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ABSTRACT 

 

Titel: The SIRA school in Betlehem- a case study  

Författare: Sara Carlsson 

Uppsatsnivå  Självständigt arbete inom lärarutbildning (Examensarbete) 

År: 2010 

Institution: Specialpedagogiska Institutionen 

Handledare: Magnus Magnusson 

Examinator: Elisabeth Lundström 

This essay is derived from a case study about the SIRA school in Betlehem. SIRA is classified 
as a special education school with financial support from the Swedish International Relief 
Association. SIRA acts to provide support for children with reading and writing difficulties in 
their daily school work. 
 
The study's aim to describe the context for SIRA's specialized educational activity.  
The formulated questions should provide answers to which factors that influence SIRA's 
work, its goals, development, and the distinguished pedagogical approach. 
 
During the research comprehensive interviews were conducted with parties which can 
influence the way schools operate and provide the necessary support for students.  
 
Factors that influence the school's operation are analyzed from a ecological development 
perspective created by Urie Bronfenbrenner. The theory advocates that a student's 
development and interaction mainly comes from participating in activities, social roles and 
relations. 
 
This constant process of mutual adaptation between the developing individual and its 
surrounding environment is to be defined as its own entity. 
 
The result shows that SIRA's practice a special educational operation with focus on an 
approach which strengthens the student's identity and communicational skills. 
 

Nyckelord: Fallstudie, specialpedagogik, skola, läs- skrivsvårigheter/dyslexi, Betlehem, 

Palestina 
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Det är roligt att studera och få arbeta med ett ämnesområde som känns så aktuellt i mitt 

yrkesval. Jag känner glädje att jag vågade ta ett annorlunda initiativ då min uppsats har gett 

mig möten med underbara människor, som jag inte skulle komma i kontakt med i mitt 

vardagliga liv. Jag känner stor tacksamhet, inte minst till SIRA-skolan med personal som 

bidragit med sin kunskap, sin livstro och syn på framtiden. Min tacksamhet riktas även till 

min handledare Magnus Magnusson på Specialpedagogiska Institutionen, för hans snabba 

respons på mina förfrågningar, tålamod och tilltro till att detta arbete kunde genomföras. Tack 

Magnus Nordqvist som introducerade SIRA-skolan för mig och hjälpte mig ta den första 

kontakten. Ett sista tack utfärdas till min Andreas. Tusen tack för att du har uthärdat 

uppsatsens alla känslouttryck tillsammans med mig, och för att du följde med mig på en 

lärorik resa. En upplevelse som idag är djupt förankrade i våra hjärtan.  

 

I feel satisfaction to study and work with a topic that is of importance to me and my choice of 

occupation. My degree has opened doors to new acquaintances not normally met in my 

everyday life. I feel a huge gratuity to the SIRA school, its teachers and children that 

welcomed me and contributed with their knowledge, spirit and outlook on life and future. 

  

May God be with you! 

 

Stockholm, januari, 2011 
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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Läs- och skrivsvårigheter är ett alltmer förekommande funktionshinder hos elever på skolor 

runt om i världen och drabbar barn på de mest varierade sätt. I dagens högteknologiska 

samhälle är man beroende av att kunna läsa och skriva, för att kommunicera. Därför behövs 

det ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt hos skolorna, som hjälper dessa barn att få ta del 

av samhället. Detta ställer höga krav och stort ansvar på skolor då det är deras pedagogiska 

förhållningssätt och kunskapssyn som bygger en grund åt barnet. Denna grund är en 

blandning av flertalet kunskaper och dess mångfald är en viktig förutsättning för att eleverna 

sedan ska klara sig ute i samhället. 

 

Jag har under min utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm tagit tillfället i akt och fördjupat 

mig i läs- och skrivinlärningen och dess svårigheter. Min önskan om att få se något annat än 

det svenska specialpedagogiska arbetssättet ledde mig till staden Betlehem på Västbanken, 

och SIRA-skolan. Skolan räknas som en specialskola där man med hjälp av den svenska 

stiftelsen Swedish International Relief Association (SIRA) verkar för att ge barn i behov av 

särskilt stöd, en stöttning i deras dagliga skolarbete och i det sociala samspelet. Intresset för 

denna skola grundar sig i att jag vill få en vidare kunskap om hur man kan förebygga och 

arbeta med funktionshindret läs- och skrivsvårigheter.  

 

Om du efter att ha läst detta arbete, känner att just du vill sträcka ut en hjälpande hand för 

SIRA-skolan och dess viktiga arbete, så kan du finna de uppgifter som krävs på sista sidan i 

detta arbete. 
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1.2 Litteraturöversikt  

 

Min litteraturgenomgång kommer att knytas till ett urval av internationella lagar och 

ställningstaganden, svenska styrdokument, propositioner och sammanfattande forskning i 

Sverige kring ämnet läs- och skrivsvårigheter.Mitt teoretiska perspektiv byggs upp av 

tolkningar från B-E Andersson och belyser den utvecklingsekologiska teorin, skapad av Urie 

Bronfenbrenner. 

Jag började mitt sökande med att läsa in mig på de två metodböcker jag valt; Rapporter och 

uppsatser av Jarl Backman och Studera smart skriven av McMillan och Weyers. Båda 

böckerna har gett mig en bra grund har man formar sin vetenskapliga text och utvecklar sitt 

tänkande och skrivande. Under mina studieår har jag samlat på mig en variation av litteratur 

och vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet läs- skrivsvårigheter och dyslexi. Björk, 

Liberg, Höien och Myrberg är några författare till relevant uppdaterad litteratur som skapat en 

bra kunskapsgrund åt denna uppsats. Dock är den litteratur inriktad på ett svenskt perspektiv 

och då SIRA-skolan undervisar på arabiska behövde jag finna källor som berör dess 

problematik. Jag använde mig av internet och sökord som dyslexia in arabic. Jag tog även 

kontakt med språkens hus (www.sprakenshus-umas.se) som är ett webbcenter som ger 

information om språkstörningar och/eller tvåspråkighet. Därifrån fick jag förslag på källor och 

fann en dyslexiforskare inom arabvärlden; Abu-Rabia, som erbjöd bra artiklar och som fick 

bli mina obligatoriska utländska källor.   

Jag använder mig av Vernersson och hennes bok specialpedagogik i ett inkluderande 

perspektiv för att belysa och understödja de specialpedagogiska metoder som SIRA-skolan 

använder sig av. Internet och dess utbud har haft en betydelsefull funktion när det gäller att 

hitta relevant information inom Sverige samt utomlands.  

 

1.3 Kunskapsområde  

 

Mitt arbete är en kvalitativ fallstudie uppbyggt på intervjuer och egna observationer. Jag 

kommer att beskriva det specialpedagogiska arbetet på SIRA-skolan i Betlehem som ligger på 

Västbanken. Eleverna på skolan har, utifrån lärares bedömningar, funktionshindret läs- och 

skrivsvårigheter. Dock kämpar alla elever med varierande svårigheter och har därmed olika 

behov. 
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Fallstudier används när man ska genomföra en undersökning av en specifik företeelse till 

exempel ett händelseförlopp eller en social grupp. Mitt arbete är en kvalitativ undersökning då 

jag fokuserat på möten och intervjuer i individernas naturliga miljö. ”Den kvalitativa 

forskningen visar en viss kärlek för användningen av fallstudier som ingrediens i det 

vetenskapliga arbetet. ” (Backman, 2008, sid. 55) 

 

För att få en helhetsbild över skolans verksamhet och de ramfaktorer som påverkar det 

pedagogiska arbetet, så kommer jag att försöka beskriva varje yrkesrolls betydelse och 

delaktighet kring stödet för skolans elever. Min studie bygger även på antagandet att ett 

sociokulturellt perspektiv har en inverkande roll på lärandet. 

 

Svårigheterna för detta arbete ligger i att det i dagsläget finns en begränsad engelskspråkig 

forskning om läs- och skrivsvårigheter som gäller arabisktalande länder. Den forskningen jag 

använt mig av är material översatt till engelska, från en forskare, och är inte utprövad eller 

utvärderad på engelska språket av andra forskare. Den forskning och de beprövade 

erfarenheter jag kommer att nämna i denna text är till största delen baserad på svenska barns 

läs- och skrivsvårigheter och därför kan det finnas specifika svårigheter som är mer tydliga 

inom det arabiska språket, än vad jag kan påvisa. 

 

Mina förkunskaper tog ett avstamp från den information som fanns på skolans webbsida. 

(sira.se). Även forskning om läs- skrivsvårigheter och de sociokulturella faktorerna som 

påverkar elevers lärande och utveckling. Den specialpedagogiska litteratur som används 

belyser metoder och arbetssätt som anses vara av specialpedagogisk karaktär. Boken fungerar 

som ett underlag för mina erfarenheter och kunskaper, samt för att förstärka att SIRA-skolans 

metoder är av den karaktären.   

 

1.4 Begreppsanvändning 

 

SIRA använder sig av det engelska samlingsbegreppet ”slow learners” som definierar många 

olika funktionsnedsättningar såsom; läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, dyskalkyli, 

uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och socioemotionella problem. Jag kommer genom 

mitt arbete referera till läs- och skrivsvårigheter, men det sammanfattar bland annat alla ovan 

nämnda svårigheter. 
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Barnet 
Mikro  

   Meso 
Exo 

Makro 

Jag är fullt medveten om att den politiska situation som råder i Israel/Palestina är komplex 

och svår att beröra, då man bör känna till alla historiska infallsvinklar för att göra det rättvist.  

Staten Israel ockuperar i dagsläget Västbanken och för att vara helt politiskt korrekt så borde 

jag benämna mitt berörda område som Israel/Palestina eller förklara området som ”det 

ockuperade Västbanken”. Men då min studie är inriktad på palestinska människor och ett 

resultat av palestinska människors arbete, så kommer jag genom mitt arbete att använda mig 

av namnet Palestina. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och beskriva innehållet för SIRA-skolans 

specialpedagogiska verksamhet. Mina frågeställningar blir därför:  

 

• Vilka faktorer är med och inverkat på SIRA-skolans arbete, målsättning och 

utveckling?  

• Vilka specialpedagogiska förhållningssätt finns det på skolan, och hur utmärker de 

sig?  

