhang är det nödvändigt att ifrågasätta vilken syn som påverkar lärarens 

handlingar och bemötande av familjer och elever med olika funktionsnedsättningar och 

kulturbakgrunder.  

Kulturella perspektiv 
Alla kulturer skapar, vidhåller och tillhandahåller en världsbild till vilken dess medlemmar 

medvetet eller omedvetet förhåller sig till. Världsbilden tillhandahåller ofta ett svar på 

existentiella frågor och fyller därmed en psykologisk funktion. Den ger oss en känsla av 

identitet och samhörighet, den stödjer oss i att systematisera och organisera verkligheten (Stier 

& Sandstöm Kjellin, 2009).  Denna världsbild påverkas från många håll, skolan med dess 

utbildningsuppdrag har en starkt formande roll (Linde, 2011). Det går inte att hävda att det finns 

något generellt synsätt på personer med en funktionsnedsättning beroende på att man har till 

exepel muslimsk bakgrund eller liknande. Vilket förhållningssätt en förälder har till sitt barn 

med en funktionsnedsättning handlar ofta om förälderns utbildningsnivå eller var denne levt i 

sitt hemland (Bel Habib, 1999).  Kommer man från landsbygdsområden är det inte ovanligt att 

man har förklaringsmodeller när det gäller sjukdom och funktionsnedsättning som bygger på 

att det kan uppfattas som resultat av onda krafter, straff från gud, ödet/karma och onda andar 

(Özmen 1999). I familjer med låg utbildningsnivå hålls ofta barnen hemma eller skickas till 

barnhem medan utbildade familjer ofta tar hand om sina barn själva. Man kan dock skilja ut 

kulturer som har fokus på individen, från dem som har fokus på gruppen (Bel Habib, 1999). I 

individcentrerade samhällen är skuldbegreppet viktigt, medan skammen framför allt 

skrämmer den som har en stark kollektiv identitet. I den individcentrerade kulturen är 
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sjukdomar främst den enskildes sak, medan gruppen har sin självklara plats i omhändertagandet 

av sjukdomen och den sjuke i den gruppcentrerade kulturen (Angel & Hjern 2004).   

 

Vi kan ha skilda sätt att se på barnuppfostran. Vår svenska barncentrerade fostran kolliderar lätt 

med en mer familjecentrerad fostran där individen underordnar sig familjens eller släktens 

gemensamma normsystem och sociala struktur. Den påverkar också skolans förhållningssätt till 

föräldrar med flyktingbakgrund (Alfakir, Lahdenperä, & Strandberg, 2010). Många familjer har 

flytt från länder med förtryck, krig eller andra former av förföljelse vilket kan innebära att man 

har haft dåliga erfarenheter av myndighetsutövning (Özmen, 1999). Troende muslimer ser ofta 

sitt barn, med en funktionsnedsättning, som en gåva från Allah. Något de har fått att förvalta 

och ta hand om och gör man det bra, väntar en plats i himlen. Det är därför viktigt att visa andra, 

att man tar detta på allvar, därför kan man till exempel långt upp i åldrarna köra barnet i vagn, 

bära eller klä av och på barnet trots att det motoriskt klarar av det själva (Bel Habib, 1999), 

medan vi ifrågasätter och tycker att elevens självständighet är viktigare. För familjer som 

kommer från ett kollektivistiskt samhälle är kontakten med andra oerhört viktig. Att ha barn 

som har en funktionsnedsättning kan innebära att man isolerar sig för att man är rädd att inte få 

de andras acceptans och förståelse. Barnets jag är en del av familjen och kan orsaka att familjens 

alla medlemmar degraderas på samhällsstegen (Behjati, 1999) och att syskon kan få svårt att bli 

gifta. 

 

Att möta någon i sorg är alltid svårt – att möta sorg hos någon från en annan kultur är ännu 

svårare. För alla föräldrar som får ett barn som har en funktionsnedsättning är sorgen över 

”drömbarnet” en del av livet. Att få ett barn som har en funktionsnedsättning kan vara ett hårt 

slag mot självkänslan och den sociala identiteten (Fyhr, 1999). Vad som ingår i våra drömmar 

om ett barn är i hög grad kulturellt betingat. Det är därför viktigt, att den som möter föräldern 

dels har kunskap om sorgens allmänna och grundläggande drag dels har kunskap om hur det 

uppfattas i olika kulturer (Ibid). Förutom sorgen över ”drömbarnet” finns ofta saknaden efter 

hemlandet och sorgen över det som förlorats när man övergav hemlandet (Angel & Hjern, 

2004). Socialstyrelsen (refererad i SIT, 2007) visar på att den osäkra familjesituationen och 

eventuella reaktioner på traumatiska händelser i det tidigare hemlandet eller i samband med en 

flykt ofta kommer efter en tid, då den yttre situationen någorlunda har stabiliserats. I många fall 

har då barnet redan hunnit börja sin skolgång. Dessa erfarenheter, upplevelser och eventuella 

trauman skapar i många fall en otrygg livsvärld för barnet. Några av dessa barn återfinns 

sannolikt inom särskolan. Det kan ifrågasättas om de kan anses tillhöra gruppen 

utvecklingsstörda eller om de placerats där för att de lider av det som tidigare kallades 

barndomspsykos (SIT, 2007). 

Hem och skola 
Att utveckla dialogen mellan ”hem och skola” ingår i skolans uppdrag (Alfakir et al., 2010). 

Flera studier visar på nödvändigheten av att ha ett nära samarbete med elevernas familjer, 

särskilt när det gäller elever med särskilda behov (Collins, 2009; Hansuvadha, 2009; Johnsson 

& Battalio, 2008; Pickl, 2011;Woo Jung, 2011). God kunskap om barnets hemmiljö är en 

förutsättning för att kunna utveckla det pedagogiska arbetet (Ohlin & Källstigen, 1999). 
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Samarbetet med föräldrar till särskoleelever med utländsk bakgrund är ofta mer intensivt än 

med övriga elevers föräldrar (Rosenqvist, 2009).  

 

I en enkätstudie, som sändes ut till särskoleansvariga i Sveriges samtliga 290 kommuner, svarar 

två tredjedelar av kommunerna, att det finns särskilda problem vad gäller samarbete mellan 

hem och skola, då det handlar om samverkan med familjer med annan kultur eller 

språkbakgrund (Rosenqvist, 2009). Svaren i enkätstudien ger uttryck för att det handlar om 

praktiska svårigheter som att få tillgång till tolk, att motivera föräldrarna att komma till skolan 

och svårigheter som man menar grundar sig på kulturella skillnader i synsätt. Till exempel 

skiljer sig ibland synen på funktionsnedsättning från det som kommunerna menar är den 

svenska synen (Rosenqvist, 2009). Lärare själva anser ofta att svårigheter i mötet med elever 

och föräldrar från annan kultur främst är resultat av språkbarriärer, olika syn på 

funktionsnedsättningar, utbildning och världsbild (Pickl, 2011). Till exempel saknas ordet 

särskola på många språk och det finns inte heller skolor motsvarande våra särskolor i vissa 

kulturer (Gustavsson, 1999). Bristen på förståelse för hur skolsystemet är uppbyggt kan vara 

ett hinder för föräldrar att vara engagerade i sina barns utbildning (Berhanu, 2008; Pickl, 2011; 

Woo Jung, 2011).  Även lärarnas attityder eller stereotypa bilder är ett hinder för samverkan. 

(Collins, 2009; Jokikokko, 2005;Woo Jung, 2011).  

 

Familjecentrerade principer är viktigt eftersom familjen utgör den primära kontexten för barns 

lärande och utveckling, vilket ger kraftigt genomslag i elevernas positiva resultat (Hansuvadha, 

2009). För en förälder, uppväxt i ett land med auktoritär utbildning, kan de regler och normer 

som råder i svenska klassrum vara svåra att upptäcka.  Det kan även vara svårt för denne att 

förstå den inriktning och de kunskapskrav som vi har i den svenska skolan (Gustavsson, 1999). 

Många lärare upplever att vissa av elevernas familjer ställer krav på läraren att vara mer 

auktoritär och ha större disciplin i klassrummet (Norberg, 2000). Föräldrarna är vana vid en 

skola där utantillinlärning premieras framför reflektion och sökande efter sammanhang 

(Gustavsson, 1999). Det handlar också om föräldrar till elever på grundsärskolan som vill att 

läraren ska ge fler läxor för att förmå barnet att ”komma i kapp” (SIT, 2007) och normaliseras.  

 

Lärare ger ofta föräldrarna ansvar för att det uppstår missförstånd av olika slag (Collins, 2009).  

Studier visar på en stor klyfta i maktförhållandena mellan elevernas familjer och skolan 

(Berhanu, 2008; Lindgren & Sparrman, 2003).  Föräldrar betraktas inte som jämställda parter 

av skolans lärare och involveras sällan aktivt i arbetet runt eleven (Pickl, 2011; Woo Jung, 

2011). En bra dialog mellan lärare och föräldrar kräver att parterna möter varandra som jämlikar 

samt visar en vilja till samarbete och nyfikenhet för den andre personen (Alfakir et al., 2010). 

Många av föräldrarna har låg formell utbildning och vågar inte ifrågasätta eller argumentera 

med skolans företrädare (Berhanu, 2008).  Dessutom är man i många kulturer inte van att 

diskutera med skolans professionella, utan uppfattar deras förslag som slutgiltiga (Berhanu, 

2008; Pickl, 2011; Woo Jung, 2011). Lärarna tolkar ofta dessa föräldrar som passiva och 

ointresserade (Woo Jung, 2011). Här kan tolken spela en viktig roll men inte heller det är 

oproblematiskt (Isaksson & Nordlinder, 1999). Det finns en oro både från skola och från familj 

att tolken har ett begränsat språk och kunskapsnivå på båda språken (Woo Jung, 2011). Det 

krävs också att tolken upplevs pålitlig och beaktar sekretessen (Pickl, 2011). Gustavsson (1999) 



8 
 

och även Rosenqvist (2009) ifrågasätter tolkarnas kompetens att hantera en god tolkning av 

innehåll och innebörder i samtal.  Vad har tolkarna själva för kunskap om den svenska skolan, 

kunskapskrav och olika funktionsnedsättningar? Skolan och lärarna står inför många 

utmaningar i förhållande till att tolka och förstå familjers synsätt och kulturella koder grundade 

på olika livsvärldar och upplevelser. 

Lärarprofessionen    
Lärare och andra inom utbildningsväsendet måste hantera en verklighet som innebär att arbeta 

med en mängd olika religioner och livsideologier. Frågan är hur man i en globaliserad 

verklighet ska kunna skapa en utbildning som kan integrera olika synsätt på världen och livet 

och överbrygga vitt skilda synsätt (Goldstein-Kyaga, Borgström 2012; Halilvic & Huskic, 

2010; Stier & Sandström Kjellin, 2009). Många av dagens verksamma lärare fick sin utbildning 

för 20-30 år sedan vilket kan innebära att förståelsen för den mångkulturella skolutvecklingen 

kan ligga i paritet med den gamla utbildningen (Lahdenprä, 2010). Många av dem är omedvetna 

om sin kulturella attityd (Hill-Jackson, 2007). Studier pekar på att det finns ett ointresse hos 

lärare för andra kulturer och en okritisk förståelse av den egna kulturen (Collins, 2009; 

Jokikokko, 2005; Magliocca & Rinaldi 1984; Richardson Bruna, 2006). För att förstå och 

acceptera kulturell mångfald behöver läraren ha en känsla för den egna identiteten (Cole, 1984; 

Han & Thomas, 2010), inse sin egen etnocentrism och sina fördomar (Han & Thomas, 2010). 

Därför är förmågan att reflektera och ifrågasätta egna värderingar, attityder och perspektiv 

viktig (Jokikokko, 2005). Forskning visar att lärares medvetenhet när det gäller kulturella 

mångfaldsfrågor även påverkar elevernas akademiska framgång (Collins, 2009; Jokikokko, 

2005). Våra etnocentriska utgångspunkter gör oss blinda för hur vi själva konstruerar 

verkligheten (Elmeroth, 2008). Därför är det viktigt att ifrågasätta, problematisera gamla 

uppfattningar och utveckla mer dagsaktuell förståelse för mångkulturalism och interkulturalitet 

(Lahdenprä, 2010) samt öka förståelsen för hur kulturella faktorer påverkar individens 

utveckling och lärande. Williams (refererad i May & La Mont, 2014) menar att lärarens 

kulturella kompetens och hur denne hanterar den i realiteten, har en avgörande roll, för om 

eleven hänvisas till specialundervisning. En studie av lärares skäl för inledande utredning inför 

eventuell specialundervisning visade att de oftast var förknippade med kategoriska 

hänvisningar såsom egenskaper hos eleven, etnicitet, kultur eller socioekonomisk status hos 

familjen (Berhanu & Dyson, 2012; May & La Mont, 2014). Lärare gör ofta feltolkningar i 

klassrummet på grund av bristande insikt i olika kulturer (Collins, 2009).  

Utvecklande av interkulturell kompetens 
Av Sveriges kommuner anser 80,7% att det finns ett behov av att öka skolans kompetens när 

det gäller särskoleelever med annan etnisk bakgrund. Det som främst eftersöks är ökad 

kulturkompetens, det vill säga kunskap om andra kulturers perspektiv och uppfattningar (SIT, 

2007, 2008). Utbildning och kompetensutveckling utgör grunden för skapandet av en öppen 

skola som omfattar alla och inte sluter sig runt en monokulturell kultur (Elmeroth, 2008). 

Kvarstår gör uppdraget att klara mottagandet av elever med en annan kultur och språkbakgrund. 

Vikten av att öka integration betonas av både Skolverket och regeringen som ytterst 

betydelsefull för vårt mångkulturella samhälle och vår globala värld (Lorentz, 2013). 