 

2. Teoretiskt perspektiv  

 

2.1 Bronfenbrenner och utvecklingsekologiskt perspektiv  

 

Det teoretiska grundperspektivet som väglett denna studie är det 

utvecklingsekologiska perspektivet skapat av forskaren Urie 

Bronfenbrenner. Det är en teori som utgår från ett sociologiskt och 

psykologiskt samspel mellan individ och miljö. ”Samspelet mellan 

individen och dess miljö står i fokus och viktiga komponenter blir de 

 roller, aktiviteter och sociala relationer som utvecklas.” (Andersson 

& Strander, 2001, sid. 41) Bronfenbrenner’s föreställning med 

Utvecklingsekologiska modellen 
enligt Bronfenbrenner. Skiss: 

Sara Carlsson 
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närmiljön, är att den är som en sammanhängande struktur. De olika komponenterna i barnets 

omgivning, barnet självt, övriga familjemedlemmar och olika fysiska objekt med mera, 

utvecklar ett nätverk av relationer, som ”ringar på vattnet ¨som påverkar varandra.  

Dessa ”ringar” nämns som system, Mikro, Meso, Exo och Makro och presenteras här i en 

cyklisk modell. Systemen har alla en inre och yttre påverkan på individen, som är 

barnet.”Begreppets system syftar till att markera att det handlar om ett ömsesidigt samspel där 

de olika personerna påverkar och påverkas av varandra. Barnet påverkas både direkt och 

indirekt” (Andersson & Strander, 2001, sid. 25) 

 

• Mikrosystem: Familj, släkt, vänner, lärare, skola, grannar, föreningar, hobbys. 

”Sett i ett vidare sammanhang utgör familjen, förskolan, skolan, institutioner för 

fritidsverksamheter, universitetet och arbetslivets olika världar separata mikrosystem, alla med 

sina aktiviteter, relationer och roller.”  

• Mesosystem: Resultatet av det vi analyserar från mikrosystemet  

och vår närmiljö sker i detta system. ”Sammanfattningsvis är mesosystemet ett system av 

mindre system där barnet och de människor som ingår i de olika mikrosystemen blir länkar 

mellan systemen.”  

 

• Exosystem: skolledning, massmedia, politik, staten 

omfattar den värld som ligger utanför mikro- och mesosystemet.  

”Individen ingår således inte aktivt i detta system på samma sätt som i mikro- och 

mesosystemet utan påverkas indirekt 

• Makrosystem: Övergripande från alla miljöer.  

”Hit hör ett lands eller en speciell grupps historia, religion och traditioner, syn på barn och 

kön.” (a.a.) 

Bronfenbrenner visar genom sin teori betydelsen av att se barns utveckling och uppväxtmiljö 

som en helhet. Ett barn försöker kontinuerligt få grepp om och förstå sin närmiljö genom att 

anpassa sig efter de situationer och händelser som uppstår. Det innebär att elevens utveckling 

och samspel bland annat sker genom att barnet deltar i aktiviteter, möts i sociala roller och 

relationer. Det råder således en process av kontinuerlig och ömsesidig anpassning mellan den 

växande individen och miljön. 
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Det finns dock alltid faktorer i de olika nivåerna som är med och påverkar i vilken grad 

utvecklingen ska ske.  Detta sker genom en direkt eller indirekt påverkan, beroende på var i 

systemet förändringen sker. Även miljöerna kan förändras och påverkas av de individer som 

deltar och samspelar i respektive miljö.  

När en individ får pröva på nya aktiviteter i mikrosystemet, exempelvis i skolan, så utökar 

erfarenheterna till nya kunskapsnivåer och eleven kan därmed ta sig an utmaningar med större 

komplexitet nästa gång. En förutsättning för denna utveckling är att elevens kunskaper 

erkänns och respekteras av omgivningen som kan välja att förstärka eller motverka genom 

exempelvis material, aktiviteter och miljö. Vid ett erkännande av barnets kompetens så skapas 

förtroende och trygghet som kan utvecklas till sociala relationer. Om eleven får möta en 

variation av sociala roller och regler i umgänget med andra individer lär sig barnet förstå att 

alla miljöer inte enbart kan styras utifrån egna önskningar.  Elevens aktiviteter, roller och 

sociala relationer är alla ömsesidigt beroende av varandra. Aktiviteter kan påverka 

rollfördelningar inom sociala grupper och sociala rollfördelningar kan innebära önskemål om 

helt andra aktiviteter. Det sker genom att eleven får möjlighet att ta egna initiativ och därmed 

får möjligheten att påverka och utvecklas.  

 Bronfenbrenner (1979) beskriver mesosystemet som ett ”klister” som håller ihop relationerna 

i mikrosystemets olika delar men det fungerar också som en förbindelselänk mellan mikro-, 

exo- och makrosystemet. Där utvecklas närmiljöernas olika relationer och har en ömsesidig 

påverkan på varandras system. De kan kallas för formella och informella sociala strukturer 

och det som sker i dessa får konsekvenser för barn och ungdomar. Påverkan går via de 

personer som barnen är beroende av, eller via de sociala institutioner som barnen har kontakt 

med till exempel skolan. Relationer som hem- skola kan förstärkas eller motverka varandras 

effekter på elevens utveckling. Att verksamheter kompletterar varandra är lika viktigt som 

samverkan mellan dessa olika miljöer ”Ju mer kontakt det finns mellan olika närmiljöer – 

under förutsättning att de stödjer och kompletterar varandra vad gäller aktiviteter, roller och 

sociala relationer – desto större betydelse får det för barnets utveckling.” (Andersson, 1980, 

sid.22) 

Går vi utanför mesosystemet och inträder exosystemet ändras individens fokus på aktiviteter, 

roller och sociala relationer. Då finns det tydliga avgränsningar som utformas av ideologiska, 

ekonomiska och politiska beslut och dessa påverkar innehållet i elevens mikronivå. ”De kan 
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fungera som ramar inom vilka det finns ett visst handlingsutrymme, som dock kan vara mer 

eller mindre begränsat, beroende på hur snäva eller vida ramarna är.” (Andersson. 1980, sid. 

23) Författaren nämner även att dessa ramar kan fungera som barriärer eller hinder och om en 

utveckling ska till behövs dessa övervinnas. Eleven påverkas alltid indirekt av dessa 

avgränsningar och det menas att eleven inte självmant deltar i systemet, som vid exempelvis 

mikrosystemet.  

”Också förhållandet på makronivå verkar ner på underliggande nivåer och får direkt eller 

indirekta konsekvenser för den verklighet barnet mäter i sina närmiljöer.”(Andersson, 1980, 

sid. 24) I detta system finns skolpolitiska beslut som format skolan och de allmänna kulturella 

värderingar om kunskap och samhället som sådant, som anses vara av vikt. De kulturella 

värderingarna kan vara könsroller, familjens funktion i samhället. ”Hit hör också de allmänna 

värderingar som vi är någotsånär ense om i vår kultur och som genomsyrar verksamheten.” 

(Andersson, 1980, sid. 24) 

Det finns alltid olika förhållanden och faktorer som påverkar våra handlingar och beslut och 

som gör att vi kan bli medlemmar i nya mikrosystem. Om man ändrar i ett system så sker det 

en märkbar förändring även i de andra systemen. Förstår vi ett system i barnets närmiljö, så 

vet vi också hur vi kan påverka och möjligtvis förändra, om det är önskvärt av eleven. ”I 

högre eller mindre grad utvecklas relationer mellan mikrosystemen som kan få konsekvenser 

för barnet. Det är viktigt att förstå hur dessa relationer hänger samman och hur ett barns 

utveckling är beroende av dem.” (Andersson, 1980, sid. 15-16) 

 

Utifrån ovanstående teori är målsättning att analysera mitt resultat med hjälp av det 

utvecklingsekologiska perspektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Bronfenbrenner, om du vill förstå någonting, så försök att förändra det.”  
(Fenno Dearborn) 
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2.2 SIRA- Swedish International Relief Organisation 

 

Texten i kommande stycken är från SIRA’s hemsida (www.sira.se) samt skriftligt 

intervjumaterial från styrelsemedlemmar. Jag valde att visa upp webbsidans text i sin helhet, i 

form av en konkret och informerande källa. Detta på grund av att skolan saknar tidigare 

bakgrundsinformation som tryckt källa.   

 

SIRA-skolans ägs och drivs ekonomiskt av stiftelsen SIRA, Swedish International Relief 

Organisation. Styrelsens syfte är att; ”med den kristna grundtanken att vi alla är bröder 

bedriva hjälparbete bland barn och unga i mellanöstern, samt verka för ökad kontakt, fred och 

samförstånd mellan folken.” (Intervjufrågor till styrelsemedlemmar)  

 

2.2.1 Bakgrund och historia 

 

SIRA grundades av Wiktor Norin, som då var pastor i Betlehemskyrkan (Svenska 

Missionskyrkan) i Göteborg. Det öppnades ett barnhem i Betlehem och där tog man hand om 

och vårdade barn med epilepsi. Detta efter att de palestinska myndigheterna presenterat att det 

fanns behov av sådan vård. De barn som bodde på barnhemmet fick också skolundervisning 

där. 1983 utvidgades SIRAs arbete med en träningsskola. (www.sira.se) 

I början av 1990-talet hade flera liknande kliniker kommit till stånd i landet och när SIRAs 

verksamhet utvärderades, beslöt man att börja med ett helt nytt arbete. Resultatet blev en 

specialskola för barn med läs- och skrivsvårigheter, s.k. "slow learners". 

Innan SIRA-skolan öppnades 1992, fick en grupp lärare utbildning i specialpedagogik i 

Sverige. I maj-juni 2003 fick lärarna åter igen en möjlighet till kompetensutveckling i 

Sverige. Dessutom sker fortbildning och uppföljning kontinuerligt på plats i Palestina.  

(a.a.) 