 

http://www.gu.se/omuniversitetet/vara-fakulteter/omdirigering-person?userId=xberhg&userName=Girma+Berhanu&languageCode=sv
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Forskning pekar på att det behövs fler studier i hur interkulturell kompetens utvecklas (Collins, 

2009; Perry & Southwell, 2011). Det saknas enighet om vad interkulturell kompetens består av 

för sorts kunskap, eller är det kanske så att det mer är en personlig egenskap (Wubbels, den 

Broka, Veldrman, & van Tartwijk, 2006)? En stor del av arbetet kring interkulturell utbildning 

sker utan verifierade resultat (Gundara & Portera, 2008; May & Trent, Kea & Oh, 2008; Perry 

& Southwell, 2011). Föreläsningar, diskussioner och att samla fakta om olika kulturer kan vara 

en del i arbetet med att nå interkulturell kompetens. Utbildningsprogram och utlandsvistelser 

en annan del, men på grund av kostnaden, svårtillgänglig för de flesta (Johnson & Battalio, 

2008; Perry & Southwell, 2011). Många lärare menar själva, att en förutsättning för 

professionell utveckling är att få tid till att reflektera över sina egna erfarenheter när det gäller 

kulturell lyhördhet och medvetenhet (Devereaux et al, 2010; Jokikokko, 2005).  Det har visat 

sig att lärare genom att diskutera och reflektera över sina erfarenheter, tillsammans med 

professionell handledare, ökar sin kulturella medvetenhet och förändrar sin attityd till olikheter 

(Jokikokko, 2005). Dock är den allra viktigaste aspekten i att utveckla kulturell kompetens, den 

mänskliga aspekten, nämligen att bygga relationer (Devereaux et al., 2010). Cole (1984) drar 

slutsatsen, att framtiden för vår värld kan bero på lärares förmåga att utbilda medborgarna 

globalt och multikulturellt. Det absolut viktigaste att lära, är att vi alla är olika (Collins, 2009) 

och att vi alla anstränger oss för att försöka förstå våra olika livssituationer och 

bakgrundsupplevelser. 

Teoretisk referensram 

Livsvärldsfenomenologi 
Fenomenologisk ansats tar sin utgångspunkt i människors livsvärld. Livsvärlden är den 

konkreta verkliga värld människan dagligen lever i, erfar och tar för given i allt vad den tar sig 

för (Bengtsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009), den underförstådda ”horisont” utifrån vilken 

vi upplever saker och ting (Bengtsson, 2005). Språk och kultur är en del av dessa och utgör den 

referensram som förståelsen utgår ifrån (Reese-Schäfer, 1998).  I motsats till livsvärden står 

systemvärlden som består av ekonomiska världen och statsmakten (byråkratin) (Szönyi, 2012). 

Det centrala i livsvärldsfenomenologin är att de saker vi studerar inte är objektiva föremål eller 

händelser utan just fenomen (Bengtsson, 2005). Genom att gå direkt till dessa fenomen kan 

kunskap nås om dessa (Bengtsson, 2005). Detta kan göras via introspektion och reflektion. I 

introspektion registrerar människan aktuella ting, upplevelser och så vidare. I reflektion så 

undersökes dessa i efterhand. I livsvärlden existerar inga enskilda ting eller händelser utan allt 

relaterar till varandra och bildar hänvisningssammanhang (Bengtsson, 2005). Människor och 

grupper (fenomen) i livsvärlden kan beskrivas som fysiska system, kraft-eller magnetfält (Field 

theory) och försök har gjorts för att kartlägga och beskriva krafter och dynamik mellan fenomen 

i psykologiska fält, livsvärldar (Lewin, 1997). Livsvärlden kan sägas bestå av tre strukturella 

komponenter, kultur, samhälle och person. Kultur är det ”vetandeförråd” där deltagare i 

kommunikation hämtar sina tolkningar när de samtalar om något.  Samhälle är benämningen 

på de ordningar via vilka kommunikationsdeltagare reglerar sina tillhörigheter till sociala 

grupper. Personlighet avser de kompetenser som gör att människan kan delta i 

förståelseprocesser och därigenom hävda sin identitet (Habermas, 1996). Utifrån ett 

livsvärldsperspektiv i en studie innebär det att såväl de människor som studeras och de som 
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forskar på dem är förbundna med sina livsvärldar och deras horisonter smälter samman. Genom 

att människan över tid utsätts för en mängd sådana horisontsammansmältningar påverkas, 

vidgas och uppdateras ständigt horisonten (Bengtsson, 2005). 

 

Denna studie har inslag av fenomenologisk ansats vilket innebär att speciallärarnas upplevelse 

av sin profession (livsvärden på arbetet) har undersökts på ett systematiskt sätt. 

Maktordning 
Människan har en tendens att kategorisera för att göra sin värld förståelig, att reducera inflödet 

i information. Denna kategorisering sker ofta ifrån livsvärldens bakgrundsinformation. Alla 

människor har etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga etc. Dessa egenskaper 

eller tillstånd utgör en grund för sociala kategorier och bidrar till utformningen av människors 

identitet och de livsvillkor de lever under (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 2010; Samarbetsorgan 

för etniska organisationer i Sverige [SIOS], 2013). Det är vanligt att aktörer i olika kulturmöten 

saknar både adekvata kunskaper om varandras kulturer och tillräcklig självkännedom (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009). Bland majoriteten av befolkningen inom hela EU gäller ett 

verklighetsperspektiv som antingen är skrivet utifrån den egna majoritetskulturen eller utifrån 

de olika minoritetskulturer som förekommer i respektive land (Lorentz, 2013). 

 

Den som tillskriver sig rätten till makten får också social kontroll.  Grupper tilldelas egenskaper 

som förklarar deras underordnade position och därmed rättfärdigar förföljelse och 

diskriminering. De grupper som har makten i samhället formar diskursen och konstruerar på 

detta sätt identiteter hos dem som inte har makten. En stor del av de ojämlikheter som formar 

människors liv är inbyggda i strukturer, mönster i samhället, och i relationen mellan individer. 

(Elmeroth, 2008). Detta inbegriper även synen på personer med en funktionsnedsättning 

(Barnes & Mercer, 2010; SIOS, 2013).  

Funktionshinderpolitik  
Människors uppfattning om sjukdom och funktionsnedsättning präglas av den kulturella och 

sociala miljö de växt upp i (Assarson, 2012: Jönsson, 1999). I den industrialiserade världen har 

staten tagit över ansvaret för medborgarnas säkerhet och trygghet och grundat olika 

välfärdsinstitutioner såsom, äldreomsorg, stöd och service till funktionsnedsatta och utbildade 

experter som medborgarna kan vända sig till. Att ha en funktionsnedsättning och vara av annan 

kulturell bakgrund innebär en dubbel utsatthet (Jönsson, 1999). För familjer i exil brukar 

utsattheten medföra en ökad känslighet och rädsla för att bli ”stämplad”. Dessa familjer har 

redan en så utsatt position, därför orkar de bära mindre skam än tidigare, eftersom exilen i sig 

är så existentiellt och socialt ansträngande (Ritzén, 1999). Genom kategoriseringar och 

föreställningar om gruppen ”personer med funktionsnedsättningar” eller gruppen ”personer 

med annan kulturell bakgrund” bidrar vi till marginaliseringsprocesser och konsekvenser. Vilka 

riskerar att leda till en situation där allt som gäller personer med utländsk bakgrund tolkas i 

kulturella termer på samma sätt som personer med funktionsnedsättning riskerar att i första 

hand bli föremål för omsorg och omhändertagande (Frithiof, 2012). En del av misslyckandet 

med olika satsningar inom skola och även integrationspolitiken, kan förklaras med, att åtgärder 

främst har riktats mot dem vi uppfattar som ”de andra” och förbiser lätt det faktum, att det lika 

mycket är vi själva som behöver integreras (Halilovic & Huskic, 2010).  
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Redan 1983 kom en rapport av E. Bergman som påvisades en elev uppdelning ur ett 

etnocentriskt och omedvetet perspektiv där det svenska enhetsidealet och den svenska kulturen 

var grunden till all undervisning i skolan (refererad i Lorentz, 2013). Denna uppdelning av 

elever har fått fortgå ända in i våra dagar. I den internationella skoldebatten har det dock sedan 

slutet av 1900-talet talats om behovet av interkulturell undervisning. Olika deklarationer från 

bland annat Förenta Nationerna [FN] och United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization [Unesco] framhåller vikten av att prioritera interkulturell utbildning (Lorentz, 

2010; 2013). Krav på mångfald i skolan utmanar den pedagogiska praktiken och vi behöver 

medvetandegöras om vilka pedagogiska konsekvenser detta ger (Bergstedt & Lorentz, 2006). 

Det är ingen lätt uppgift för skolan att hantera olikheter i elevers sociala bakgrund och 

förutsättningar som begåvning, förmåga, intressen, erfarenheter och värderingar (Lahdenperä, 

1999). Skolan behöver ha duktiga, kunniga lärare med kunskap om interkulturella 

lärandeprocesser (SIT, 2007). 

 

Utan inblick i andra kulturer är det svårt att reflektera över sin egen kultur och det finns risk att 

den egna kulturen får utgöra den enda referensramen (Stier & Sandström Kjellin, 2009). En 

viktig insikt är att människor, svenskfödda som utlandsfödda, ibland har förhållningssätt och 

förklaringsmodeller som skiljer sig åt, vilket ibland leder till missförstånd och konflikter (Angel 

& Hjern, 2004). Det finns olika modeller för att förstå och förklara funktionsnedsättningar. I 

Sverige är det den så kallade miljörelaterade modellen som används mest. Den uppmärksammar 

hinder i samhällsmiljön, vilka begränsar individen. Till miljön inräknas också bemötande och 

våra attityder till personer med funktionsnedsättning (SIOS, 2013; Barnes & Mercer 2010). 

Modellen grundar sig i mänskliga rättigheter och tanken om alla människors lika värde 

  



12 
 

3. METOD 
I studien används kvalitativ metod då avsikten är att försöka få en djupare förståelse för hur 

grundsärskolans speciallärare upplever sin interkulturella kunskap i förhållande till den ökande 

immigrationen till Sverige (Creswell, 2007; Hartman, 1998). Kvalitativ metod har 

hermeneutiken som grund och med en sådan metod försöker forskaren komma åt det subjektiva, 

det som inte kan observeras utan måste förstås genom att sätta sig in i människors situation 

(Hartman, 1998). I det här fallet var intentionen att komma åt vad speciallärarna upplever sig 

ha för erfarenheter, kunskaper och kompetenser för andra kulturer, i mottagandet av elever med 

en utvecklingsstörning och bemötandet av deras familjer. Studien har inslag av fenomenologisk 

ansats. Med det menas att få speciallärarna att komma i kontakt med sina erfarenheter, 

formulera dem i ord och delge erfarenheterna i intervjun. Inför datainsamlingen gjordes 

noggranna förberedelser för att undvika risken att en mängd obesvarade frågor senare skulle 

dyka upp (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Forskningsetiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2011) har publicerat regler och riktlinjer som det är lämpligt att följa för att 

säkerställa att forskningen blir av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Kvalitativ god 

forskning ska ha en bra balans mellan forskningskravet och individskyddskravet. Det vill säga 

att forskningen ska ha ett relevant syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i 

forskningen. Studiens relevans är mycket angelägen då det finns mycket få studier i ämnet. För 

att säkerställa att det inte berodde på bristande förmåga när det gällde att finna relevanta studier, 

togs vid två tillfällen hjälp av en av högskolans bibliotekarier. Efter sammanlagt fem timmars 

sökande hade endast tio internationella och fyra svenska artiklar påträffats och bara ett par av 

dessa matchade det eftersökta. När det gäller individskyddskravet informerades speciallärarna 

i missivbrevet (bilaga 2) om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och när som 

helst kunde avbrytas (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Därefter inhämtades 

samtycke ifrån deltagarna. Dessa informerades om att intervjuerna skulle avidentifieras så långt 

som det var möjligt, så att de som enskilda personer inte skulle kunna identifieras av 

utomstående. All information behandlades på ett konfidentiellt sätt. Endast författarna själva 

hade tillgång till de transkriberade intervjuerna. All data förstördes efter färdigställande av 

uppsatsen. För att säkerställa ett etiskt korrekt handlande i alla moment gjordes ett etiskt 

protokoll där det mer ingående beskrevs tillvägagångssättet (bilaga 4). 

Population och urval 

Urvalet till intervjuerna gjordes genom bekvämlighetsurval (Gustavsson, 2004). Med det menas 

att kontakt togs med grundskolor eller speciallärare vilka kunde antas ha erfarenhet av elever 

med annan kulturell bakgrund. Dessa erbjöds att delta i studien.  Totalt tillfrågades 24 personer 

om att delta i studien. Sju av de först tillfrågade speciallärarna avböjde att delta i studien. Så 

långt som det var möjligt undveks att intervjua personer med tidigare personlig koppling till 

intervjuarna. Respondeterna är från sju olika kommuner. En av kommunerna har sedan många 

år tillbaka en hög andel personer av annan kulturell bakgrund och övriga kommuner har i 

varierande grad börjat få en ökad inflyttning.  
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De 17 respondenterna är i åldrarna 41-63 år och medelåldern är ca 62 år. Tre är män, resterande 

kvinnor. Nio av speciallärarna är förskollärare i grunden, sex är grundskollärare och två 

fritidspedagoger. Två har speciallärarexamen, två studerar till speciallärare och sex är 

specialpedagoger. En anger att hon är behörig på grund av år i yrket. Tre speciallärare har läst 

fristående kurser i specialpedagogik och fyra har även läst Svenska 2. Nio av speciallärarna 

arbetar på grundsärskolan och åtta arbetar på grundsärskolans träningsskola. 