 

2.2.2 SIRA-skolans verksamhet 

På Västbanken har barnen tio års skolplikt och vanligtvis går barnen i skola mellan 6 - 15 års 

ålder. I de palestinska skolorna är klasserna stora, runt 40 -50 elever i en och samma klass är 

inte ovanligt. För barn med läs- och skrivsvårigheter finns det inga extra resurser i den 
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ordinarie skolan. SIRAs idé är att i samarbete med det palestinska samhället hjälpa dessa 

barn. Skolan är öppen för kristna och muslimer och för barn från alla samhällsgrupper. De 

undervisas av palestinska lärare som försöker finna metoder och medel för en enskilt anpassad 

specialundervisning. En palestinsk rektor ansvarar för skolans inre arbete i samarbete med den 

svenska och den lokala styrelsen. På plats finns även en svensk platschef som ansvarar för 

verksamheten i sin helhet. I Betlehem arbetar SIRA i egna byggnader med 70 elever i sju 

klasser. Eleverna är mellan 6 - 16 år. Klasserna är åldershomogena som vid behov också 

anpassas efter färdighet och förmåga hos eleven. En del elever kan efter ett par år slussas ut i 

den vanliga skolan, andra avslutar skolgången hos SIRA för att sedan, med hjälp från 

socialarbetare, söka sig till någon form av yrkesutbildning. (www.sira.se) 

Målet är att ge eleverna ett språk, ett verktyg, för att kunna delta i samhället. Dessutom får de 

en chans att bli sedda och uppmärksammade. Bland alla som har stött SIRA kan vi finna 

Läkarmissionen, Världens Barn, SIDA och framförallt våra trogna månadsgivare som bildar 

stommen i vår verksamhet. (a.a.) 

 Sättet att undervisa i SIRA-skolan har blivit en förebild för Betlehems vanliga skolor. 

Skolmyndigheten och Betlehems universitet skickar lärare och lärarkandidater till SIRA-

skolan för att de ska se och förstå hur man måste ta hand om barn. För att eleverna ska kunna 

utvecklas och få kunskaper, även om de inte lär sig så fort som andra. SIRA förmedlar alltså 

sin pedagogik till lärare och lärarkandidater genom att ta emot studiebesök och praktikanter. 

(a.a.) 

 

2.3 Specialpedagogik i Palestina- jämförelse med Sverige 

Det finns idag i Palestina inget kontrollerat regelverk kring specialpedagogik i form av 

skyldigheter eller rättigheter från skolmyndighetens sida. Skollagen eller läroplanen nämner 

inte något om elever med behov av särskilt stöd och på grund av det så finns det ingen 

reglering med att namnge elevernas svårigheter med en diagnos. 

Dock nämner läroplanen sedan några år tillbaka att det ska utvecklas speciella program för 

bland annat elever med inlärningssvårigheter. Hur detta ska anpassas i undervisningen eller 

vilka grupper det innefattar, omnämns inte.  
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När en elev i behov av särskilt stöd får en diagnos här i Sverige så kan eleven, dess familj, 

lärare och skolor till viss del stödja sig på våra styrdokument. Det finns utformade riktlinjer 

hur man som lärare kan gå tillväga för att utforma ett stöd och vilka personer i sin jobbmiljö 

som man kan ta hjälp av. Barnets familj har rätt att få en individuell åtgärdsplan för sitt barn 

där det specifika stödet och behovet ska omnämnas. ”Hur denna hjälp ska se ut är däremot 

inte reglerat, mer än på en punkt, nämligen att det ska upprättas åtgärdsprogram för "elever i 

behov av särskilt stöd." (www.skriv-knuten.fmls.nu) 

 

 Initiativ till åtgärdsplanen kommer oftast från skolan men kan även krävas av eleverna själva 

 eller av deras föräldrar. Det är rektor som bär det formella ansvaret för att åtgärdsprogrammet 

 skrivs men det är alltid klassläraren, specialläraren eller specialpedagogen som har ansvaret för 

 utarbetandet av individuella åtgärdsplaner (Skolverket, 2001). 

 

Jag redogör här för några av dessa styrdokument vi kan finna i Sverige: 

 

• Salamancadeklarationen (Genom svenska Unescorådet): ”Den vägledande principen 

  bör vara att ge alla barn samma undervisning, samtidigt som man ger ytterligare  

  assistans och stöd till de barn som behöver det” (Svenska Unescorådet, 2006, s 24) 

 

• Skollagen: I skollagens 3:e kapitel skrivs om skolplikt och motsvarande rätt till utbildning. 

”Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom” (Svensk författningssamling, 1985, 3 kap, 1 §). 

 

 

6. To contribute to human resource development in the 
various specializations needed for economic development. 
7. To develop a new curriculum for basic education and 
textbooks needed at the first stage of development. 
8. To improve the efficiency of the educational process, and 
to give special attention to the teaching community and the 
school environment. 
9. To improve the skills and the status of Palestinian 
teachers through better teacher training. 
10. To introduce special programs for dealing 
with gifted children, physically handicapped 
ones and those with learning disabilities. 
(http://www.pcdc.edu.ps/first_curriculum_plan.pdf) 

 

The Palestinians’ overall policy objectives for 
development of the education sector are as 
follows: 
1. To achieve Basic education (grades 1-10) for all by the year 
2000. 
2. To develop the knowledge and skills necessary for active 
participation in modern society by emphasizing languages, 
mathematics, science and technology, the development of 
critical thinking, and problem solving skills. 
3. To further the diversity of secondary education. 
4. To expand secondary education (11-12) with the objective 
that70% of the student age group will reach grade 12. 
5. To eradicate illiteracy and to expand non-formal education. 
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• Grundskoleförordningen: ”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av 

specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp 

som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild 

undervisningsgrupp.” (5:e kapitlet, 5:e paragrafen) 

 

• LPO 94: i kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag under rubriken En likvärdig utbildning 

står det att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”(s 4) och 

senare under samma rubrik att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla” (s 4). 

 

2.4 Begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

 

Jag ska i detta stycke försöka redogöra för några av de svårigheter som är med och kan 

påverka SIRA-skolans elever i deras lärande och utveckling.  Alla elever har som jag tidigare 

beskrivit, varierande svårigheter med läs- och skrivinlärningen och därmed olika behov och 

får därmed varierande stöttning i skolarbetet. ”Alla barnen har någon form av konstaterad 

inlärningssvårighet. Det innebär ofta läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, men också mer 

svårdefinierade svårigheter t ex koncentrationssvårigheter.” (Styrelsemedlem för SIRA, 29 

okt, 2010) För att kunna ange svårigheterna behöver jag även förklara hur man definierar 

begreppen. Läs- och skrivförmåga kan sammanfattas så här: 

 

"Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att:” 

• Fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer  

• Kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

• Förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. 

            (Skolverket 1996, s 13; OECD 1995, sid 14) 

 

Om en elev har läs- och skrivsvårigheter så betyder det att ovan nämnda kriterier är svåra att 

uppnå på egen hand. Eleven behöver då stödjande åtgärder för att utveckla ett tal och 

skriftspråk som överrensstämmer med de mål skolan har. ”Läsförmåga innefattar såväl 

avkodning som förståelse av text (Höien och Lundberg, 1992). Dyslexi avser specifika 

svårigheter med avkodning, medan förståelse inte är ett primärt problem.” (Myrberg, 2001, 
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Visuella svårigheter kan vara: 

• Eleven har inga färdiga visuella ordbilder. 
• Bokstäverna rör på sig, hoppar  

eller går ihop. 
• Blandar ihop liknande bokstäver. 
• Blandar ihop liknande ord. 
• Man kan vara en s.k. högerriktnings 

läsare. (I arabiska språket, en 
vänsterriktningsläsare.) 

 

sid. 6) ”En vanlig bedömning är att 5–8 procent av befolkningen har betydande svårigheter att 

läsa och skriva.” (http://www.dyslexiforeningen.se/om_dyslexi.html) Utav den procentsatsen 

så är det 45 % av befolkningen som har auditiva svårigheter (hörsel), 20 % har visuella 

(synen) svårigheter och båda svårigheterna hittar man hos 10 %. (Sigrid Madison via 

Huuhtanen Almgard, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% har pedagogiska svårigheter och resterande procent har andra svårigheter. (Huuhtanen 

Almgard, 2009) Pedagogiska svårigheter kan visa sig i särskilda miljöer när läraren har en 

bristande kunskap eller erfarenhet om särskilt stöd. Detta kan vara vanligt när en klass ofta får 

byta lärare. Övriga svårigheter kan vara i kombination med någon diagnos.  

 

Ett tydligt exempel som ofta visar sig hos de med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är att 

hjärnans tolkning av syn och hörselintryck har brister. För att hjärnan ska komma ihåg att 

tolka rätt saker så behöver vi använda oss av ett arbetsminne som är uppdelat i korttidsminne 

och långtidsminne. Dessa minnen hjälper oss att förknippa information med varandra, att 

associera. Det betyder i förenklad form att vi måste kunna lagra det vi ser och hör, till inre 

”föreställningar” så att vi kan hantera våra tankeprocesser. ”Ju bättre samarbete mellan 

hjärnans olika delar fungerar desto bättre fungerar människan.” (Normell, 2008, sid.13) 

Har man en svaghet i minnet och inte kan lagra informationen, så uteblir också 

associationerna. ”Många barn med läs- och skrivsvårigheter kan ha en nedsatt förmåga i en 

del av arbetsminnet.” (Blomqvist & Wood, 2006, sid. 40) 

 

 ”Läs- och skrivsvårigheter kan bl.a. bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig 

 understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande  

 

Auditiva svårigheter kan vara: 

• Eleven har svårt att urskilja ordningen på 
ljud i ett ord. 

• Glömmer ordningen på ord när man 
skriver. 

• Inga färdiga auditiva ljudbilder av ord. 
• Närliggande ljud låter lika. g, p, b, t d 

ställer till problem. 
• Näraliggande liknande ord låter lika. 
• Svårt att höra mer än ett ljud i taget.  
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kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.” 

(www.dyslexiföreningen.se) 

 

 Så här definieras begreppet dyslexi ute i världen, samt i Sverige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskare Mats Myrberg hänvisar till att: ”Brister i läs- och skrivförmåga är det manifesta 

uttrycket för dyslexi. Samma manifestation kan också vara ett uttryck för brister i den , sid. 

språkliga uppväxtmiljön, för koncentrationssvårigheter, eller för pedagogiska brister i 

samband med läs- och skrivinlärning” (Myrberg, 2001, sid. 61) 

 

2.5 Definition av uppmärksamhetsstörning 

Koncentrationssvårigheter eller så kallade uppmärksamhetsstörningar är ”När ett barn har 

uppmärksamhetsproblem och bristande impulskontroll utvecklar de i typfallet 

beteendeproblem. ”(Juul, 2005, sid. 11)  Många av SIRA-skolans elever har svårigheter med 

koncentrationen och symptomen är svårdefinierade då det specifika beteendet varieras. Här 

beskrivs kortfattat och punktvis några av de beteenden vi kan skönja hos barn med 

uppmärksamhetsstörningar. 

Styrelsen för IDA (International Dyslexia Association) antog 
följande definition av dyslexi i november 2002. Definitionen är också 
accepterad av amerikanska NICHD (National Institute of Child 
Health and Human Development  

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It 
is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word 
recognition and by poor spelling and decoding abilities. These 
difficulties typically result from a deficit in the phonological component 
of language that is often unexpected in relation to other cognitive 
abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary 
consequences may include problems in reading comprehension and 
reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and 
background knowledge. 

Svenska dyslexistiftelsens definition av ”Dyslexi” 
”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, 
särskilt de fonologiska som är viktiga för att kunna 
utnyttja skriftens principer för kodning av språket. 
Stöningen ger sig först och tydligast tillkänna som 
svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 
läsning. Men den kommer också tydligt fram genom dålig 
stavning.”   

A disorder manifested by difficulty in learning to read, 
despite conventional instruction, adequate intelligence 
and sociocultural opportunity.  
It is dependent upon fundamental cognitive disabilities 
which are frequently o constitutional origin. (World 
Fedaration of Neurology 1968) 
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• Hyperaktiva barn som har svårt att kontrollera sina impulser. ”De är ofta hyperaktiva och blir av 

det skälet ouppmärksammade.”  

 

• Barn med en sämre automatisering för nya saker.”Vissa barn kan vara tröga och ha en lång 

”startsträcka”. De hinner inte anpassa sitt beteende effektivt till en given situation vare sig det 

gäller inlärning eller ett socialt förhållande.”  

 

• Svårigheter med att reglera och anpassa sin aktivitetsnivå (aurosal) ”barnet kan skifta mellan att 

i ena ögonblicket vara trött och slö, för att i nästa stund vara överaktiv och upphetsad, vilket 

kan förhindra att de är så närvarande som krävs i en given situation.” 

 

•  Perceptionsproblem (visuell, auditiv, taktil, kinestetisk, tidsperception och social perception) 

som ”innebär en störd förmåga att uppfatta omvärlden – och sig själv i den.” (a.a.s, 12) 

 

Juul (2005, sid. 13) nämner att begreppet uppmärksamhetsstörningar är komplext då det kan 

innehålla många varierade symptom och förekomma i lättare eller svårare grad och är 

övergående eller kroniska. Hur ett barn reagerar känslomässigt och handlingsmässigt är 

beroende av hur barnet uppfattar en situation. Barnets agerande påverkas inte av situationen i 

sig. Författaren påtalar dock att den gemensamme nämnaren är att barnen, på grund av en 

bristande självtillit, har svårigheter i att hantera och se sin vardag som begriplig.  

”Gemensamt för barnen är att de lider av sin bristande förmåga att bemästra sina liv, och att 

deras självförtroende under ytan är mycket lågt. (a.a.)  

 

2.6 Effekterna av läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi 

”Att lässvårigheter går i släkten är ett obestridligt faktum. Men man vet inte alltid om det rör 

sig om ett socialt eller genetiskt arv. ” (Myrberg, 2007, sid. 39) Forskning har även visat att 

det är fler pojkar än flickor som uppvisar svårigheter. ”Dyslexi förekommer oftare bland 

pojkar än flickor.”(Myrberg, 2007, sid. 23) Forskning visar även att det som är gemensamt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, är att många elever förlorat sin 

självkänsla.”Upplevelsen att inte vara en duktig läsare färgar av sig på självuppfattning och 

till skolan allmänt.” (Myrberg, 2007, sid. 15) Då kraven från omgivningen ökar med åldern 

och då eleven redan har för många krav och orosmoment från sin vardag, blir det i vissa 
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situationer ohållbart. ”När kraven tycks oöverstigliga och situationen inte är hanterbar kan det 

leda till en ”inlärd hjälplöshet” (Druid, Glentow, 2006, sid. 17) Läs- och skrivsvårigheter är 

ett funktionshinder därför att svårigheterna syns när man utsätts för vissa miljöer. 

Svårigheterna är inget som kommer ”växa bort” genom mognad eller försvinna av sig självt. 

”Dessa svårigheter kvarstår vanligtvis genom hela skoltiden. Läs- och skrivförmågan 

utvecklas visserligen med åren men avståndet till barn med normal läs- och skrivutveckling 

krymper inte. Tvärtom tyder många studier på att gapet ökar. ” (Myrberg, 2007, sid. 34) Om 

man tittar på det långsiktigt så kommer det resultera i att ”Om man som samhällsmedborgare 

inte behärskar språket, det vill säga läsning och skrivning, kan man inte fullt ut delta i 

samhällslivet” (Blomqvist & Wood, 2006. sid. 48). 

 

2.7 Arabiska som språk – jämförelse med det svenska språket 

Jag ska göra ett försök att kortfattat förklara det arabiska språket och dess uppbyggnad. 

För att tydliggöra svårigheterna i språket och bristen på utprövade hjälpmedel och metoder i 

läs- och skrivinlärningen, så kommer jag göra en jämförelse med det svenska språket. 

 

Arabiska talas över hela världen och är ett officiellt språk i 24 länder. 

(www.modersmål.lund.se) Arabiska alfabetet har liksom det svenska, 28 bokstäver och har 

utvecklatts ur fornsemitiska alfabetet. Alla bokstäver är konsonanter medan tre av dessa är 

vokaler. (a,i,o) Man läser och skriver arabiska från höger till vänster, det vill säga tvärtemot 

hur man läser det svenska språket. 

Arabiska är ett transparent språk och det menas att de arabiska orden skrivs på ett ljudenligt 

sätt. ”Även transparenta språk kan bereda stora svårigheter – även om de inte visar sig just på fonem-

grafemnivå. ” (www.sprakaloss.se) 

 

 Ortografi är reglerna för hur ett talat språk representeras i skrift. Man säger att ett språk har en 

 ytlig (transparent) ortografi, om orden skrivs på ett mycket ljudenligt sätt.  Motsatsen till 

 transparenta språk kallas opaka språk. Där är avståndet mellan stavning och uttal större – 

 ortografin är djupare. Engelskan brukar ofta nämnas som ett språk med djup ortografi. 

 (Andersson, 2001, sid. 3) 
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Från delar till helhet: 
Bornholmsmetoden, Wittingmetoden, 

• Phonics 
• Syntetisk metod, 
• Fonologisk läsning 
• Ljudmetod, 
• Bottum Up 

 

Från helhet till delar: LTG metoden, Reading 
Recovery 

• Whole Language 
• Analytisk metod, 
• Ordbildsmetoden 
• Top Down 

 

Svenska språket är ett opakt språk. Det är för att i svenska prioriteras ordens betydelse 

framför ljudenlighet i stavningen. De minsta betydelsebärande delarna i språket kallas 

morfem. Ordet ”högt” består av rotmorfemet hög + böjningsmorfemet t. Det stavas dock med 

g, trots att det uttalas med k, just för att påvisa ursprunget.  

  

  I arabiskan har verb tre rotkonsonanter, som alltid förekommer i samma ordning.  Beroende på 

 verbets tempus, kan dessa tre konsonanter separeras av vokaler. Verbet att hoppa heter ”qabez” 

 och innehåller rotkonsonanterna qbz. Presensformerna heter ”naqbez” och ”taqbez”, 

 imperfektformerna ”qbizt” och ”qabzet”.(http://www.sprakaloss.se/flersprakighetbodil.htm) 

 

Abu-Rabia (2002, s.1) nämner att förståelsen för arabiska språkets fonologiska och 

morfologiska uppbyggnad är av vikt när man skall förklara läsandets ortografi. ”Phonology, 

morphology and sentence context are considered key variables in explaining the reading 

process in Arabic orthography” (a.a.) 

 

I Sverige har vi olika pedagogiska metoder för läsinlärning och dessa metoder kan sorteras i 

två olika grupper; analytisk och syntetisk metod. Förenklat handlar dessa om i vilken ände 

som man ska börja lära eleverna att läsa. ”Komponenterna i läsprocessen kan delas in i två 

huvudgrupper: de som har med avkodning att göra och de som har med språkförståelse att 

göra.” (Elbro, 2006, sid. 26) De vanligast metoderna är Bornholmsmodellen, Läsning på talets 

grund (LTG), Wittingmetoden och Reading Recovery.  Jag ämnar inte gå in på vad de olika 

metoderna står för utan det är mest för att peka på att det finns metoder i Sverige, vissa 

vetenskapligt utprövade, att luta sig mot.  
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Det saknas en tydlig framtagen läsmetod som används i arabländerna och denna avsaknaden 

försvårar en tydlig jämförelse med de svenska metoderna. ”Teaching decoding in Arabic to 

students with dyslexia is an unique challenge in Lebanon and the Arab World because no 

known reading remedial programs have been developed. 

(Hazoury, Oweini, Bahous, 2009, sid. 1) 

För att tydliggöra arabiskans svårigheter så fick jag hjälp av en arabisktalande lärare här i 

Sverige (Arabisk lärare i Sverige, 21 april, 2010).  Hon har under flera år arbetat med svenska 

och arabiska barns tal- och skrivspråk, och tar dagligen del av dess svårigheter. Hon förklarar 

det så här: 

 Arabiska är ett rikt språk med ett otroligt stort ordförråd, vilket används mycket i det skriftliga 

 språket mer än i det talade språket. Det som skiljer det arabiska språket från andra språk tror jag 

 är att vi på arabiska ofta kan prata väldigt symboliskt. Detta gör vi för att betona den betydelse 

 vi vill visa. De största svårigheterna i arabiskan är den stora skillnaden mellan talspråk 

 (vardagsspråket) och skrivspråk, alltså det språket som används i all skrift. Detta gör 

 att man inte övar språket i vardagen utan det blir två skilda språk. Den skillnaden kan 

 inte jämföras alls med det vi har i svenska språket. Klyftan är betydligt större. Andra 

 svårigheter som finns i språket är de olika nyanser av betydelser: många ord används för 

 samma betydelse men skiljer sig ändå en aning, i betydelse. (a.a.) 

 

Hazoury med flera (2009, s. 3) nämner att arabtalande dyslektiker har en förmåga att hantera 

den visuellt ortografiska förståelsen bättre än den fonologiska.  “It can be safely concluded 

that Arab dyslexics are believed to be more adept at visual- orthographic than phonological 

processing. (a.a.) 