Datainsamling 

Om man vill veta hur människor uppfattar något är det bästa sättet att tala med dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Lantz, 1993). Därför valdes intervju som är en vanlig datainsamlingsteknik 

i kvalitativa och fenomenologiska studier (Fejes & Thornberg, 2010). Totalt intervjuades 17 

personer i 15 intervjuer. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från 

den levda vardagsvärlden ur respondentens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Mertens, 1997). Intervjuerna var halvstrukturerade och av explorativ (utforskande) karaktär 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att få speciallärarna att känna sig öppna, fria och att vilja dela 

med sig av sina tankar var det viktigt att tänka på den sociala relation och den miljö intervjuaren 

lyckades skapa med och runt respondenten (Ibid; Lantz, 1993). Intervjupersonerna fick i 

möjligaste mån själva bestämma tid och plats för intervjuerna, detta för att minska eventuell 

stress. Förförståelse är en förutsättning för att få syn på och utveckla ny kunskap och förståelse. 

Men det kan också bli ett hinder för att se det nya. Därför var det viktigt att reflektera över den 

egna subjektiviteten. Med förförståelsen, syftet och teorigenomgången som utgångspunkt togs 

ett antal områden/teman upp vilka speciallärarna särskilt skulle beröra i intervjun. Dessa 

områden sammanställdes till ett intervjuunderlag (bilaga 3). Det finns frågor av olika karaktär 

(Kvale & Brinkmann, 2009) och valet av frågor avgör hur fylligt underlaget från intervjuerna 

blir. Därför testades intervjuunderlaget först i ett arbetslag och det visade sig vara otydligt, så 

en omarbetning gjordes. En provintervju genomfördes, vilket resulterade i några ytterligare 

justeringar (Lantz, 1993). Speciallärarna fick underlaget i god tid innan intervjun så att de skulle 

ha god tid att reflektera över temana. Avsikten var att låta dem berätta fritt utifrån underlaget 

och endast ställa några enstaka följdfrågor. Under intervjuerna fördes en form av 

intervjuprotokoll eftersom det är av vikt att vi inte bara lyssnar på vad som sägs, utan också 

lägger märke till hur uttalanden åtföljs av tonfall, ansikts- och kroppsuttryck (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna spelades in (Gustavsson, 2004). Till detta användes diktafon 

och Ipad. 

Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Intervjuaren är medskapare av de ”utsagor” som 

framkommer i intervjuerna så det var viktigt att hela tiden reflektera över på vilket sätt som det 

påverkade intervjuerna och resultaten. Efter att transkriberingarna var gjorda började arbetet 

med att analysera. Inledningsvis lästes materialet igenom för att få en känsla av helheten. 

Därefter började arbetet med att koncentrera, formulera om, samt plocka ut det väsentliga och 

meningsbärande enheterna ur textmassan. Materialet kodades i kategorier vilka bildade teman. 
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Detta gjordes först enskilt och sedan tillsammans. Vilka likheter och skillnader kunde ses? De 

olika teman som växte fram, hjälpte oss att överblicka materialet. Genom kategoriseringen 

började textmassan att få en struktur och reduceras. Intervjupersonernas yttranden pressades 

samman till kortare formuleringar. En strävan fanns efter att finna det som fanns ”bakom” den 

konkreta texten (Gustavsson, 2004). Sedan började arbetet med berättelsen. De många historier 

och händelser som återgavs av undersökningspersonerna skulle vidareutvecklas och vävas 

samman till en sammanhängande berättelse (Ibid). Det var viktigt att sträva efter en ”fyllig” 

beskrivning, annars kan analysen förlora innebörd (Larsson, 2005). Textdelarna tillskrevs, 

genom tolkningen, en innebörd genom att de växelvis studerades var för sig och sedan i sitt 

sammanhang. Hela tiden under analysen skedde denna pendling mellan helhet och del, del och 

helhet (Gustavsson, 2004; Cresswell, 2013). I detta skede var det viktigt att vara medveten om 

att förförståelsen påverkade hur vi uppfattade skeenden och hur vi tolkade materialet 

(Cresswell, 2013; Gustavsson, 2004; Larsson, 2005). Olika ”glasögon” provades vilka kom att 

utgöra en form av referensram genom vilka de olika textstyckena studerades. Genom att 

systematiskt pröva flera olika möjliga tolkningar valdes sedan de mest rimliga ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att analysera relationen mellan de teman vi fått fram, framträdde ett 

teoretiskt resonemang, som förklarade och återspeglade det som framkommit i intervjuerna av 

speciallärarna. 

Studiens trovärdighet, överförbarhet och validitet 

Avsikten var att rapporten skulle bli tydlig, välskriven och att läsaren tydligt skulle kunna följa 

alla detaljer och steg i forskningsprocessen samt att metod och tekniker skulle vara adekvata 

för forskningsfrågan. Datainsamling och bearbetning skedde på ett systematiskt sätt. En del av 

studiens trovärdighet avgörs av kvaliteten på intervjuerna. Under iordningställande av 

intervjuunderlaget och dess teman, fördes en diskussion om hur det skulle utformas för att inte 

vara för styrande.  Det var en balansgång mellan att ge lagom och att ge för mycket information.  

 

För att öka reliabiliteten testades intervjuunderlaget i ett arbetslag och vissa förändringar 

gjordes efter detta. En provintervju genomfördes för att testa att respondenterna tolkade 

intervjuunderlaget på önskat sätt (Gustavsson 2004). Ytterligare justeringar gjordes efter detta. 

Intervjuarna lade sig i vinn om att inte ställa ledande frågor. Intervjuerna återgavs ordagrant i 

transkriberingen. Det visade sig svårt att få en medbedömare då det är mycket tidskrävande och 

kräver insikt i forskningsprocessen. För att göra det bästa av situationen genomförde var och 

en av intervjuarna självständigt en kategorisering och skapade teman. Därefter jämfördes dessa, 

och en ny gemensam kategorisering gjordes.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet har växt fram genom tematisk sammanställning av intervjuerna. Flera av 

respondenterna påpekade att intervjuerna givit dem tillfälle att reflektera och formulera sina 

tankar. Utsagorna ifrån intervjuerna har sammanställts och exemplifieras med citat, vilket gör 

det lättare för läsaren att relatera till den praktiska professionen. Lärarna har i resultatdelen fått 

beteckningen L1-17. Citat återges i form av tal och uttryck så nära ursprunget som möjligt. Paus 

återges som (.), […] visar på förklaring och   /.../ visar på var delar av citat som inte bidrar till 

förtydliganden tagits bort..   

Det viktiga mötet 

Alla sjutton speciallärarna menade att det allra viktigaste, är att bygga upp ett förtroende med 

eleven och dess anhöriga. Det handlar om respekt, tillit och förståelse för varandra och att kunna 

mötas någonstans mitt i, mötas individ mot individ, så det inte blir ett ”vi och dom”. Fem av 

sjutton respondenter påpekade grundsärskolans fördel gentemot grundskolan, att ha möjlighet 

till att ”se” individen.  

 

Det handlar ju mycket om relationer i allting. Då spelar det inte så stor roll ifrån var man kommer 

egentligen. /…/ alltså om man har något hinder, funktionsnedsättning. Utan det är ju människan 

man vill nå. Och då är ju goda relationer både med barnen, ungdomarna och deras föräldrar viktigt 

(L15).  

 

Det är det här inlyssnade och respekt, ödmjukhet och försöka mötas någonstans mitt emellan och 

man måste också få tiden på sig att /…/ För jag menar är man nyanländ är allt precis helt nytt 

(L12). 

 

Sex av de åtta speciallärarna på träningsskolan gav uttryck för att inte se bristande svenska hos 

familjerna som något större hinder. De kommunicerade bland annat med bilder som stöd i 

kommunikationen med föräldrarna.  

 

Det gäller hela tiden att vara övertydlig med saker, instruktioner och sånt och använda mycket av 

bilder /…/ att skicka meddelande till hemmet, att förtydliga allt med bilder för att de ska förstå 

vad man förväntar sig (L4). 

Bondesamhället - IT-samhället 

Tre speciallärare av sjutton hade på något sätt reflekterat över den ”tidsresa” som många 

familjer är med om. De menade att den utveckling som tagit oss i västvärlden flera hundra år 

förväntar sig många av oss att elevernas familjer ska förstå och anpassa sig till direkt.  

 

Han pratade om den här resan Sverige har gjort. Kanske från 17–1800-talet fram till nu. Med att 

vi har varit bönder /…/. Det har blivit industrialisering och nu är vi i ett IT samhälle helt plötsligt. 

Det har ju tagit oss flera hundra år att komma dit.  Och du kan bli flykting från ett helt annat land 

och ta ett flygplan hit på mellan sex och tio timmar, då hamnar du i vårt IT samhälle. När du 

kommer ifrån, kanske, ett gammalt bondesamhälle (L11). 
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Av sjutton speciallärare menade fyra att det är helt olika saker som värderas i olika samhällen. 

I vårt högteknologiska IT-samhälle finns en strävan mot att ligga i framkant i alla mätningar 

och att alla ska vara med och bidra till samhällets utveckling. Medan det i t.ex. Kurdistans 

mindre byar värderas högt att vara en skicklig hantverkare eller god husmor. De olika 

samhällsmiljöerna kan vara helt avgörande för om du bedöms att ha en funktionsnedsättning 

eller inte.  

 

Men alltså just det här med utvecklingsstörning nä men det beror ju på vilken miljö man är i. En 

teoretiker som kommer till någon by i Kurdistan, där man värdesätter mer det här praktiska och 

liksom vardagsnära arbetet. Den skulle ju ha utvecklingsstörning där (L14). 

 

Fyra speciallärare av sjutton menade att det är lätt att glömma hur det såg i Sverige och för 

träningsskolans elever, tjugo år tillbaka och det är så det kan se ut i vissa andra kulturer idag. 

 

Hur man tänker kring tid i olika kulturer kan vara ett irritationsmoment menade fem av sjutton 

speciallärare. De hade erfarenhet av att föräldrar inte kom i tid till avtalade möten och att i det 

svenska samhället är det viktigt att passa tider.  

 

/…/ om man säger vi är ju väldigt tidsmedvetna i Sverige /…/ Det är ju jätteviktigt det här att är 

det klockan 8 så är det klockan 8 (L13). 
 

Tid är inte så viktigt i Somalia utan man kommer när man är klar med det man har gjort i princip. 

Så där, träffar jag en kompis på gatan då är vi här och nu i verkligheten och då får det andra vänta 

och då. (L4). 

Makt samhällsstruktur och tolkningsföreträde  

Detta tema hade speciallärarna svårt att berätta om. Åtta av speciallärarna kom in på temat i 

andra sammanhang. Vissa formulerade sina tankar kring temat just i intervjustunden. 

 

Och just, västerlandet (.) det är ju det. Det har ju varit så länge nu att det har gått bra ekonomiskt 

i västerlandet. Men det är ju då och kanske nu en bit. Men sen vet vi ju inte framåt hur det blir. 

För det är ju också det här. Den här omvärldskunskapen, och tänka ja, Indien, Kina, Afrika.   Ja 

ha, nu är de på väg upp. Hur blir det här då? Hur blir det för oss här? Alltså allting är ju föränderligt 

(L14). 

 

Jag vet inte om det är något speciellt jag tänkt på, det här vi och dom finns ju naturligtvis. Vare 

sig man vill eller inte /…/.  Det är ju lätt att prata om något slags kollektiv fast det är, jag menar 

invandrare det är ju liksom kollektivet sen är det olika minoriteter, olika etniska grupper och så 

är det olika individer och innan man kommer dit och kan se skillnad på individer är det ju rätt 

långt, och tyvärr är det väl rätt långt. (L9). 

 

Nio speciallärare associerade temat till andra maktsituationer, 

 

En sak som man ser om man ser, lite kulturella, då, om man säger maktskillnader. /…/ jag har ju 

mött många familjer där man märker väldigt tydligt att det är mannen i familjen som är den 

styrande och ställande (L13).  

 



17 
 

Svenska skolan 

Nio av respondenterna tog i intervjuerna upp svårigheten att tydliggöra det svenska 

skolsystemet och skillnaden mellan grundskola och grundsärskola. Två av sjutton ifrågasatte 

vems ansvar det är att sätta in föräldrarna i hur det svenska skolsystemet fungerar. Åtta av 

sjutton speciallärare upplevde att föräldrarna saknar förståelse för detta och att de gång på gång 

fick förklara och ändå så blir det så främmande för familjerna. ”Och då är det återigen det här 

med varför de är här och, att det är långsam inlärning och att man går här bara för att man har 

ett funktionshinder. Så får man ta det en gång till och” (L 17).  

 

Och speciellt första mötet, liksom, innan de börjar i klassen. Så att man får dem och förstå vad 

det innebär att gå i grundsärskolan. För det har jag faktiskt upplevt att de inte har riktigt förstått 

att det inte ger behörighet till gymnasiet. Jag vet inte hur tydlig informationen nere på 

förvaltningen har varit, då. Innan de bereds en plats i särskolan. Är de väldigt tydliga med att det 

här är en annan kursplan, en annan läroplan? Och att man kan bara gå på gymnasiesärskolan. 

Ibland undrar jag hur tydliga de är?  Eller också är det svårt för föräldrarna att ta in all information. 

Det kan vara att de tappar också. (L 15). 
 

Tre speciallärare av sjutton hade erfarenhet av att föräldrar trodde att barnen skulle gå att ”laga” 

med mer läxor.  

 
/…/ hans metod till att bota det här. Det var, att bara han får mer läxor så kommer det här att ordna 

sig (L 16). 