 

 

3. METOD 

3.1 Fallstudie som metod 

 Denna strategi syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Det som 

 kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda (eller någon gång några få) 

 undersökningsenhet, som man undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper än 

 vad man kan få vid t.ex. en survey-undersökning. 
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 Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för 

 det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur 

 komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar. Fallstudien bedrivs 

 empiriskt, ute i verkligheten. Man kan kombinera många olika metoder – fallstudien uppmuntrar 

 faktiskt till detta. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Fallstudie 2010-10-14)  

Jag är medveten om Wikipedia´s anseende som källa i vetenskapliga texter. Efter att ha 

granskat mer vetenskapliga vedertagna källors sammanhang och förklaringar till en fallstudie, 

föll sig denna källa ha hög kvalité, därav mitt val.   

 

Jag har haft en kvalitativ ansats med datainsamling av intervjuer och deltagande observation 

som metod.  Kvale (1997) nämner att med en fallstudie som metod har man möjlighet att 

skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur personerna som är inblandade 

tolkar denna situation.”Syftet med en kvalitativ forskningsintervju beskrevs tidigare som att 

erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening.” 

(Kvale, 1997, sid. 117)  

Med intervjuerna kan jag få personlig och detaljerad information om verksamheten och med 

observationer kan jag se saker från ett annat perspektiv, så det tillsammans blir en helhet. 

Mina personliga foton är visuella källor som används för att återge situationer och händelser 

från mitt besök i Palestina. 

I dagsläget är jag tacksam för att denna resa var genomförbar, då det rådande politiska läget i 

Israel/Palestina är ostabilt.   

 

3.1.1 Urval 

Min fallstudie kan också sägas vara deskriptiv som metod.  Det innebär att det kvalitativa 

synsättet syftar på intresset för individen och dess verklighet. Den berättar något om nuet på 

ett subjektivt sätt. ”Verkligheten är då, menar man, en individuell, social och kulturell 

konstruktion.” (Backman, 2008,sid. 53)  

Jag hade ingen personkännedom om någon av deltagarna innan jag påbörjade min 

undersökning. Vid arbetets början fanns inget tydligt urval av intervjupersoner i Palestina, där 

kriterier som kön, ålder eller yrkesroll var av betydelse. Jag tog hänsyn till att få en bredd och 
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variation av informationen som gavs så jag sedan kunde välja ut de faktorer som enligt mig, 

påverkar skolans verksamhet. Jag följer upp mina antaganden med skriftligt intervjusvar från 

styrelsemedlemmar och tidigare volontärer på skolan. Urvalet av dessa källor gjordes då de är 

tillförlitliga och själva har, eller har haft en inblick i den verksamheten jag skulle studera.   

Muntliga källor: 

• Rektor och lärare på SIRA-skolan. 

• Socialarbetare på SIRA-skolan. 

• Elev på SIRA-skolan. 

• Förälder till elev. 

Skriftliga källor: 

• Styrelsemedlemmar i stiftelsen SIRA.  

• Rektor på SIRA-skolan. 

• Tidigare volontär på SIRA-skolan.  

• Lärare i Sverige med arabiska språkkunskaper. 

Det blev ett naturligt val att inkludera alla potentiella intervjupersoner då jag hade en 

begränsning av tid på mitt besök. Dock skapades det situationer under mitt besök på skolan, 

som var till min fördel, och som öppnade upp för fler intervjuer och observationer än jag från 

börjat planerat. Jag har vid min hemkomst kontaktat några av mig utvalda styrelsemedlemmar 

och tidigare volontärer för att få hjälp med att hantera det empiriska materialet jag samlat på 

mig. 

 

3.1.2 Upplägg  

Alla mina intervjuer på plats i Palestina genomfördes på engelska och var muntliga. Den 

personal som upplevde att den inte kunde uttrycka sig på ett annat språk, fick oftast hjälp med 

översättning av sina arabiska kollegor. Vid intervjutillfället valde jag att föra en dialog istället 

för att ha en tydlig förberedande intervjustil där frågorna kan bli enkelspåriga. Det fanns 

planer på att ha en förberedande enkät där personalen skulle få svara på samma frågor med 

avsikt att jag skulle kunna se variationer i deras pedagogiska synsätt till undervisningen. Men 

redan efter någon dag på plats, stod det klart för mig att SIRA-skolan har en tydlig profil i 
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deras undervisning, och enkäten kändes överflödig. För mig var det viktigt att 

intervjupersonerna fick berätta sina egna tolkningar om verksamheten. Dessa uppfattningar 

var till sin fördel när jag blandade ett fåtal förberedande frågor tillsammans med spontana 

frågor som uppstod genom samtalets gång.  

Jag kan inte benämna denna fallstudie som en studie om arabkultur, trots att den tar sin plats i 

ett arabland. Det är en studie om SIRA-skolans arbete, som en del av den palestinska 

kulturen.  

 

3.1.3 Genomförande 

Min tanke med intervjufrågorna var att informanterna skulle svara på hur SIRA-skolans 

verksamhet är organiserad. Vilka faktorer som utmärker sig genom att de är med och påverkar 

det dagliga arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Faktorer som pedagogik, 

lärarkompetens, samhället och elevernas svårigheter för att nämna några. Styrelsens skriftliga 

svar stärkte mina antaganden och bidrog till att jag kunde få fram en bred analys.  

Dessa frågor skapades innan jag varit på plats i Palestina och de fick verka som en tankekarta 

eller indikation till hur jag kunde vidareutveckla och förbereda mina frågor inför intervjuerna. 

De är alla lämpliga samtalsämnen och mitt syfte med intervjuerna var att få till ett givande 

samtal med kvalité, istället för att jag formellt ”betar av” alla frågor i min sammanställning.  

Vid intervjuer utgick jag från ett ”frågeschema” (se bilaga 2 ) där jag hade skrivit ned 

kortfattade frågor för att delvis behålla en strukturell form på samtalet. Då mina ”informella” 

intervjutillfällen inte hade en tydlig tidsangivelse så var det svårt att beräkna hur många frågor 

jag skulle hinna tolka innan samtalet var över. Detta berodde på att jag var en del i 

undervisningen under skoldagarna och observerade samtidigt som jag tog tillfällen i akt och 

frågade och diskuterade med lärarna. En viss del av transkriptionen av studiens intervjuer 

gjordes i nära anslutning till själva intervjun då samtalet öppnat upp för en tydligare tolkning.  

 Dock fanns det tillfällen då transkribering inte var möjligt, och fick därför förskjutas till ett 

senare tillfälle. Följden av det blev att det tog längre tid att nå ett resultat då informationen 

inte var helt färsk i minnet. 
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Min utskrift innehöll:  

• Namn på personen 

•  Yrkesroll 

• Datum och ämne för intervjun.  

• Angivelse med initialer vem som säger vad i intervjun. 

 

3.1.4 Intervjuer 

Dessa skriftliga intervjuer lämnar inget utrymme till spontana svar då jag redan styrt upp en 

tydlig struktur på intervjun. Det vill säga att jag får svar på de frågor jag ställer, och inget 

annat. På detta sätt fick jag en tydlig relation mellan frågan och svaret när allt skulle 

transkriberas. 

Analyseringen av det råmaterial jag mottagit gjordes genom att jag sorterade och kodade upp 

de olika ämnesfrågorna med olika färger på texten. På detta sätt fick jag en överskådlig bild 

av informationen och sambanden och kunde därefter tolka materialet utifrån studiens syfte 

och tänkta slutprodukt.   

 

3.1.5 Observation 

Den deltagande observationen genomfördes under fyra dagar av traditionell undervisning i 

klassrumsmiljö och en dag av skolresa till Jerusalem Zoo. I klassrummet placerades jag där 

det fanns plats och jag kunde inte alltid välja tillfällen där jag inte hade en central roll.  

Under rasterna och på skolresan var jag med barnen och där fanns det en begränsning i min 

observation då vissa elever var nyfikna och ville vara i min närhet. De visade med andra ord 

inte sitt vardagliga beteende. Mina observationer skrevs ned dagligen och gårdagens 

observationer låg ofta som grund till fortsatta observationer.  

 

3.2 Diskussion 

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med en samtalsmodell i form av ett flödande samtal. 

Informationen skrevs ned med papper och penna och transkriberades i anslutning till intervjun 

eller under samma dag. 
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 Med fallstudiemetoden har man möjlighet att skaffa sig djupgående insikter om en viss 

situation och hur personerna som är inblandade tolkar denna situation.  Jag har begrundat att 

min studie är utförd i ett annat land med en annan kultur än den svenska. Mina tolkningar är 

utifrån min egna kulturella bakgrund och detta kan ha påverkat mina antagande och slutsatser. 

”Därför är det värdefullt att bli medveten om sin egen sociala och kulturella prägling för att 

förstå sina reaktionsmönster inför det annorlunda.”(Wellros, 1998, sid. 5) 

 Intervjupersonerna var inte insatta i mina kunskaper inom specialpedagogik och deras 

förklaringar och uppfattningar om saker gjorde att jag tolkade och antog saker utifrån 

specialpedagogiska metoder.  Om till exempel personen förklarade hur vissa elever agerar i en 

specifik klassrumssituation så kunde mitt antagande ligga på en nivå som läraren inte nämnt 

med ord.  

Jag kunde ha använt mig en bandspelare eller videokamera vid intervjuerna för att få en mer 

pålitlig tolkning då intervjuspråket var en faktor som förmodligen påverkat mina 

uppfattningar och tolkningar. Vissa av mina frågor kunde uppfattas som ”känsliga” för 

palestinierna då det politiska läget inte är något man samtalar och diskuterar högt om, för 

detta kan få konsekvenser. Jag kunde inte garantera materialets anonymitet om jag vid en 

väskkontroll på Israeliska flygplatsen skulle tvingas redogöra för mitt inspelade material. Så 

för att på bästa sätt värna om intervjupersonernas säkerhet och anonymitet, så fick materialet 

föras över gränserna i form av anteckningar på svenska språket. ”Konsekvenserna för en 

intervjuperson gäller både själva intervjusituationen och de senare effekterna av att ha deltagit 

i intervjun.” (Kvale, 1997, sid. 142) 

Fallstudien beskriver verkligheten som den upplevs vid tiden för intervjuerna. Skolans 

verksamhet kan i dagsläget ha förändrats. Jag vill poängtera att resultatet jag kommit fram till 

har sin giltighet i skolans verksamhet i staden Betlehem och vid tidpunkten mars-maj månad, 

2010. Tillförlitligheten i studien är mätt på hur väl mitt syfte och frågeställningar har kunnat 

besvaras genom min metod.  