 

En speciallärare hade sett stora framsteg hos de berörda eleverna och efter det börjat ifrågasätta 

om eleverna inte bör ha fler läxor. Skulle de komma längre då? 

 

Han har utvecklats mycket, så jag hamnar i det här, men gud, är det så här man ska göra? Måste 

de jobba så mycket hemma för att vi ska se en snabbare utveckling i skolan. Det har jag brottats 

lite med nu (L15). 
 

Två speciallärare menade att i vissa kulturer förväntas pojkar vara de som försörjer föräldrarna 

när de blir gamla och därför kan en särskoleplacering för pojkar vara extra svår att acceptera. 

 

När hon har fått beslut /…/ då rusade hon, ville inte höra ville inte acceptera det, för att i andra 

kulturer är det många gånger pojkarna som ska försörja sina föräldrar när de blir äldre och dom 

ska ha yrken, dom ska ha familj och ta hand om sina gamla föräldrar /…/ (L2). 
 

Sex av sjutton speciallärare berättade att föräldrar uttryckt stor tacksamhet att deras 

funktionsnedsatta barn får gå i skolan här i Sverige. På många ställen i världen är det ingen 

självklarhet. Fyra föräldrar har i samtal berättat att de uppskattar det svenska välfärdssystemet. 

 

Man vill att mitt barn ska ändå få det bättre, det bästa man kan få. Man kan få gå i skola. 

Hemlandet erbjuder inte det. /…/ gjort ett medvetet val (L13). 

 

När de kommer hit till Sverige till helt nytt land och bekymrade över ja sina barn men många 

gånger dom är överraskade pga. Sverige har så bra socialt system (L2). 
 

Av sjutton speciallärare beskrev sju att de ibland mötte oförståelse hos föräldrar för skolplikten.  
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Man har inte riktigt förståelsen för att här ska man gå i skolan och få lära så mycket saker som 

dom bara kan /…/. Utvecklas så mycket som bara går (L10). 

 

/…/ jag har faktiskt en skyldighet att tala om att, ja, det är så här. Att ni, man kan inte bara ta 

ledigt och vara borta i två veckor. Så, utan det är faktisk så här då att i Sverige har vi, måste man 

vara i skolan. Vi har skolplikt (L13). 

 

I svenska skolan har föräldrar en stor roll enligt en av speciallärarna. De förväntas vara delaktiga 

och engagerade i skolans arbete. Det är inte alltid självklart för föräldrar ifrån andra kulturer 

vilket skapar irritation hos skolans personal.  

 

/…/ det blir lite att lärare eller personal kan se ner lite på de familjerna för de gör ju inte sitt 

jobb. Vi har ju sagt åt dem att de ska göra det här, de gör ju inte det (L 16).  

Kristen etik och västerländsk humanism 

När det gäller detta tema hade speciallärarna varierade uppfattningar om vad det innebar för 

deras undervisning. Fem menade att formuleringen känns ålderdomlig och att de inte funderat 

särskilt mycket över formuleringen i läroplanen. En lärare ifrågasatte om vi i västvärlden kan 

anse oss mer etiska. ”Så jag vet inte, jag vet inte om den där västerländska humanismen är 

någon humanare än någon annan” (L9). En speciallärare var noga med att tydliggöra både för 

föräldrar och elever att ”De behöver inte tro på det jag lär ut, men de ska lära sig det” (L8). 

 

Ja, om man tittar på kristen etik, jag har ärligt inte tänkt så mycket på det. (L1). 
 

När jag undervisar i skolan, jag tänker inte så mycket på den kristna och sånt, sån etik utan tänka 

mer på det humanistiska hur man uppträder mot varandra och hur man är, sådana demokratiska 

världen. /…/. Jag har faktiskt inte reflekterat att det ska vara på en kristen tradition, jag har faktiskt 

inte tänkt på det (L4). 

 
Det reagerade jag på när jag fick höra det första gången. Jag tycker det känns snävt, det finns bara 

en etik som är godkänd på något sätt, det finns bara en religion som är värd att nämna, jag tycker 

det är snävt (L9).  

 

Tolv av de sjutton intervjuade hänvisade till hur de hanterade traditioner som t.ex. jul, lucia och 

påsk.Tretton av sjutton speciallärare ansåg att det är viktigt att respektera att människor kan ha 

olika syn på traditioner. Tre speciallärare beskrev hur de tonat ned de svenska traditionerna.  

 

Vi hade en fest, julfest varje år och nu är det inte så självklart längre att det heter julfest längre. I 

år pratade vi om vinterfest. Och det kanske inte var jättemycket jultema på den heller utan det 

fanns inslag av det. Men också för respekt av andra kulturer och familjer (L 12). 

 

En speciallärare (L2) som själv hade annan kulturell bakgrund ansåg att det var viktigt att alla 

håller på sina traditioner, även vi svenskar.  
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Måldokument  

För tio av de sjutton intervjuade fungerade måldokumenten som ett stöd och ”rättesnöre” i 

kontakten med elevernas familjer. Ett konkret sätt att visa föräldrar, att innehållet i 

grundsärskolans verksamhet är styrt uppifrån och att alla speciallärare följer dessa för att 

säkerställa att utbildningen blir likvärdig över hela Sverige.  

 
Då tog vi fram läroplanen och pratade utifrån den och där är det bestämt att de ska få röra sig i 

vatten [simundervisning], det ska de ha med sig och så är det här i Sverige (L4). 

 

Stå för våran kursplan för den ändå, det är vårat rättesnöre. Det är den vi har och förlita oss på, 

då. Och går vi efter den så gör vi rätt, ändå. Och kan man berätta det här på ett bra sätt så tror jag 

ändå föräldrarna kan köpa det. Det är ju vårat verktyg (L17). 

Tolks medverkan i särskolan 

Tretton av sjutton speciallärare beskrev en positiv attityd till att använda tolk. ”Men för mig är 

det en självklarhet då man till exempel har ett utvecklingssamtal eller ett samtal överhuvudtaget. 

Där det är jätteviktigt att vi förstår varandra. Självklart ska man ha tolk (L 13)”. Sju av sjutton 

respondenter menade att tekniken kräver en viss medvetenhet om hur man ska genomföra 

samtalen, som till exempel att se på personen man riktar sig till istället för på tolken, val av ord, 

tala långsamt och tydligt. Av sjutton respondenter menade sju att det finns tveksamhet huruvida 

tolken verkligen översätter ordagrant. Sju av sjutton hade erfarenhet av att tolken lade in egna 

synpunkter eller förde en parallell dialog med föräldrarna. Tre av sjutton beskriver hur de först 

fått förklara för tolken så att denne sedan kunnat förklara för föräldern.  

 

Jag hade en situation en gång där jag först var tvungen att förklara för tolken så att den skulle 

förstå och sedan skulle tolken i sin tur förklara för föräldrarna. Och det blir ju också, då är det bra 

om den här personen har förkunskap om sådana saker (L 12). 
 

Tre av de sjutton speciallärarna hade reflekterat över hur föräldrar kan uppleva det att ha tolk. 

”Jag har i och för sig nästan aldrig frågat om det heller. Det har jag inte tänkt på (L16)”. Vid 

eftertanke beskrev de att föräldrar kan uttrycka åsikter om vilken tolk de vill ha. Det är en 

känslig och utelämnande situation menade de tre speciallärarna då det i vissa kulturer kan 

upplevas skamfyllt att ha ett barn med en funktionsnedsättning. Det kan också upplevas känsligt 

med en tolk ifrån samma stad då man inte riktigt litar till att sekretessen hålls.  

 

Mer än att man märker att oftast när familjen träffar tolken så har de alltid, tycker ja, en relation. 

/…/. Det har jag varit med om nästan varenda gång att det är landsmän man känner, /…/ då vet 

man ju inte riktigt med tillförlitligheten i tolkningen. Det kan man inte, inte att det är så att jag 

undanhåller saker därför att misstänksamhet mot tolken. Men ändå man har ju lite det här i åtanke, 

hela tiden, tycker jag, under samtalet. Och sedan har det kommit fram, vissa fall vet jag då när 

familjen har gått sedan. Då har tolken berättat saker som jag inte trodde att hon visste om familjen.  

Som jag inte visste heller. Så det blir lite konstigt så här att – jo men det är så här i den här 

familjen. –Va, är det? Så det blir lite sådan där information man egentligen inte skulle veta, 

egentligen. Det har varit flera fall (L16). 
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Sju av sjutton speciallärare beskrev att de gjorde medvetna val av tolk utifrån föräldrars och 

sina egna önskemål. De kunde till exempel välja en tolk från annan kommun, ett annat 

åldersspann än föräldrarna, kön på tolken, dialekt eller bara att man känner mer förtroende för 

någon. 

 

Därför att man kanske inte vill röja vissa saker för en tolk som kanske är ifrån samma stad. Även 

om han har tystnadsplikt. /…/ man fick försöka med när man bokade tolken önska vilken det var. 

Kanske inte var någon som var i samma ålder som den föräldern. Att man tänkte så litegrann (L 

11). 
 

Ibland förekommer att andra personer används i funktionen som tolk.  Sex av sjutton 

speciallärare berättade om assistenter och modersmålslärare som tolkat. Två av speciallärarna 

hade positiva erfarenheter av att föräldrar uttryckt att de känt sig mer trygga när personer utanför 

skolan inte behövdes kopplas in. Fyra av speciallärarna hade negativa erfarenheter. 

 

För i början hade vi en assistent som pratade arabiska. Men jag är inte säker på att det blev riktigt 

tolkat /…/ jag tror det är bättre att ha en tolk som kommer utifrån. Som kan vara helt opartisk och 

det hade vi sen, det kom tolkar från /…/ dom har tolkservice (L 7). 

Funktionsnedsättning 

Tretton av sjutton speciallärare lyfte fram svårigheten att förklara för och få föräldrar att förstå 

innebörden av begreppet funktionsnedsättning i svensk kontext. Sju av sjutton framhöll att vad 

som definierar en funktionsnedsättning, är bundet till kulturen. Begreppen utvecklingsstörd, 

förståndshandikappad eller funktionsnedsatt kanske inte ens finns i vissa språk eller kulturer. 

Kommer man från Somalia menade en av speciallärarna är det helt andra begrepp de utgår ifrån 

”/…/ pratar man om det här [håller handen på hjärtat] då får man med sig föräldrarna. Om du 

här, kan du inte ha problem [pekar på hjärnan] utan det är här du har problemet [håller handen 

på hjärtat]. Här sitter själva intellektet, sitter här [hjärtat] och inte där [hjärnan] (L8)”.  Sju av 

de sjutton speciallärarna menade att föräldrarna inte tog in informationen om sina barns 

funktionsnedsättning, utan det blev en process över år för att nå en acceptans. 

 

Det är så många nyanser det gäller att förklara rätt, det är i många kulturer otroligt tabu att vara 

utvecklingsstörd och gå i en särskola dom kanske inte ens har ett ord för det (L9). 

 

Att det är en utvecklingsstörning och i vilken grad det är. Det är ju bundet till kultur. Vår kultur. 

Det är ju vi som talar, som bestämmer hos oss, vad som inte är ok. Att man inte ska kunna klara, 

klarar man inte den svenska eller västerländska skolan. Därför att man inte har förmåga att tänka 

så bra abstrakt, eller se inre bilder /…/.  Men det är ju hos oss. För vad värdesätter man i Kurdistan, 

t.ex.? /…/. Det teoretiska samhället och vilken kultur man lever i. Det är där man bestämmer vem 

som har utvecklingsstörning och vem som inte har.  Och det är klart att när man värdesätter så 

mycket som vi gör av teori och abstraktion o.s.v. så är det ju många som faller bort. Och då är 

man inte fin nog. Sedan kan man vara hur duktig arbetare i någonting konkret, skomakare eller 

något sådant. Men det ses ju inte som att det är så märkvärdigt (L14). 
 

Elva av sjutton speciallärare lyfte fram kulturella skillnader i syn på hur olika man kan hantera 

funktionsnedsättningen. 
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 För någonstans bara en sådan sak tänker många utav våra elever kanske på något sätt behöver 

medicineras. Vi har, tror jag, en västerländsk syn på hur man använder och tar medicin för att må 

bra. Medan man i många kulturer inte vill använda medicin. Och för vår elevkategori så kan det 

ha avgörande betydelse för hur man fungerar i vardagen (L10). 

Individ- eller familjecentrerat förhållningssätt 

Två speciallärare lyfte direkt fram skillnader mellan den individ- och familjecentrerade fostran. 

 

Att familjen är det viktiga. Och man tar hand om varandra. /…/. Och att sedan individen, ja, den 

finns ju med i det här men att den inte är så självständig (L14). 

 

Så även om man får mamma och pappa med på tåget i det här många olika saker så, sen pratar de 

i sin tur med farmor och kusiner och släkt, sen kommer de och säger nej (L3). 

 

Nio av sjutton speciallärare belyste temat, men i andra ordalag och sex av dessa påtalade hur 

familjerna månade om sina barn och hjälpte dem mycket praktiskt. Fem av sjutton speciallärare 

berättade att föräldrar ofta efterfrågar att även skolan skulle stödja eleverna mer praktiskt.  

 

Nej, att behöva hjälp. Någon vuxen som följer med på toaletten, tvättar barnet och att man klär 

på barnet, att man klär av, att man tar i handen och sätter ner på stol o.s.v. Att man lägger på mat 

på tallrik och (.) mer det här att omhulda. På något vis, att hålla barnet litet /…/.  Men i de fallen 

där det varit så, så har (.) det gäller ju också att tänka utifrån att man kan tycka då, ser inte 

föräldrarna, att det här barnet klarar (.) det kan ju visst klä på sig och klä av sig i skolan (L14).  
 

Att måna, omhulda och överbeskydda sina barn kan också ses som en religiös handling, menar 

en speciallärare.  