Jag anser att tillförlitligheten är hög då jag varit på plats och haft en begränsad verksamhet 

och organisation att observera. Alla lärare har god kännedom om verksamheten och vet 

varandras arbetsområden. Vissa har även varit med och utvecklat verksamheten tillsammans 

med rektorn. Dock kan det finnas felkällor från intervjuer då man har begränsningar inom 

språkbruket av ett annat språk, än sitt moderspråk.  
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3.3 Etiska aspekter 

Under denna undersökning har jag följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer.  

Skolan fick redan i begynnelsen ta del av informationen hur arbetets material skulle användas. 

Givetvis är personerna som deltagit i min fallstudie helt anonyma och uppgifterna de har 

lämnat till mig kommer enbart att användas för denna uppsats. 

• Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem”. (a.a. s 12) 

• Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”.  Vilket betyder att uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål inte får användas för kommersiellt bruk eller andra syften som är icke-

vetenskapliga.(a.a.s.14) 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

4.1 SIRA-skolans arbete, målsättning och utveckling. 

 

Jag kommer att redovisa min fallstudie i två delar. I den första delen beskrivs mina data med 

tydlig indelning på Intervjumaterial och material från observationer.   

I den andra delen analyserar jag mitt resultat utifrån Bronfenbrenner’s utvecklingsekologisk 

teori. 

 

4.1.1 Del ett.  Intervjumaterial 

 

I detta stycke kommer jag att redogöra för de intervjuer jag grundat min studie på. Detta 

material är tolkat och bearbetat utifrån mina egna referensramar och erfarenheter.  

Ämnesrubrikerna i kapitelindelningen varierar då samtalen tytt sig olika för varje intervju och 

dess dialog. 
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4.1.1.1 Skolans verksamhet  

 

Jag bad rektor beskriva vad som kännetecknar SIRA-skolan och vad de använder för 

specialpedagogiska metoder.  Hon förklarar att skolans mål med undervisningen är att stödja 

elever med inlärningssvårigheter. ”The school aims to serve students with learning problems.  

It serves students who have academic learning problems as well as students who have weak or 

short memories.” (Rektor, 12 april, 2010)  

Rektorn förklarar att skolan klassas som en specialskola då pedagogiken som används i 

undervisningen är individualiserad och därmed tillgodoser elevers särskilda eller specifika 

behov. “Teaching at SIRA is mostly individualized; each student is helped at his/her own 

level.” (a.a.) Skolan följer till viss del den palestinska läroplanen. Men har fördelen i att 

tillämpa specialpedagogiska metoder i undervisningen. “SIRA School follows the curriculum 

of the Palestinian authority, but not exactly as other schools are doing, SIRA School takes the 

advantage of the Palestinian curriculum and gives it to the students in a special way.” (a.a.) 

Målet med undervisningen är att eleverna skall bygga upp sin självkänsla och självförtroende, 

så att de kan återanpassas tillbaka till den ordinarie skolformen. “Students are helped to 

overcome their learning problems, to build their self-confidence, and go back to their regular 

schools.” (a.a.) 

En medlem i styrelsen (29 aug, 2010) förklarar att skolans arbete med återanpassning till den 

ordinarie skolformen baseras på att eleven återvunnit självförtroendet och erhållit en 

förbättrad självbild. ”Efter en tid på SIRA syns ofta skillnad hos eleven, som mer rakryggad 

kan återvända till sin gamla skola och visa de andra vad man kan.” (a.a.) 

 

4.1.1.2 Individuellt stöd 

 

Skolans specialpedagogiska förhållningssätt i undervisningssyftet är framtaget av varje 

klasslärare. Det grundas på ett stöd som tar hänsyn till varje elevs individuella och särskilda 

behov. ”They are designed to meet both his/her academic and social needs.” (Rektor, 12 april, 

2010) Till sin hjälp har klassläraren ett nätverk med yrkesprofessioner som kan erbjuda ett 

informationsmässigt stöd. Dessa personer bjuds in av skolan och tillhandahåller information 

och kunskap som kan vara av betydelse vid utformningen av stöd till eleverna. ”We invite 
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specialist´s that teach us to handle the childrens difficulties. We have, to give an example, 

collaboration with a psychologist that can guide us, and give us information that could be of 

great importance for a student’s socially training.” (Rektor, 27 jan, 2010)   

 

4.1.1.3  Elevval och barngruppen 

 

SIRA använder sig av det engelska samlingsnamnet ”slow learners” som sammanfattar en 

mängd variation av svårigheter. ”Alla barnen har någon form av konstaterad 

inlärningssvårighet. Det innebär ofta läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, men också mer 

svårdefinierade svårigheter t ex koncentrationssvårigheter.” (Styrelsemedlem, 29 okt, 2010)  

Om dessa elever fanns i Sverige så skulle, enligt en tidigare volontär med stöd av en 

styrelsemedlem, vi redan ha satt en diagnos på eleverna för att veta hur vi ska bemöta 

svårigheterna. ”Säkert skulle vi i Sverige diagnostisera vissa av barnen som ADHD eller 

Asperger men kunskapen om och tester av detta har man inte tillgång till.” (a.a.). ”Skulle man 

sätta diagnoser så skulle nog flertalet få någon form av Asperger syndrom, ADHD eller t.o.m. 

autism, men då i en ganska lindrig variant”. (Tidigare volontär 27 aug, 2010) 

Elevgruppen består idag av 70 st. elever fördelade över sju klasser.  

SIRA-skolan har könsblandade klasser där flickor och pojkar delar skolvardagen. Detta är 

något unikt då dessa möten inte förekommer i den ordinarie skolformen. 

SIRA tar till största delen emot barn från de statliga skolorna i Betlehemsområdet (121 st i 

antal) då den ordinarie skolformens pedagogik har en bristande förståelse för elever med 

särskilda behov. De privata skolorna i området (40 st i antal) har enligt rektor (12 april, 2010) 

bättre fungerande pedagogik som till viss del överrensstämmer med specialpedagogik.   

 

Socialarbetaren (4 maj, 2001) förklarar här de olika stegen i antagningsprocessen.  

• Lärare på en statlig eller privat skola som har en elev med läs- skrivsvårigheter eller denne 

elevs familj tar första kontakten med SIRA. 

• Socialarbetaren gör en intervju med barnet (utan föräldrar) 

• Om barnets svårigheter tydligt visar sig så blir det ett nytt tillfälle i form av ett möte med en 

lärare. På mötet får barnet genomgå ett test som är utformat av SIRA-skolan. (utan föräldrar) 
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• Testet sträcker sig över flera kunskapsområden och ämnen som; matematik, språkkunskaper, 

sociala samspel m.m. Några exempel är att barnet ska kunna  

räkna, berätta färger, dagar, klockslag, se mönster m.m. Läraren för även dialog med barnet 

för att upptäcka de sociala kunskaperna det vill säga om de kan berätta om sin familj och är 

medveten om det som sker omkring dem i det sociala samspelet och sin närmiljö.  

• Om eleven anses passa skolan så får eleven vara med i skolan och klassundervisningen under 

ett par dagar. Läraren i klassen bedömer då om eleven kan tillgodogöra sig undervisningen 

utifrån sina svårigheter. (a.a.)  

 ”Next the student is invited to spend one or two days in the school.  This enables the teachers 

to check his/her interaction and behavior in a group. (Rektor, 12 april, 2010) 

 

Skolans struktur för antagningar och dess modell är framtagen av rektor och lärare i samspråk. 

”SIRA teachers have developed a series of tests to assess the children’s academic and social 

abilities.  Each incoming student has to take these tests to enable the teachers to diagnose 

his/her learning difficulties.” (a.a.) Det innebär att de elever som är inom samma åldersgrupp, 

får genomgå samma intervjumodell och test.  Detta för att ge alla elever lika villkor att söka 

till skolan. Dock så tar skolan inte emot barn med utvecklingsstörning då de inte har 

kompetens eller miljöer för den funktionsnedsättningen. Om barnet uppvisar att de har 

svårigheter som passar skolans metoder så hamnar de för tillfället i skolans pärm för 

”väntande” elever.  Det innebär att skolan för tillfället inte har en plats åt eleven. “Finally the 

student is assigned to a group where he/she gets both individualized as well as group teaching 

and learning.” (a.a.) 

 

4.1.1.4  Lärarkompetens 

 

De flesta lärare på skolan är i dagsläget relativt nya i sin tjänst och har ingen tidigare 

erfarenhet inom specialpedagogik. ”Det finns ingen speciallärarutbildning i Palestina, så då 

man ska rekrytera lärare till SIRA-skolan, blir det lärare som saknar erfarenhet av att 

undervisa elever i behov av stöd” (Styrelsemedlem, 22 aug, 2010) Lärarna med erfarenhet 

som varit på skolan under några år och rektorn, med mångårig erfarenhet av skolans 

pedagogik, utbildar i dagsläget de nya lärarna på plats på skolan.” The staff share their 

experiences and expertise, they more or less train each other.”(Rektor, 12 april, 2010) 
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Rektorn har under våren -10 gått en internationell utbildning i Sverige på Stockholms 

Universitet och specialpedagogiska Institutionen. . ”As our local University do not have 

special education programs, most of our staff have taken general education course.” (a.a.)  Det 

är hennes erfarenheter och nya kunskap som ska ligga till grund för, och skapa den nya 

vidareutbildningen på skolan. ”Rektors nyligen genomförda fortbildning hoppas jag verkligen 

ger goda resultat i kunskapsspridningen till andra lärare.” (Styrelsemedlem, 29 okt, 2010)  

Sammanhållning och familjär miljö är i denna skola ord som förklarar förhållandet personal 

och elever. Jag fick det utvecklat av flera lärare, att eleverna och skolan inte är en arbetsplats 

där man lämnar sitt hjärta hemma när man går till jobbet. Lärarna vittnar om att för att lyckas 

som lärare på SIRAskolan behöver man förutom att ha en bred pedagogisk kunskap, även ha 

ett hjärta och intresse som klappar för den alternativa pedagogiken.  