 

Jag vet att jag träffade en mamma, hon sa så här. Men jag tror att jag har blivit utsedd av Allah. 

Hon var ju muslim. Därför att nu har jag fått det här barnet och då är det min uppgift att vårda det 

här barnet. Att omhulda det, att omhänderta det. För det är liksom min uppgift i livet. Och då blev 

ju det, då krockade det med vårat sätt att se på frihet. Att se på självständighet (L11). 
 

I kontrast till denna uppfattning framkom att två speciallärare tyckte sig kunna se att i familjer 

från andra kulturer förväntas barnen vara mer självständiga och klara sig själva. 

 

Att man, alltså de ser ju på sina barn på ett annat sätt. Att, det känns som att (.) vi är i Sverige, i 

svenska samhället där är man mer curlande förälder /…/ Jämfört med de här eleverna som har en 

annan bakgrund. Kommer ifrån ett annat land där förväntas man klara sig mer själv. Och ta ansvar 

mer för saker själv (L16). 

Sorg 

Åtta av speciallärarna nämnde att föräldrar uttryckt sorg över barnets funktionsnedsättning. Åtta 

av sjutton respondenter hade även mött annan sorts sorg och upplevda trauman hos föräldrar. 

Sex av sjutton speciallärare menade att de inte mött sorg vare sig hos elever eller föräldrar. 

Någon menade att föräldrar kanske valt att inte dela sorgen med dem och att uttrycka sorg på 

ett annat språk än sitt modersmål kan vara svårt. Av sjutton nämnde fyra respondenter att sorg 
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alltid är personlig och i allra högsta grad kulturellt betingad, vilket kan göra att den kan ta sig 

andra uttryck än vad vi är vana vid och därför svår att känna igen. 

 

Den delen om man säger i sorgeprocessen. Traumat, att man kanske kom ifrån länder det var krig 

i. Man kanske har mist många anhöriga, många vänner /…/.  Man lämnar ju inte bara dem man 

har nära sig. Man lämnar även också hela sin vardagskultur. För även att du tar med dig, att är 

den du är så har du hela din kulturella identitet. Så det är ju inte den du flyttar utan du flyttar till 

en helt annan kultur (L13).    

 

Där skulle man ju verkligen vilja veta, hur mycket har de sett, vad har hänt och (.) förälderns sorg 

i att den är ensam förälder kvar /…/. Skulle behöva veta vad som eleven/familjen varit med om i 

hemlandet för trauman. Skulle vara lättare att förstå barnens beteende (L3). 

 Lärarens egna intresse 

Alla speciallärarna beskrev det egna intresset och nyfikenhet för andra kulturer som viktigast 

för att utveckla interkulturell kompetens. Tolv speciallärare upplevde en bristande kompetens 

och hade på eget initiativ sökt efter kunskap. Åtta av sjutton menade att interkulturell kunskap 

inte är något som har hög prioritet från skolledningen. Fem av sjutton respondenter menade att 

de ständigt uppmanas till att delta i olika fortbildningar beroende på hur pendeln i samhället 

svänger och vad som anses aktuellt exempelvis ”läs och skriv” och ”mattelyft”. På olika möten 

i skolan förs det bland annat diskussioner om visioner, måluppfyllelse och läroplaner. Endast 

någon speciallärare hade erfarenhet av att de haft interkulturell kompetens som 

fortbildningsområde. Åtta av sjutton speciallärare påpekade bristen av, och önskan om, en 

drivande skolledning i de här frågorna. Elva av de intervjuade speciallärarna menade att det är 

ett mycket angeläget ämne och efterlyste organiserad utbildning i interkulturell kompetens. Tre 

av sjutton speciallärare menade att de ville att utbildningen skulle vara riktad mot elever med 

en funktionsnedsättning och deras anhöriga. Speciallärarna ansåg att det är mycket viktigt att 

regelbundet avsätta tid till diskussion och reflektion om uppdraget. 

 

Jag fick ju lära mig för att lättare kunna förstå lättare att hantera dom, lättare att lära dom. Hade 

jag bättre förståelse så gick det mycket lättare.  /…/.  Men jag kan ju tycka, tro att det finns en 

brist i att utbilda personal i de här frågorna. Utan man får helt enkelt skaffa den här kunskapen 

själv. Och det tycker jag av princip inte är bra utan det ska komma uppifrån att det ska satsas på 

lärarna som håller på att jobba med dom här eleverna oavsett. Så ska ledningen vara drivande 

utbildning plus personalen givetvis (L8). 

 

vi efterlyser mer, mer ingående på många olika plan, mer ingående om deras skola i olika kulturer. 

/…/ ja och hur lever man i det och det landet med ett utvecklingsstört barn i familjen vad finns 

det för möjligheter och vad finns det för begränsningar? Hur gör man och vad har man för syn på 

det (L3)? 
 

Tre av sjutton speciallärare menade att om personalens ursprung motsvarnde elevernas 

geografiska härkomst, skulle den interkulturella kompetensen inkluderas i verksamheten. 

 

/…/ det bästa vore att anställa folk från olika kulturer men inte alla gånger har man möjlighet, i 

vårt arbetslag är det bara jag som är invandrare (L2). 
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Fyra speciallärare som läst Svenska 2 hade reflekterat över många av temana och angav 

genomtänkta reflektioner om att hantera interkulturell kompetens. En speciallärare uttryckte det 

så här: 

 

Naturligtvis har jag mina erfarenheter men utbildningen jag har gått Svenska 2 jätte bra. Alltså 

den första kursen läste vi mycket om sådana saker som asyl, exil och sorg.  Bearbeta sorgen, hur 

möttes de här i Sverige, hur krockar då kulturen (L2)? 

Ett självpåtaget uppdrag. 

Sex av speciallärarna beskrev hur de i olika situationer försökte guida familjerna i hur svenska 

skolan och samhället fungerar. Speciallärarna menade att det finns många saker i vardagen som 

vi tar för givet men som inte alls behöver vara självklart när man kommer ifrån en annan kultur, 

och vem ska förklara? En speciallärare påpekade att skolan ibland är för snabb och hjälpa till. 

Det är bättre att lära föräldrarna hur de ska göra så att de blir självständiga och delaktiga. 

 

Jag menar, det är vår uppgift någonstans att lära, hur fungerar det här och hur gör vi (L10)? 

 

Sen så är det väl hela tiden, tycker jag, så att det viktigt att man i olika samtal med föräldrar, 

familjen pratar, talar om hur det fungerar här i Sverige. Att man talar (.). Att i Sverige är det 

faktiskt så här. Och då tänker vi så här. Och då gör vi såhär (L 14). 

Sammanfattning 

Störst samstämmighet visar speciallärarna när det gäller vad som är viktigt i mötet med familjer 

av annan kulturell bakgrund. Det är att bygga upp en god relation, visa respekt, tillit och 

förståelse för varandra. De är eniga om att för att utveckla interkulturell kompetens måste man 

ha ett eget intresse och flertalet av dem efterfrågar kompetensutveckling inom området.  

 

Minst samstämmighet visar utsagorna under kategorierna ”Makt, samhällsstruktur och 

tolkningsföreträde” och ” Individ- eller familjecentrerat förhållningssätt”.   
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5. DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Denna, uppsats har till stor del skrivits på distans genom att vi flera gånger i veckan, 

kommunicerat via Adobe Connect. Där har vi lagt upp dokumentet så att båda har kunnat vara 

delaktiga i skrivandet, parallellt med att vi fört en dialog. Däremellan har artiklar och diverse 

annat webbaserat material som använts till studien, förvarats i Dropbox till vilken vi haft en 

gemensam inloggning. Vi har också träffats ett antal fredag-söndag hemma hos någon av oss. 

Dessa veckoslut har varit mycket intensiva och givande. Merparten av litteraturen har båda läst 

men något har vi också delat upp.  

 

Vårt syfte med studien var att undersöka, beskriva och analysera vilka erfarenheter, kunskaper 

och kompetenser speciallärare på grundsärskolan har för andra kulturer, i mötet av elever med 

en utvecklingsstörning och bemötandet av deras anhöriga. Att finna speciallärare som ville 

medverka i denna studie var inte lätt.  Sju av de först tillfrågade angav tidsbrist eller att de hade 

för lite kunskap och erfarenhet för att medverka. Några kände sig osäkra och därför har 

respondenterna i två av intervjuerna önskat att få bli intervjuade i par. Av de som tackade ja till 

att delta i studien visade alla ett stort intresse för studiens ämnesområde och flera av dem 

påpekade ämnets aktualitet och relevans. 

 

Temaunderlaget som vi skapade utifrån forskningsfrågan och bakgrundslitteraturen inser vi 

idag var väl omfattande. Det innehöll tolv teman och de sjutton utsagor vi fick ta del av utifrån 

dessa var mycket stoffrika. Det har dock gjort att materialet i studien blivit för brett, omfattande 

och svårt att rymmas inom en D-uppsats. Därför har vi tvingats att välja bort temat ”utredningar 

och olika skolformer” eftersom det temat var det som hade minst överensstämmelse med vår 

frågeformulering. Att redan från början ha ett mindre antal teman att utgå ifrån i 

intervjuunderlaget hade underlättat vårt arbete med att sammanställa och analysera data men vi 

tror inte att utsagorna vi fått ta del av skulle blivit mer innehållsrika. Visserligen är vårt material 

stort och svårarbetat men vi anser ändå att vi arbetat igenom materialet på ett korrekt sätt.  

 

Intervjuunderlaget sändes ut i god tid innan intervjuerna, trots detta hade alla respondenter inte 

haft möjlighet att sätta sig in i de olika temaområdena. Sex var väl förberedda och hade med 

sig anteckningar. Detta gav respondenterna olika förutsättningar för intervjuerna. 

Intervjuprocessen menar Kvale och Brinkmann (2009), bygger till största delen på intervjuarens 

praktiska färdigheter och personliga omdöme. Tekniken att intervjua är något man främst lär 

genom övning (Hartman, 1998). Det blev väldigt påtagligt för oss och framträder tydligt i 

transkriberingarna av materialet, att kompetensen hos oss som intervjuare utvecklades 

efterhand. I de senare intervjuerna har förmågan att härbärgera de egna känslorna och tankarna 

förbättrats betydligt, hos oss. Det är helt enkelt lättare att vara tyst, lyssna och inte agera ut de 

känslor som respondenternas utsagor väcker (Lantz, 1993). Något annat vi fick erfara var att 

man om möjligt bör transkribera efter varje intervju eftersom det så tydligt framträder vad man 

behöver förbättra och utveckla i sin teknik. Eftersom respondenterna styrde val av dag och tid 
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för intervjuerna blev det för en av oss inte möjligt att transkribera förrän efter den tredje 

intervjun och det ser vi som en nackdel som kan ha bidragit till viss förlust av innehåll då denne 

inte kunde fånga upp och till fullo greppa all information som denne fick till sig. 

 

Under utsagornas gång krävdes att vi hjälpte respondenterna att utveckla sina utsagor med hjälp 

av frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). En svårighet med intervjuerna var att hålla ihop samtalet 

någorlunda så utsagorna tog sig ungefär samma riktning (Hartman, 1998). Om detta inte hade 

lyckats så hade giltigheten sjunkit. Eftersom respondenterna berättade fritt utifrån 

temaunderlaget och sin livsvärld, fanns risken att utsagorna skulle ta en icke önskvärd riktning 

eller bli för omfattande, vilket vi upplevde tendens till under några av de första intervjuerna. 

Utsagorna hade då kunnat bli svåra att sammanställa. Vi anser att vi lyckades hålla ihop 

intervjuerna till stor del ändå.  

 

Creswell (2007) menar att den som intervjuar måste vara medveten om att den kan påverka 

respondenternas utsagor och det var något vi uppmärksammade vid transkriberingen. Trots det 

gemensamma intervjuunderlaget kan man till viss mån urskilja att intervjuernas fokus ser något 

annorlunda ut beroende på vem av oss som utfört intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att kunskapen som produceras i intervjun grundas i själva interaktionen, i den specifika 

situationen mellan intervjuare och intervjuperson. Temat om ”Makt, samhällsstruktur och 

tolkningsföreträde” har respondenterna haft svårt att berätta om. Flera av speciallärarna var 

oförstående för vad som menades och sökte mer information hos oss som intervjuare. Det har 

troligen kommit att påverka att intervjuarna har fått lite olika fokus på utsagorna från respektive 

respondenter, då temat inte beskrivits exakt lika av oss (Lantz, 1993). Kanske var vi inte riktigt 

klara med, att förbereda oss, inför den frågeställningen från respondenterna. Beroende på vår 

oerfarenhet att fånga upp trådar, upptäckte vi vid avlyssning och transkribering av det insamlade 

materialet, utsagor som vi borde bett dem utveckla vidare för att få ytterligare kunskap om deras 

upplevelse. 

 

Den första tolkningen av de utskriva intervjuerna och även den första kategoriseringen och 

skapandet av teman gjordes enskilt av oss för att öka reliabiliteten. Vid den senare jämförelsen 

av temana visade det sig att de i stort sätt var överensstämmande men att vi strukturerat på lite 

olika sätt. Det har varit viktigt för oss att kritiskt granska hur materialet reducerats, citaten valts 

och avgränsats då en mening kan få en helt annan innebörd om den rycks loss ur sitt 

sammanhang (Lantz, 1993). Allt som sagts och beskrivits i intervjuerna, lärarnas olika 

livsvärldar, har varit föremål för tolkning. En tolkning som i sin tur skett genom vår 

förförståelse (Larsson, 2005; Mertens, 1997) utifrån våra respektive livsvärldar. Det är genom 

tolkningen som sammanhanget i studien fått mening. Tolkning är en subjektiv process och 

påverkas av vilka förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter vi som forskare har (Fejes 

& Thornberg, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009; Lantz, 1993).  