 

4.1.1.5 Fortbildning skapar dilemma 

 

För några år sedan uppstod ett dilemma av ekonomisk karaktär. Det uppkom då flera 

specialutbildade lärare som fortutbildat sig i Sverige, blivit erbjudna nya tjänster på andra 

skolor. Då SIRA stiftelse har en tydlig budget fanns det inte utrymme att ekonomiskt 

konkurera med de erbjudanden som lärarna fick från annat håll. Detta resulterade i att flera 

lärare slutade sin tjänst på SIRA-skolan, för att börja på andra skolor. Det blev ett bortfall på 

mer än halva lärarstyrkan och därmed försvann det värdefull kunskap och kompetens som var 

”specialsytt” för just SIRA-skolan . Styrelsen medger att de inte kan påverka läget när någon 

annan skola har det ekonomiskt bättre ställt. De nämner att de konkurrerar mot andra skolor 

genom att erbjuda en god atmosfär och bra arbetsmiljö. Det lyckas inte alltid, men då gläds 

styrelsen åt att specialpedagogiken kan få ett ”fäste” någon annanstans. ”Optimisten bland 

SIRA’s ledning säger att; släppa lärare till andra skolor på det sättet är en annan metod att 

sprida specialpedagogisk kunskap till Betlehems skolor.” (styrelsemedlem, 29 okt, 2010) 

 

4.1.1.6 Ämnesintegrering 

 

SIRA-skolans undervisning är utformad efter den lokala skolplanen och sker ämnesintegrerat 

över alla ämnen.”The subjects taught are Arabic Language, English Language, Mathematics, 

General Science, Fine Arts, Gymnastics, Music, and Social Sciences.” (Rektor, 12 april, 
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2010) Lektionerna är indelade i två moment där eleverna i första momentet, på ca tjugo 

minuter, utvecklar sina ämneskunskaper från böcker och anpassat material. Därefter får 

eleverna använda sig av skolans tillverkade spel och material. Dettas ska frambringa lust och 

nyfikenhet till att lära då kunskapen utvecklas genom lek. ”We support the children to play 

games and to use the material so that they can increase their knowledge thru play.” (Rektor, 

27 jan, 2010) 

Skolan försöker applicera ämneskunskapen med tydlig koppling till elevernas vardag och 

relation till samhället. “This new pedagogic also is so much concerned with matters from their 

own society, their own country and their own life that’s why we are doing a lot of study visits 

in the areas, from which we feel that they gained a lot from these visits even  more than from 

books.” (Rektor, 8 nov, 2010) 

 

4.1.1.7 Material 

 

Då den ekonomiska faktorn är av stor betydelse för vilket material lärarna kan använda sig av 

så har de kringgått problematiken kring den faktorn. Detta genom att skapa och utveckla egna 

material. Lärarna kan utefter egna idéer och elevernas behov lämna förslag till 

materialansvarig, vars ansvar går ut på att skapa materialet. ”The materials taught are related 

to the national curriculum as the students would have to be a re-integrated in the regular 

schools.” (Rektor,12 april, 2010) Exempel på material är Memory med arabiska ord eller 

lekfulla spel. En tidigare volontär på SIRA-skolan (27 aug, 2010) nämner att skolans 

tillverkade material har sina begränsningar då de oftast inte är tillräckligt avancerade.  

Vissa material är anpassade för specifika barn och kan inte användas av alla eleverna.  

 ”Eftersom det mesta av materialet görs på plats, så blir det inte särskilt avancerade saker.” 

(a.a.) Personen nämner att i vissa fall skulle eleverna behöva vara med i skapandeprocessen 

för att känna sig mer delaktiga och nyfikna till materialen som erbjuds. ”Det skulle nog 

behövas för att få ännu fler elever intresserade” (a.a.) 

 

4.1.1.8 Kunskapstest 

 

Då skolan är medveten om problematiken där elevernas kunskaper är avgörande för vilken 

skolform de ska tillhöra, så testas eleverna på sin erhållna kunskap varje år. Denna granskning 
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tar sin årliga början i februari månad och sträcker sig över hela terminen. Rektor och lärare 

diskuterar vid flertalet mötesformer, hur rutiner och tester för de utvalda eleverna ska ske.   

De elever som är aktuella för en anpassning i den ordinarie skolformen kommer därefter att 

testas på sina ämneskunskaper inom arabiska språket, matematik, engelska språket och i 

minneskapacitet. ”SIRA teachers have developed a series of tests to assess the children’s 

academic and social abilities.” (Rektor, 12 april, 2010) Samt på sina sociala kunskaper som 

tar hänsyn till elevens personlighet och självkänsla. På detta sätt tillhandahåller lärarna 

information om eleven behöver ytterligare stödinsatser eller är redo att återanpassas i den 

ordinarie skolformen. Rektor (27 jan, 2010) nämner att skolan inte sänder någon elev vidare 

om det finns några oklarheter över elevens kapacitet. ”We have to be sure that they will 

manage in the ordinary school.” (a.a.) Om någon elev känner osäkerhet inför omplaceringen 

så väljer SIRA-skolan att fortsätta att förfoga över elevens skolgång tills det erbjuds ett nytt 

testtillfälle.  

Beslutet om att avsluta elevens skolgång på SIRA-skolan, omfattas alltid av föräldrarnas 

åsikter och godkännande. SIRA-skolan informerar, i alla händelser, elevens föräldrar om 

lämpliga skolor för respektive elevs särskilda behov. SIRA-skolan upprättar även kontakten 

med den valda skolan och ser till att eleven med dess familj får möjlighet att besöka skolan.  

En långvarig förberedelse för alla inblandade parter är av stor betydelse för att överlämningen 

ska ge gott resultat. 

 

4.1.1.9 Tidsram 

 

Det finns inga generella normer på tidsram för SIRA´s stöd, utan det är helt beroende på 

elevens individuella behov och utveckling. Rektor nämner att de prioriterar yngre elever vid 

intagningar till skolan. Detta beror på att elevens chans till att återgå till den ordinarie 

skolformen ökar om eleven i ett tidigt skede får ett utformat stöd. "Priority is given to the 

younger students as they are more likely to be re-integrated in the regular schools.  “(a.a.) 

För de elever som på grund av sin ålder ska examineras men inte klarar att återvända till en 

annan skolform väntar alternativa” arbetsskolor” där de exempelvis får träning för en 

yrkesroll. Oftast är det äldre elever som fick SIRA´s hjälp sent i livet och därmed inte lyckats 



                                                       SIRA‐skolan i Betlehem    
                                                      ‐ En fallstudie 

30 

 

få bukt med sina svårigheter. ”Students who are unable to go back to regular school are 

helped to join vocational schools.” (a.a.) 

Det kan även innebära att elevens svårigheter har ett sådant komplext djup i sin utveckling att 

eleven behöver ett annat utformat stöd för att nå utveckling  

 

4.1.2.0 Kommunikation mellan skola och hem 

 

“Students are mostly transferred to SIRA by regular schools.  In almost all cases, parents are 

instrumental in the decision.” (Rektor, 12 spril, 2010) Vid varje skolstart informerar SIRA-

skolan föräldrarna om specialpedagogiska åtgärder och stöd för vardagen. Det ordnas även en 

viss intern utbildning speciellt framtagen för föräldrarollen.  Föräldrarna inbjuds att besöka 

skolan för att se hur specialpedagogiken och dess metoder är individuellt framtagen för att 

passa just deras barn. ”Min upplevelse var att SIRA-skolan hade bättre samarbete med 

föräldrar/familjer än många andra skolor här i Sverige har.” (Tidigare volontär, 27 aug, 2010) 

Skolan har även genom sin socialarbetare och lärare kontakt med elevernas föräldrar genom 

årliga hembesök, samtal och uppföljning.  ”Parents are a key factor in supporting their 

children both academically and psychologically. Thus SIRA encourages the involvement of 

parents in the following ways (Rektor, 12 april, 2010) 

A. Parent Meetings: 

These are scheduled during the school year.  They are either general or individual. This 

depends on the need of each student.  The purpose of these meetings is to discuss matters that 

are of common concern or of individual concern.  

B. Parents Training: 

Parents are invited to lectures given by specialists to help them deal with their children.  

Moreover, the staff advise the parents on educational matters. 

C. School Visits: 

Parents are invited to spend a whole day at school.  This helps them observe the interaction of 

their children in class.  It also enables them to observe the special methodologies and 

techniques that are used. 
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D. Home  Visit: 

Both the teacher and the social worker visit the child at home.  This enables them to assess the 

social, academic and financial environment of the family.  Moreover, these visits strengthen 

the link between the parents and the school.   (a.a.) 

 

Hembesöken kan skapa förståelse för elevens svårigheter och särskilda behov. Den 

kontinuerliga kontakten mellan skola och hem främjar elevernas chans till rätt stöd.”Att träffa 

familjer plus att se hur de bor ger en tydligare bild över hur barnet faktiskt har det, än vad ett 

kvartsamtal/år kan ge” (Tidigare volontär, 27 aug, 2010) 

 

 Många har en osäker hemsituation plus att konfliken i sig påverkar allas vardag. Kanske 

 bor man i ett flyktingläger, barnen blir vana vid att höra skottlossning, pappa kanske 

 aldrig är hemma för att han har jobb i Jerusalem och måste ta sig till checkpointen tidigt 

 varje morgon, hot och våld blir en del av vardagen, släktingar och vänner råkar illa ut 

 m.m. Allt detta påverkar barnen och lärarna negativt. (a.a.) 

 

Socialarbetaren (4 maj, 2010) nämner att den ”instängda” situationen som de befinner sig i 

påverkar skolans elever på varierade sätt.  Personen antyder att det är viktigt att skolan kan 

erbjuda familjerna ett stöd som är anpassat efter varje familjs behov ”SIRA offers a place 

where the children can escape from the unsafe surroundings. And it is of importance that we 

have a god relationship with the family, so that we can support the family after their needs. 

(a.a.)  

Exempelvis så anordnar skolan årligen olika events eller aktiviteter på skolan för att stärka 

relationen förälder- barn. Det sker via olivplockning vid skördetid, matlagning på skola eller 

elevuppträdanden för att nämna några exempel. Socialarbetaren (a.a.) förklarar samarbetet 

med ett arabiskt ordspråk som säger: ”Det krävs två händer för att klappa” (a.a.) och visade 

med sina händer att skolan är den ena handen, och hemmet den andra handen.   
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4.1.2.1 Den alternativa pedagogikens betydelse och framtid  

 

Många av de svar som presenteras i detta stycke är personliga reflektioner och tankar och 

styrker därmed inte verksamhetens officiella uppfattning.  