 

Valet av intervju som metod visade sig vara rätt. En enkät- eller observationsstudie hade inte 

kunnat få fram de rika och uttömmande utsagor, vilka intervjun som metod gav respondenterna 

tillfälle till. Kriteriet för validitet är att man studerat det man avsåg (Gustavsson, 2004). Vi anser 

att vi ”fångade” speciallärarnas upplevelse av sin livsvärld, vilken var vår avsikt. Intervjuerna 
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bidrog till att lyfta fram erfarenheter och begrunda relationer och olika aspekter i förhållandet 

till uppdraget att möta elever och familjer med annan kulturbakgrund i grundsärskolan. Även 

om resultaten i denna studie kan bedömas rimligt tillförlitliga (reliabla) och giltiga (valida) är 

det inte av intresse att generalisera dem. Inte på grund av att det är för få respondenter eller att 

urvalet skett med ett bekvämlighetsval. Den främsta orsaken är istället att det i utsagorna som 

framkom i intervjuerna endast har sin giltighet för de personerna, i den kontexten, vid det 

tillfället. Istället kan de anses överförbara från en situation till en annan (Kvale & Brinkmann, 

2009). En svaghet med studien är att de speciallärare som tackade ja till att medverka kan antas 

vara mer positivt inställda till mångkulturalism än de som tackade nej. Vi kan se mönster och 

tendenser och svaren ger exempel på vad mötet med olika familjer och elever kan innebära i 

vardagen. Det är ett komplext område att beskriva och stor variation förekommer mellan olika 

speciallärares erfarenheter.  

Resultatdiskussion 

 I följande avsnitt lyfter vi fram de delar av resultatet som vi funnit mest intressant att diskutera. 

 

Interkulturell kompetens kommer att vara helt oumbärlig i framtiden (Cole, 1984; Collins, 

2009; Gundara & Portera, 2008; May & La Mont, 2014; Perry & Southwell, 2011). Det pågår 

därför diskussioner runt om i Europa bland forskare och skolfolk om hur utbildning ska kunna 

anpassas till ett klassrum där många olika språk, kulturer och livsvärldar möts (Bergstedt & 

Lorentz, 2006; Goldstein- Kyaga & Borgström, 2012; Lahdenperä, 2010) och det brådskar 

(Johnsson & Battalio, 2008). Studier visar att det finns ett samband mellan lärares egen 

interkulturella kompetens och elevens framtida interkulturella kompetens (Collins, 2009; Goh, 

2012). Utifrån det ovan beskrivna ifrågasätter vi varför det finns så få studier på lärares 

interkulturella kompetens (Collins, 2009; Devereaux et al., 2010; Trent et al., 2008)? Har 

forskningen inte hunnit med samhällsutvecklingen eller är det något som inte prioriterats? När 

det gäller grundsärskolan/specialundervisning, där vi har vår profession finns det ännu färre 

studier angående speciallärares interkulturella kompetens (Trent et al., 2008). Därför var det för 

oss extra intressant att lyssna till de utsagor speciallärarna i vår studie delgav oss.  

Det viktiga mötet 
Den interkulturella diskursen baseras på en ömsesidig respekt (Graviz, 2012) och det är något 

alla våra respondenter lyfte fram. Speciallärarnas, elevernas och föräldrarnas livsvärldar ska 

mötas och nya horisonter bildas (Bengtsson, 2005). Att visa respekt, tillit och förståelse för 

varandra menade speciallärarna är det viktigaste i mötet (Fjällhed, 2012; Lahdenperä, 1999). 

Utifrån det kan man sedan bygga en förtroendefull relation i arbetet för att möta och hantera 

arbetet i särskolan då det handlar om målgruppen elever med annan kulturell bakgrund. 

Speciallärarna i studien menade att det är viktigt att se och möta individen (Ritzén, 1999), inte 

bara gruppen elever och föräldrar med annan kulturell bakgrund. Detta stöds av Rosenqvist 

(2009) som menar att de är individer med egenskaper och förmågor och så mycket mer än de 

förenklade kategoriseringarna ”funktionsnedsatt” respektive ”annan kulturell bakgrund”. 

Jokikokko (2005) lyfter i sin studie fram att det är ett vanligt sätt att se gruppskillnader som 

mångkulturalism. 
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Tidigare studier visar att lärare anser att svårigheter i mötet med elever och föräldrar från en 

annan kultur främst är resultat av språkbarriärer, olika syn på funktionsnedsättningar, utbildning 

och världsbild (Hansuvadha, 2009; Lahdenperä, 1999; Pickl, 2011). I vår studie gav några av 

träningsskolans speciallärare oss intrycket av att bristande färdigheter i svenska språket hos 

familjerna inte var något större problem. En orsak till det kan vara att de är vana vid att personer 

har kommunikativa svårigheter och tränade i att läsa av ickeverbal kommunikation, vilken sägs 

utgöra två tredjedelar av den totala kommunikationen (Stier & Sandstöm Kjellin, 2009). De 

använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) till exempel bildstöd när elever 

saknar tal eller behöver kommunikativt stöd. Speciallärarna använder detta även i 

kommunikationen med föräldrarna. Det visuella stödet ger en kontext och gör det lättare för 

föräldrarna att förstå (Elmeroth, 2010). Speciallärare på träningsskolan har ofta en frekvent och 

nära kontakt med föräldrar vilket vi tror kan påverka att de inte upplever bristande svenska som 

ett problem. 

Bondesamhället – IT-samhället 
Endast tre speciallärare av sjutton lyfte i intervjuerna fram att de på något sätt hade reflekterat 

över den ”tidsresa” som många familjer är med om. De menade att den utveckling som tagit 

oss i västvärlden flera hundra år förväntar sig många av oss att elevernas familjer ska förstå och 

anpassa sig till direkt, samhällen där helt olika fenomen värderas. För att förstå familjer som 

kommer ifrån länder, samhällen med helt annan samhällsstruktur och andra livsvärldar behöver 

speciallärarna fler tillfällen att reflektera, ifrågasätta egna värderingar, attityder och perspektiv 

för att skapa en förståelse för sin egen identitet (Cole, 1984; Han & Thomas, 2010; Jokikokko, 

2005; Lewin, 1997). Först då kan deras livsvärld möta den andres. Annars finns risk för att 

speciallärarna använder den egna kulturen som enda referensram (Lahdenperä, 1997; Stier & 

Sandström Kjellin, 2009) och då har maktbalansen rubbats och en maktordning uppstått.  

 

Kulturer och livsvärldar är uppbyggda kring regler för det sociala umgänget. De utgör 

bakgrunden till vår sociala värld och formar våra föreställningar och värderingar. Vad som 

anses accepterat eller rätt, varierar därför mellan kulturer men även inom kulturen (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009). I Sverige och i det svenska samhället är det viktigt att passa tider 

(www.informationsverige.se). Några av speciallärarna hade erfarenhet av att föräldrar inte kom 

till avtalade möten eller kom försent och det skapade en irritation hos speciallärarna. 

Föräldrarnas och speciallärarnas olika livsvärldar krockar vilket leder till att speciallärarna inte 

känner sig respekterade av föräldrarna.  

Makt samhällsstruktur och tolkningsföreträde 
Temat ”Makt, samhällsstruktur och tolkningsföreträde” i intervjuunderlaget, upplevde vi att 

speciallärarna i studien hade svårt att förstå och berätta om. De efterfrågade förklaringar och 

mer information av oss. Kanske var det för abstrakt? Att vi och andra inom EU skulle kunna ha 

tagit oss rätten att definiera vilken verklighetsbild som ska gälla (Lorentz, 2013). Att när vi tar 

oss den rätten medför det även att vi definierar och rangordnar andra (Elmeroth, 2008; 

Goldsein-Kyaga, 2012). Att detta är konsekvensen av förgivet tagna diskurser i samhället och 

att det även påverkar hur vi ser på personer med funktionsnedsättning (Barnes & Mercer, 2010; 

SIOS, 2013). Det är kanske inget man reflekterar över i vardagspraktiken och vi tolkade det 

http://www.informationsverige.se/
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som att speciallärarna kände sig främmande i vårt teoretiserande. Elmeroth (2008) menar att 

anledningen till att vi i Europa ser oss som lite förmer, har sitt ursprung så långt tillbaka som 

till kolonisationen av länder och naturtillgångar, utanför den västerländska världen.  Vi i väst 

tog oss frihet att erövra, exploatera och även införa den egna religionen, språket och 

civilisationen i de kolonialiserade länderna. Tankar och idéer från den tiden lever kvar i dagens 

samhälle. 

 

Tidigare studier visar att många lärare saknar insikt om sin kulturella attityd (Hill- Jacksson, 

2007) och det stämmer väl med våra resultat. Vi upplevde att många av speciallärarna såg sin 

egen kultur och livsvärld som självklar och central genom vilken de tolkade och bedömde 

världen (Halilovic & Huskic, 2010). Flertalet av speciallärarna gav uttryck för att inte ha 

reflekterat över hur de ser på sin omvärld. Vilket stöds av Han och Thomas (2010) som menar 

att människor i majoritetskulturer ofta lever i omvärlden  utan att tänka på att det är en kultur.  

Först efter att ha efterfrågat ett förtydligande från oss formulerade speciallärarna sina tankar. 

Under intervjuerna beskrev ändå hälften av speciallärarna tankar som kunde härröras till 

temarubriken. Till exempel så lyfte en speciallärare fram att Sverige länge legat i framkant 

ekonomiskt och det har gjort att vi tagit oss rätten att använda det västerländska 

verklighetsperspektivet som utgångspunkt, men att andra delar av världen håller på att ta över 

den positionen och hur blir det då?  

Svenska skolsystemet 
Hälften av speciallärarna lyfte fram att det fanns svårigheter i att tydliggöra för familjer av 

annan kulturell bakgrund hur det svenska skolsystemet fungerar. I tidigare studier har det 

framkommit att just uppbyggnad av olika skolsystem är något som är svårt för föräldrar att ta 

till sig (Berhanu, 2008; Pickl, 2011; Woo Jung, 2011). Det kan vara ännu svårare att förstå 

grundsärskolan som skolform eftersom det i många länder saknas motsvarighet till denna 

(Gustavsson, 1999). En anledning till svårigheten att förstå det svenska skolsystemet, anser vi, 

kan vara att olika kulturer förespråkar olika kunskapssyn. Det styrks av Stier och Sandström 

Kjellin, (2009) som menar att kulturer värderar vissa typer av kunskap och visar på hur inlärning 

bör gå till. I Sverige värdesätts att eleven omsätter kunskapen i sin egen tankevärld medan i 

andra delar av världen är det själva memorerandet som utgör lärandet (Gustavsson, 1999). 

Denna skillnad i kunskapssyn kan skapa misstroende från föräldrar (Saether & Hofvandet, 

2010).   

 

En tredjedel av speciallärarna berättade om att föräldrar uttrycker stor tacksamhet att deras 

funktionsnedsatta barn får gå i skolan här i Sverige. På många ställen i världen är det ingen 

självklarhet. Den tacksamheten är något som även vi stött på i vår profession. Skolor 

tillsammans med andra välfärdstjänster är symboler för framgångsrika välfärdsstater. I Sverige 

har det offentliga skolsystemet i många år varit den socialdemokratiska välfärdsstatens 

flaggskepp (Mulinari, & Neergaard 2010). Fyra föräldrar har i samtal berättat om att de 

uppskattar det svenska välfärdssystemet. Många samhällen saknar välfärdsinstitutioner 

(Behjati, 1999; Özmen 1999) och att kunna ge sina barn det bästa man kan förmå är 

eftersträvansvärt (Angel & Hjern, 2004). Rätten till utbildning är intimt förknippat med 

skolplikten, som innebär att hemkommunen är skyldig att se till att alla barn får den utbildning 
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de har rätt till. Föräldrar är skyldiga att se till att barnet deltar i undervisningen. Hälften av 

speciallärarna hade erfarenheter av att föräldrar visar oförståelse för skolplikten och ville själva 

avgöra när barnet skulle frånvara.  

Måldokument och värdegrund 
Värdegrunden i läroplanen kan ses som återspegling av samhällets värderingar av vad som vi 

just nu anser vara viktigt och grundläggande för människors liv (Goldstein- Kyaga, 2012; 

Linde, 2011). De för tillfället rådande maktordningarna avgör vad som premieras (Assarson, 

2012). När det gäller intervjuunderlagets tema angående formuleringen i läroplanens 

värdegrund om ”/…/ etik som förvaltas av kristen tradition och västerlands humanism /…/” 

(Skolverket, 2011, s.7) kommenterade några av speciallärarna att den kändes snäv och 

ålderdomlig. Vilken den också i studier fått kritik för (Von Brömssen & Rodell Olgac, 2010). 

Många svenskar och även speciallärarna i vår studie ger intryck av att betrakta advent, lucia 

och jul mer som en del av ”den svenska kulturen” än utifrån en religiös betydelse (Ibid).  

Läroplanens formuleringar verkar inte ha så stor betydelse för speciallärarnas praktik i 

vardagen. En tredjedel av speciallärarna uppgav att de inte reflekterat över texten och dess 

innehåll och utifrån de svar vi erhöll kan vi anta att det var fler som inte gjort det. Att några 

ändå har börjat reflektera över hur svenska högtider och traditioner speglas i skolans 

verksamhet visar de tre respondenter som berättade om hur de tonat ner de svenska 

traditionerna. En av våra respondenter som själv hade annan kulturell bakgrund ansåg att det är 

viktigt att hålla på sina traditioner och att även vi svenskar borde göra det. Vi menar att det är 

viktigt att ifrågasätta vad vi gör och hur vi förmedlar vårt svenska arv utan att kränka andra. 

Von Brömsen och Rodell Olgac (2010) ser en förändring i svenska skolan där muslimska 

högtider fått större utrymme. Vi ser detta som ett bättre alternativ, att lyfta in nya högtider och 

traditioner istället för att ta bort eller tona ned de nuvarande. Två tredjedelar av speciallärarna 

ansåg det viktigt att respektera att människor kan ha olika syn på traditioner. En anledning, 

menar vi, till att speciallärarna inte är så insatta i läroplanens värdegrund kan vara att det under 

senare år varit ett stort fokus på kunskapskraven och kursplanerna. 

 

I skolans läroplaner beskrivs verksamhet, värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. Som speciallärare är vi vana att använda läroplanen (Skolverket, 2011) som riktlinje 

för det pedagogiska arbetet men mer än hälften av respondenterna använder också 

måldokumenten som ett stöd i samtal med föräldrar av annan kulturell bakgrund. Det var viktigt 

för speciallärarna att kunna visa på att det inte var deras personliga tyckande utan något som 

var styrt från Sveriges regering. Det gav mer tyngd åt deras argument. Under kapitlet ”Skolans 

värdegrund och uppdrag” i läroplanen klargör läroplanen vilka krav skolan ställer samt vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Det står också om skolans 

skyldighet att klargöra utbildningsmål för elever och föräldrar (Skolverket, 2011). Flera av 

speciallärarna berättade om samtal med föräldrar angående skolans simundervisning och 

föräldrars önskan om att elevens kropp ska slippa bli exponerad. En speciallärare menade att 

här hade hon haft stor nytta av att ha läroplanen som stöd i samtalet. Tidigare studier visar att 

lärare överlag har en tillmötesgående inställning för elevers och föräldrars önskan att eleven 

inte ska behöva exponera sig vid bad, idrott eller dusch (Norberg, 2000). Av de speciallärare 

som tog upp problematiken i intervjuerna, hade alla en tillmötesgående inställning. 
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Tolk 
Att använda tolk i samtal ansåg merparten av speciallärarna vara positivt. Det menade att det är 

lika viktigt för dem själva som för föräldrarna att man förstår varandra (Isaksson & Nordlinder, 

1999). Rosenqvist (2009) menar att det finns en osäkerhet om tolken verkligen underlättar 

förståelsen. Tolken behöver ha en god kunskap i båda språken, men också kunskap om ämnet 

(Woo Jung, 2011). Speciallärarna i vår studie ifrågasatte tolkarnas kunskap om den svenska 

skolan, kunskapskrav och funktionsnedsättningar, vilket stöds av SIT (2007) och Gustavson 

(1999) som menar att tolkar brister i kunskap om skolfrågor och funktionsnedsättning. Några 

av speciallärarna i vår studie hade erfarenhet av, att under pågående samtal göra avbrott för att 

förklara för tolken så den sedan kunde förklara för föräldern. En tolk ska ha bra allmänbildning 

och många har också specifika kunskaper inom de vanligaste tolkområdena såsom sjukvård, 

socialförsäkring och vardagsjuridik (Isaksson & Nordlinder, 1999). Vi menar att 

grundsärskolan och dess verksamhet är väldigt specifik och det kanske är den som är beställare 

av tolk som måste ta det i beaktande och innan samtalet försäkra sig om vilka kunskaper tolken 

har.  

 

Hälften av speciallärarna menade att det är en speciell teknik att ha tolk med i ett samtal och 

det kräver övning. En tolk ska vara professionell och låna ut sin röst till lärarens budskap (Ibid) 

men hälften av speciallärarna hade erfarenhet av att tolken förde egna resonemang med 

föräldrar och även förde fram egna synpunkter. Speciallärarna och även föräldrar hade 

erfarenhet av tolkar som brustit i sekretessen. Det är viktigt att tolken är pålitlig och beaktar 

sekretessen (Pickl, 2011; SIT, 2007) annars påverkas tilliten till tolkar överlag. Dåliga 

erfarenheter utav detta är enligt Isaksson och Nordlinder (1999) ett vanligt skäl till att familjer 

avstår från att använda tolk (SIT, 2007). Utbudet av tolkar är begränsat särskilt på mindre orter 

(Isaksson & Nordlinder, 1999) vilket lärarna i vår studie bekräftar. De berättade att föräldrar 

eller de själva ibland önskar en speciell tolk som man känner tilltro till. Eftersom det verkar 

finnas stor tveksamhet på flera områden när det gäller användandet av tolk anser vi det mycket 

viktigt att utbilda tolkar som har erfarenhet av både utländsk och svensk skola och syn på 

funktionsnedsättning. Även Rosenqvist (2009) efterfrågar en höjd kompetens hos tolkar. På 

några skolor användes ibland även andra personer som tolk. Speciallärarna hade blandade 

åsikter om detta. En fördel med att t.ex. använda skolans egen personal i funktionen som tolk 

skulle kunna vara att de kan skolkontexten. Woo Jung (2011) menar dock att de kan upplevas 

partiska av föräldern. Endast tre av speciallärarna uppger att de har reflekterat över hur föräldrar 

upplever det att ha tolk, vilket vi anser anmärkningsvärt. 

Funktionsnedsättning- en samhällskonstruktion 
Merparten av speciallärarna beskrev hur svårt det är att få föräldrar att förstå innebörden av en 

utvecklingsstörning i det svenska samhället (Ohlin & Källstigen, 1999). Föräldrars upplevelse 

av barnens svårigheter (funktionsnedsättning) kommer ur deras subjektiva upplevelse av sin 

livsvärld medan definitionen av vad som uppfattas som avvikande eller normalt, till stor del är 

konstruerat i samhällets systemvärd (Szönyi, 2012). Dessa världar krockar i skolvärlden och 

speciallärarna i studien gav många exempel på detta och andra kulturella krockar. Hälften av 

speciallärarna i studien hade en god medvetenhet om att funktionsnedsättning är en kulturell 

konstruktion (Assarson, 2012; May& La Mont, 2014). Szönyi, (2012) pekar på att till skillnad 
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från grundskolan kommer systemvärlden ända ner på individnivå i grundsärskolan. Hälften av 

speciallärarna upplevde att föräldrar hade svårigheter i att ta in information om sitt barns 

funktionsnedsättning. Även för föräldrar av annan kulturell bakgrund som tillsynes accepterat 

sitt barns funktionsnedsättning finns alltid en viss sårbarhet kvar och den kan intensifieras i 

mötet med en ny kultur och ett nytt språk (Pickl, 2012). Människor formas av sin kultur och de 

värderingar som omger dem och elva av speciallärarna lyfter fram skillnader i syn på hur olika 

man kan hantera funktionsnedsättningen.  

Individ- eller familjecentrerat förhållningssätt 
Vi upplevde att speciallärarna hade svårt att förstå temat om individ-eller familjecentrerat 

förhållningssätt till barnen. Endast två av speciallärarna kunde direkt relatera till temat. Hälften 

av speciallärarna beskrev andra förhållningssätt i familjer. Här blir det påtagligt att den 

faktakunskap speciallärarna efterfrågar kanske skulle gjort att svaren blivit annorlunda. 

Rosenqvist (2009) och SIT (2008) argumenterar för att det i skolan behövs mer kunskap om 

etniska och kulturella frågor och om livssituationen för personer med utländsk bakgrund.  

Sorg 
Hälften av speciallärarna hade mött föräldrars sorg över att de fått ett barn med en 

funktionsnedsättning. En sorg som Fyhr (1999)  menar följer dem hela livet. Vi upplever att 

sorgen är mer påtaglig för speciallärarna på träningsskolan eftersom de ofta har ett närmre 

samarbete med föräldrarna, på grund av elevens funktionsnedsättning. En tredjedel av 

speciallärarna sa sig inte ha mött så mycket sorg vare sig hos elever eller deras familjer. Flertalet 

av dessa arbetade på grundsärskolans högstadium och vår tanke är dels att eleven då hunnit vara 

ett tag i Sverige och dels att kontakten med föräldrar där, är mer sporadisk.  Att både elever och 

föräldrar hade sorg av annat slag hade hälften av speciallärarna stött på. Sorg över att ha lämnat 

sitt land, mist anhöriga i krig och upplevelse av olika trauman som påverkar hur man mår. Angel 

och Hjern, (2004) menar att det är en livslång, kronisk sorg över allt det man tvingats att lämna.  

Egna intresset 
Internationella studier har visat på ett ointresse hos lärare för att lära om andra kulturer (Collins, 

2009; Magliocca & Rinaldi 1984; Richardson Bruna, 2006). I vår studie beskrev alla 

speciallärarna det egna intresset och nyfikenheten som viktigast för att utveckla interkulturell 

kompetens (Alfakir et al., 2010). Tre fjärdedelar av speciallärarna upplevde en bristande 

interkulturell kompetens och berättade hur de själva sökt kunskap på olika sätt.  En anledning 

till att resultatet i vår studie visar på ett mer positivt resultat än i de internationella studierna 

kan vara att lärarna i vår studie själva valde om de ville delta. Det skulle kunna innebära att de 

valde att delta för de hade ett intresse för interkulturella frågor. Närmre en tredjedel av 

speciallärarna menade att ämnet är väldigt angeläget och efterlyste organiserad utbildning.   De 

saknade en skolledning som var drivande i de här frågorna. Ekonomiska nedskärningar gör att 

olika intressen ställs mot varandra (Jönsson, 1999). Hälften menade att interkulturell kunskap 

inte är något som prioriteras av skolledningen men Lorentz, (2010) menar att skolledare har ett 

stort ansvar för att ge tid och resurser till personalutbildning. Hur ska då en sådan utbildning 

bäst utformas? Studier pekar på svårigheter att fastställa vad interkulturell kompetens består av 

för sorts kunskap. Det ifrågasätts om det kanske till och med är så att det är en individuell 

egenskap (Wubbels et al., 2006)? Viktigast av allt anser speciallärarna att avsätta tid till 
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diskussion och reflektion vilket styrks i flera studier (Han & Thomas, 2010; Jokikokko, 2005; 

Trent et al, 2008).  

Ett självpåtaget uppdrag 
I studien beskrev en tredjedel av speciallärarna hur de försökte stötta och ”guida”, inte bara 

eleven utan också hela familjen in i det svenska samhället. Någon måste ju förklara och denna 

någon tog lärarna på sig att vara. Ett självpåtaget uppdrag. En av speciallärarna menade att 

skolan är för snabb med att hjälpa till med olika saker. Det är bättre att lära föräldrarna hur man 

gör. Föräldrarna blir delaktiga och man tar inte ifrån dem deras självständighet. Angel och Hjern 

(2004) menar att föräldrar i exil lätt blir degraderade då de inte kan språket och har mist hela 

sin sociala identitet. Vi ställer oss frågan varför speciallärarna ser det som sin uppgift att ”guida” 

familjerna? Relationen speciallärare – föräldrar är fortfarande ojämlik (Lindgren & Sparrman, 

2003) och det är ingen vänrelation med familjerna, utan de behåller den distans som Kozleski 

m fl. (2008) menar att professionella ofta intar. En anledning menar Angel och Hjern (2004) 

kan vara, att den som arbetar med familjer med annan kulturell bakgrund ganska snart upplever 

sig vara en förmedlande länk mellan familjens livsvärld och det svenska samhället och dess 

värderingar. Ofta får personen en känsla av att denne verkligen representerar samhällets regler, 

normer och attityder och glömmer att särskåda sig själv och vilka underliggande behov det kan 

finnas. Det är viktigt att ställa sig frågan, vem representerar jag, samhället eller mig själv?  

Författarnas egna tankar 

Under denna rapports tillblivelse har vi reflekterat över vårt eget perspektiv. Det har varit svårt 

att lämna vår egen infärgade syn på maktstrukturen i samhället, våra referensramar utgår ifrån 

våra egna erfarenheter vilket vi försökt vara medvetna om. Vi har på några ställen i den 

teoretiska referensramen till exempel använt ordet vi /…/ bidrar vi till 

marginaliseringsprocesser /…/. Vilka är då vi? Genom att använda språket på detta sätt har vi 

intagit ett ”majoritetssvenskperspektiv”. Innebär det då att vi exkluderat några andra? Kunde vi 

skrivit på något annat sätt? Vi har studerat hur författarna i den litteratur vi använt gjort och 

funnit att de har använt språket på samma sätt som vi.   

Förslag till vidare forsknings- och utvecklingsområden 

Studien visar att efterfrågan på interkulturell kompetensutveckling ifrån grundsärskolans 

speciallärare är stor. Och som vi tidigare skrev anser 80,7% av Sveriges kommuner (SIT, 2007, 

2008) att det finns ett behov av att öka skolans kompetens när det gäller särskoleelever med 

annan kulturell bakgrund. För att kunna utveckla ett gott underlag till hur denna 

kompetenshöjning bäst bör ske, behövs vidare kunskaper om vilken kunskap som lärarna redan 

har. I arbetet med denna studie har inte någon tidigare forskning, gällande hur interkulturell 

kunskap ser ut hos grundsärskolans speciallärare, kunnat återfinnas. 

 

Medelåldern på speciallärarna i studien är 62 år och enligt SCB (2013) ligger speciallärare på 

fjärde plats i Sverige av yrken med högst medelålder.  Yrket står inför ett generationsskifte och 

det finns risk för att tappa den förvärvade kompetensen som finns hos speciallärarna på 

grundsärskolan. Regeringen föreslår i sin vårbudget 2015 en satsning på bland annat fler 
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utbildningsplatser. Det ska bli mer attraktivt för verksamma lärare att utbilda sig till 

speciallärare (Lagerlöf, 2015, 13 april). Trots denna satsning kvarstår en brist och först läsåret 

2021/2022 är antalet nyutexaminerade speciallärare i balans med rekryteringsbehovet. Hur har 

man tänkt hantera det under tiden? Det är mycket slitsamt att studera och arbeta parallellt och 

villkoren för detta behöver förbättras betydligt.  Rekryteringen till speciallärare sker inom den 

befintliga lärarkåren och det finns idag ett bristande intresse att bli lärare (Högskoleverket, 

2010). Vi anser att det krävs förändringar så att det blir mer attraktivt att bli lärare och 

speciallärare.    

Slutord 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att ta del av hur respondenterna förstår och genomför 

sitt uppdrag utifrån sin livsvärld, erfarenhet och interkulturella kompetens. Detta tillsammans 

med litteraturgenomgången inför arbetet har givit oss många nya perspektiv, ökat den egna 

interkulturella kompetensen och inte minst vidgat våra egna livsvärldar. 
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7. BILAGOR 
 

Bilaga 1  Centrala begrepp    
Diskurs: Muntlig debatt som förs i samhället. Begreppet har sitt ursprung i humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Etnocentrism: Benägenhet att bedöma främmande kulturer med sin egen som måttstock. 
(Malmström, Györki & Sjögren. 1992). 
 
Familjecentrerad fostran: I de familjecentrerade samhällena är målet för fostran individens 
underordning i familjens gemensamma normsystem och sociala struktur. I motsatts till den 
individcentrerade fostran där målet är individens självständighet. 
 
Fenomenologi: Ur en upplevelse av sinneserfarenheter skapar människan en tolkning av vad hon ser. 
Fenomenologin inriktar sig på hur denna tolkningsprocess skapar en förförståelse världen, det vill 
säga vårt sätt att se på oss själva, världen och våra erfarenheter (Hartman, 1998, s.246) 
 
Flykting: Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är en flykting en person som har 
välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras, nationalitet, politisk eller religiös 
trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 
(Migrationsverket.se).  
 
Grundsärskola: Skolform för elever som inte förväntas nå grundskolans kunskapskrav på grund av en 
utvecklingsstörning. 
 
Halvstrukturerad livsvärldsintervju: En planerad och flexibiel intervju med syfte att erhålla 
beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Interkulturell: ”existensen av och den jämställda interaktionen mellan olika kulturer och möjligheten 
till kulturella uttryck genom dialog och ömsesidig respekt” (Goldstein-Kyaga, Borgström, 2012. s.9).  
 
Introspektion: Själviakttagelse, speciellt av sådant som pågår i det egna medvetandet. 
 
Invandrare: Alla invandrare är inte detsamma som flyktingar. I Sverige utgör flyktingar den största 
delen av invandrarna (Angel, 2004). 
 
Kompetens: Samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskap och färdigheter. 
 
Kultur: ”Med kultur avses de regler, värden och symboler som delas av en grupp människor, t.ex. en 
etnisk grupp, och som överförs från generation till generation (Angel, 2004) Kulturer kan också ses som 
sociala system omgivna av gränser synliga eller osynliga” (Stier & Sandström Kjellin, 2009. s74) 
 
Kunskap: Inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge, tillämpa idéer och information.  
 
Kvalitativ studie: I kvalitativa studier försöker man nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller 
grupp individer (Hartman, 1998).  
 
Livsvärld: Världen som den upplevs direkt och omedelbart i vardagen, oberoende av och före 
vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 359 
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Mångfald: Mångfald definieras oftast utifrån kulturella skillnader i värderingar, övertygelser och 
inlärda beteenden som bildar avgränsade enheter vilka i sin tur bildar mönster (Lahdenperä & Lorentz, 
2010). 
 
Mångkulturell: används för att ange ett tillstånd, en situation, en position (Bergstedt & Lorentz, 2006). 
 
Skolplikt: innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har 

giltigt skäl att utebli.  

 
Träningsskola: Skola avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskolan och som inte kan 
tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen 
 
Västerlandet: Occidenten, Benämning på Europa och västra halvklotet, särskilt i kulturellt avseende.  
Nationalencyklopedin, västerlandet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västerlandet, 
hämtad 2015-04-07 
 
 
I studien används begreppen interkulturell och mångkulturell synonymt 
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Bilaga 2        Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning vid 

Mälardalens Högskola. Nu är vi inne på vårt sista läsår och är i full gång med att skriva vårt 

examensarbete.  

 

Vårt valda ämne är: Vilken interkulturell kunskap och kompetens finns hos speciallärarna på 

grundsärskolan? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter, kunskaper och kompetenser 

speciallärare i grundsärskolan har för andra kulturer i mötet av elever med utvecklingsstörning 

och deras anhöriga.  

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet och planerar att intervjua 

16 speciallärare som har erfarenhet av elever från andra kulturer.För studien gäller 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär bland annat att deltagarna ska få 

information om studien och att deltagandet är frivilligt.  

 

Om du så skulle vilja så kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att bearbetas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i 

denna studie. Intervjun tar ca 45min och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Intervjun 

kommer att vara halvstrukturerad, vilket betyder att vi har teman som du får berätta om och vi 

ställer följdfrågor. Intervjun kommer att spelas in.  

 

Vi kan delge resultaten efter färdig studie om du är intresserad. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Eva Johansson  xxxxxx@xxxx  

Ann Arge   xxxx@xxxxx 

 

Handledare MDH :     

Agneta Luttropp  xxxxxx@xxxxxx 
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Bilaga 3        Intervjuunderlag 

 

Intervjuunderlag 
Under senare år har flyktingströmmen till Sverige ökat stadigt. 2013 var Sverige det tredje största 

mottagarlandet av asylsökande i Europa Det innebär att kommuner och skolor får ta emot många barn 

och ungdomar från andra kulturer. Grundsärskolan är inget undantag. På grund av elevernas 

funktionsnedsättning krävs oftare ett närmre samarbete vilket ställer andra krav på speciallärarnas insikt 

och bemötande. Vi är därför intresserade av att du beskriver de erfarenheter, kunskaper och kompetenser 

du anser dig ha för detta. Särskilt intresserade är vi av områdena nedan, som vi vill att du redogör lite 

extra för.  

 
Måldokument 
Den svenska skolan ska enligt skollagen vila på demokratins grund och arbeta för ”/…/ den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism /…/”(Skolverket, 2011 s.7). En formulering 

som återfinns i både 1994 och 2011 års läroplan. Skolan ska vara icke-konfessionell och 

främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

Ändå antyder formuleringen ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” att dessa ideal inte finns i andra 

delar av världen (Goldstein Kyaga, 2012).  

 
Mångfald 
Krav på mångfald i skolan utmanar den pedagogiska praktiken och vi behöver medvetandegöras om 

vilka pedagogiska konsekvenser det ger (Bergstedt & Lorentz, 2006). Den svenska skolan hade under 

åren 1930-1980  en tydlig inriktning mot enhet och assimilering. Den var ännu inte så påverkad av 

globaliseringen. Den interkulturella pedagogiken har uppstått ur frågan om hur man i dagens 

globaliserade samhälle kan utforma god undervisning för en elevgrupp med så varierande kulturella 

tillhörigheter (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2012)?  

 
Makt, samhällsstruktur och tolkningsföreträde 
Bland majoriteten av befolkningen inom hela EU gäller ett verklighetsperspektiv som antingen är skrivet 

utifrån den egna majoritetskulturen eller utifrån de olika minoritetskulturer som förekommer i respektive 

land (Loretz, 2013). Makten bygger på för-givet-tagna diskurser och finns inbäddad i alla sociala 

verksamheter, i samhället såväl som i skolan. De grupper som har makten i samhället formar diskursen 

och konstruerar på detta sätt identiteter hos dem som inte har makten (Elmeroth, 2008).  

 

Förklaringsmodeller 
Alla kulturer tillhandahåller en världsbild som dess medlemmar medvetet eller omedvetet förhåller sig 

till. Världsbilden tillhandahåller ofta ett svar på existentiella frågor och fyller därmed en psykologisk 

funktion. Vår svenska barncentrerade fostran kolliderar lätt med en mer familjecentrerad fostran 

(Alfakir, Lahdenperä & Strandberg, 2010) 

 

Funktionshinderpolitik 
Människors uppfattning om sjukdom och funktionshinder präglas av den kulturella och sociala miljö de 

växt upp i.  

 
Identitet 
I många delar av världen har samhället och skolan inte som mål att verka för ökad jämlikhet eller social 

rörlighet från lägre sociala samhällsskikt. Men i ljuset av en ökad demokratisering har det arbetet 

påbörjats. I det tidigare jordbrukssamhället med en homogen folkgrupp var den etniska identiteten näst 

intill självklar. Den var nationell, konstant och oproblematisk.  Med ökad globalisering påverkas 

identitetsformeringen (Lahdenperä, 2010).  
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Språk 
Människors verklighetsuppfattning i en kulturell gemenskap är beroende av det språk de talar. Språket 

är en del av kulturen med språket manifesterar man sig. Inga språkliga handlingar äger rum utan 

värderingar. Så fort vi talar om något infogar vi det i en begreppsgrund som är språklig kulturellt, 

geografiskt, religiöst och socialt betingad vilket ger en förståelse för det vi talar om 

 

Olika förhållningssätt 
Flyktingfamiljens traditionella mönster utmanas av det nya landets familjestruktur. Olika familjer väljer 

olika sätt att förhålla sig till det nya.  

 

Sorg 
Att möta någon i sorg är alltid svårt – att möta sorg hos någon från en annan kultur är ännu svårare. Den 

innehåller många fler dimensioner. 

 

Utredningar och olika skolformer. 
Specialpedagogiska institutets rapport (2008) påvisar att det finns en viss ovisshet om, att alla elever 

med annan språklig och kulturell bakgrund är rätt placerade på särskolan. 

 

Erfarenhet av tolk 
 

 

Samarbete skola familj 

 

 

 

Tack för att du har delat med dig av din tid och dina 
tankar till denna studie. 
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Bilaga 4       Etiskt protokoll (utifrån Gustavsson, 2004).  
 

Tematisering: Studiens relevans. Den under senare år ökade invandringen och flyktingtillströmningen 

innebär att kommuner och skolor får ta emot många barn och ungdomar från andra kulturer. Två 

tredjedelar av Sveriges kommuner anser att det finns särskilda problem vad gäller samarbete mellan 

hem och skola (SIT, 2008). Många av de lärare som är aktiva idag fick sin utbildning för 20-30 år sedan. 

Det innebär att förståelsen för mångkulturell skolutveckling hos dessa kan ligga i paritet med den gamla 

utbildningen (Elmeroth, 2008). Denna studie undersöker hur speciallärare på Grundsärskolan beskriver 

sina erfarenheter, kunskaper och kompetenser för andra kulturer, i mottagandet av elever med en 

utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi anser undersökningen mycket angelägen då det finns få 

studier i ämnet, den kan tydliggöra hur kompetensen ser ut och vilka eventuella insatser avseende 

kompetensutveckling som kan behövas. 

 

Planering: Vi avser att använda oss av ett bekvämlighetsurval (Gustavsson, 2004). Med det menar vi att 

vi kommer att kontakta speciallärare vi vet har erfarenhet av elever med annan kulturell bakgrund. Dessa 

kommer att erbjudas att delta i studien. Vi kommer i möjligaste mån undvika att intervjua personer vi 

har en tidigare personlig relation till. De som väljer att delta kommer att delges ett missivbrev i vilket 

speciallärarna informeras om syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Sedan inhämtas samtycke ifrån 

deltagarna. Vi berättar också att vi så långt det är möjligt kommer att avidentifiera intervjuerna så att de 

som enskilda personer inte ska kunna identifieras av utomstående. Endast vi själva kommer att ha 

tillgång till intervjuerna. Efter studiens slut förstörs datan. 

 

Intervjusituation: Speciallärarna kommer att informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och när som helst kan avbrytas. För att undvika negativa konsekvenser av intervjuerna (t.ex. stress) 

kommer vi att låta speciallärarna själva bestämma var de vill intervjuas och i möjligaste mån låta dem 

bestämma lämplig tid. Ett led i att försöka få speciallärarna att inte känna allt för stora krav och att få 

dem att öppna sig är att använda oss av en halvstrukturerad intervju. Vi väljer utifrån den teoretiska 

bakgrunden och vår erfarenhet, ut ett antal teman vi vill att de ska beröra och utifrån dessa ber vi dem 

berätta fritt. Intervjuerna kommer att spelas in.  
 
Utskrift: Vid transkriberingen kommer texten att återges exakt och intervjuerna att avidentifieras genom 

att vi ger personerna andra namn. Bandinspelningar och transkriptioner kommer att förvaras säkert. 
 
Analys: Det kommer troligen att vara svårt att hitta en medbedömare. Arbetet är mycket tidskrävande 

och det krävs att personen är insatt i forskningsprocessen. Därför kommer vi var och en för sig göra 

kategorisering i teman. För att senare jämföra överensstämmelsen i dessa och därefter göra en ny 

kategorisering i teman tillsammans. Speciallärarna kommer inte att ha något inflytande i 

analysprocessen.   

 
Verifiering: Vikt kommer att läggas vid hur vi genom vår förförståelse har påverkat i intervjuer och 

analys. Hur ställde vi frågor och följdfrågor? Vågade vi följa upp och ställa även ”obekväma” frågor?   
 
Rapportering: I rapporten ska det i möjligaste mån inte gå att identifiera enskilda personer.  Eftersom 

denna studie är en D-rapport på speciallärarutbildningen kommer den inte att ha det genomslag vilket 

skulle kunna ge konsekvenser - varken för intervjupersonerna eller för speciallärare på särskolan. 

Genom att handledare och examinator också har till uppgift att inte ”släppa igenom” arbeten som är 

undermåliga finns det ett extra skydd där.  

 