Pedagogiken  

“This alternative pedagogic has many positive effects on our students for it helps our students 

at SIRA to digest in a good and easy way the knowledge that they get through the curriculum 

or through other resources.” (Rektor, 12 april, 2010) 

Det framkom under samtalen att skolans tidigare verksamhet i form av undervisning för barn 

med epilepsi, länge har bidragit till att föräldrar varit tveksamma till att ta hjälp av SIRA-

skolan. Detta beror på att de inte haft klart för sig vad skolans syfte och verksamhet är idag. 

Det rykte som uppstod för många år sedan har successivt arbetats bort av SIRA-skolan genom 

information och byggande av relationer och de är idag, av folket, en accepterad verksamhet på 

alla sätt.”Skolan har ett mycket gott rykte, både i Betlehem och Jeriko. SIRA-skolan är ett 

känt begrepp bland andra skolor.” (Styrelsemedlem, 22 aug, 2010) 

Den palestinska skolmyndigheten skickar idag sina lärarstudenter till SIRA-skolan för 

praktiskt lärande inom specialpedagogik. Studenterna får på plats observera och ta del av 

skolans kunskaper av hur man arbetar med barn i behov av särkilt stöd. Förhoppningen från 

SIRA är att studenterna ska tillämpa den kunskapen i sin blivande yrkesroll som lärare samt 

sprida sin kunskap om specialpedagogik och den alternativa pedagogiken vidare.  

 

Förslag på förändring 

När frågan om vad som kan förändras kom, så hade alla informanter  konkreta förslag att 

komma med. Rektor nämner att den alternativa pedagogikens baksidor är att föräldrarna 

uttrycker en ängslan att skolan inte följer läroplanen och den pedagogik som används i de 

ordinarie skolorna. “The negative effects are more on the parents who always ask for books 

and they are always afraid that their child is not following a certain book.” (Rektor, 12 april, 

2010)  

Lärarna arbetar ständigt med att övertyga föräldrar att det material som används på andra 

skolor, inte är användbart för eleverna på SIRA-skolan. Rektor (a.a.) uttrycker att det behövs 
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nya idéer eller arbetssätt hur man ska kringgå denna problematik så föräldrarna har en 

övertygelse för skolans alternativa pedagogik. “but convince the parents that books and 

curriculum are not useful to their children in their daily life.” (a.a.) 

En tidigare volontär (27 aug, 2010) sammanfattar och ger förslag på förändringar utifrån sina 

egna erfarenheter från SIRA-skolan. 

 ”Få ner ljudnivån, ha ordentlig idrottsundervisning så att de får röra på sig, skapa ställen dit 

 barnen kan få gå undan ifall de störs, verkligen ta vara på de praktiska talanger de har inom t.ex. 

 musik för att de ska känna sig duktiga och få mer ro att också göra andra saker.  

 (a.a.) 

En av styrelsemedlemmarna (29 okt. 2010) upplyser om att det finns förändringar som skulle 

behöva ske, men att det i slutändan handlar om finansiella tillgångar.  

Ett exempel på förändring är att bedriva en förskolverksamhet på SIRA-skolan.”Det skulle 

vara bra att ha en förskoleklass. Ju tidigare man kan ge barnen stöd, desto bättre. Men att 

utöka antalet klasser med en, kostar åtminstone en lärartjänst. Dessutom lokal och utrustning.” 

(styrelsemedlem) Man skulle även behöva man ta hänsyn till faktorer av moraliska mått, 

innan en sådan verksamhet skulle kunna realiseras. ”Att tala om att minska på antalet klasser 

för att kunna starta en förskoleklass är mycket svårt med den långa kön av elever som behöver 

komma till SIRA-skolan” (a.a.)  

En annan av styrelsemedlemmarna har svårt att formulera några förändringar men nämner att 

avgörande förändringar borde ske av de som har en total inblick och som verkar i skol miljön. 

”Svårt att säga, där kan jag inte uttala mig. Kanske att jag har några idéer men de är för 

ogenomtänkta. Jag tror att det görs ett bra arbete och att om det ska förändras borde det 

komma inifrån och inte uppifrån.” (a.a.) 

 

Mål och framtid 

SIRA-skolan utbildar även andra rektorer och lärare från andra skolor, runt om i Betlehem. 

Det hålls workshops och föreläsningar som ska bidra med kunskap om specialpedagogiken 

och dess viktiga funktion på skolor. Ett långsiktigt mål som SIRA´s styrelse har, är att 

utveckla samarbetet med Betlehems skolor så att de specialpedagogiska kunskaperna och 

resurserna sprids över en större mängd lärare. ”På lång sikt skulle man kunna hoppas att hela 
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undervisningsklimatet blir ”specialpedagogiskt” i Betlehems skolor. (Styrelsemedlem, 29 okt. 

2010) 

 ”Sedan flera år har målet varit att kunna utveckla specialskolan till en resurs för alla Betlehems 

 skolor. Om kunskapen på så sätt sprids till fler skolor kommer förhoppningsvis behovet av 

 elever som behöver gå i SIRA-skolan att minska. På lång sikt skulle man kunna hoppas att hela 

 undervisningsklimatet blir ”specialpedagogiskt” i Betlehems skolor.” (a.a.) 

 

Rektorn (12 april, 2010) har vid flera tillfällen nämnt att det väntar ett hårt arbete med att 

implementera sin nya kunskap på skolans verksamhet. Men att det är även är känslor av 

förväntan. ”I feel happy about my time in Sweden and I feel I am full of energy and new ideas 

that I will implement in the coming semester” (a.a.) 

Styrelsen nämner att deras grundtanke med att finansiera rektorns utbildning, är att det kan 

generera till en ökad kunskap för arbetsstyrkan på skolan. ”Tanken är att hon nu ska 

vidarebefordra sina kunskaper till sina lärare. Dels genom organisatoriska förändringar som 

behövs, dels genom att hålla studiedagar/workshops för sina lärare.” (Styrelsemedlem, 29 okt, 

2010) 

Därför kan det i dagsläget vara för tidigt att uttala sig om skolans framtid då organisatoriska 

förändringar väntar. ”Jag tror att det finns ett behov av att visionera och se vad vi alla vill ha 

och förväntar oss. Samt hur det hela ska organiseras och den svenska styrelsens roll.” (a.a.)  

Och om vi är redo att tänka nytt och ha framtidsplaner så tror jag att SIRA har en ljus framtid 

för sig.” (a.a.) 

 

4.1.2.2  Det svenska stödet 

 

Genom att skolan ägs och finansieras från Sverige så innebär det att stiftelsen äger SIRA-

skolans lokaler och inventarier i Betlehem. Stiftelsens styrelse samlas för möten fyra gånger 

per år. Det finns även ett utbildningsutskott där två stiftelsemedlemmar verkar och deras 

ansvar är att i nära samarbete med rektorn följa upp det pedagogiska arbetet och utveckling 

som sker på SIRA-skolan. (se bilaga 1 för att få en översikt av organisationen)  

Detta öppnar upp för att fördela stiftelsens beslut över de olika arbetsutskotten. ”I Sverige tas 
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de rambeslut som avgör budget och så. Samt om det finns några större frågor som behöver 

diskuteras. Annars tas många beslut av Platschefen som är på plats samt av rektorer. ” 

(Styrelsemedlem. 28 okt, 2010) 

Styrelsens medlemmar är utplacerade inom Sveriges gränser. De är en skara människor som 

med olika livserfarenheter och kunskapsområden såsom: speciallärare, tidigare volontär, egen 

företagare inom ekonomi eller förvaltare m.m. använder sina kunskaper för att skapa en 

fungerande miljö åt SIRA-skolan i Palestina. Den gemensamma nämnaren är deras 

medlemskap inom Svenska Missionskyrkan, och att de alla figurerat som platschef på SIRA-

skolan. För några år sedan så verkade varje svensk platschef på skolan under ett helt år. Men 

vid ett tillfälle då tidsperioden avgjorde om det skulle finnas någon på plats, så tog styrelsen 

till en nödlösning och ändrade tidvistelsen på skolan. Idag varierar tidsrymden på uppdraget 

som platschef. 

  ”Som styrelsemedlem turas vi om att vara platschef/manager nere i Palestina. Målet är att under 

 terminstider, alltid ha en representant där och våra perioder sträcker sig från tre veckor till tre 

 månader. Alla i styrelsen kan, på grund av arbete, inte vara lika aktiva” (Styrelsemedlem, 29 

 okt, 2010)  

Under sitt uppdrag som platschef så har han/hon ett ekonomiskt ansvar för skolan och 

representerar stiftelsen och skolan utåt i samhället.  

SIRA stiftelse får ekonomiska bidrag från medlemmar, donationer och ansöker årligen efter 

bidrag från världsomfattande organisationer. Dessa donationer sätts in i budgeten med tydliga 

mål för användandet. Ett exempel kan vara att organisationen bekostar en lärartjänst på skolan 

under ett års tid. Dessa ansökningar sker även på SIRA-skolan men då till lokala 

organisationer och för situationer som kan åtgärdas på skolan. Det kan vara situationer där 

föräldrar inte har råd att betala skolavgiften, skoluniformen eller att någon elev behöver ett 

mindre bidrag för att köpa sin matsäck till skolresan.  

Det är beräknade inkomster som står till grund för budgeten och lärarlönerna står för den 

största utgiften (a.a.) Varje år är det olika faktorer som påverkar budgeten hos stiftelsen men 

en återkommande faktor är att alla pengar som betalas ut av stiftelsen, sker i dollar ($). 

Resultatet med det är att dollarn är föränderlig och kan därför vara olika stark, gentemot den 

svenska kronan. Det innebär att det värdet av pengar som fanns med i beräkningar och anslag 
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den ena månaden, kan efter några månader ha ökat eller sjunkit i värde. Vid intervjun av en 

tidigare volontär på skolan och frågan om personen i fråga kunde se några nackdelar med att 

skolan finansierades från Sverige så nämnde personen att: 

 

 Jag tycker alltid att det är bättre att projekt finansieras lokalt. Det är lättare för människor på 

 plats att då känna sig delaktiga och ansvariga för skolan. Beslutsvägarna blir kortare, kontakten 

 mellan beslutsfattarna och de som påverkas blir intimare och personalen känner sig mer 

 delaktiga och förstådda. ( Tidigare volontär, 27 aug, 2010) 

Personen nämner även att det svenska ekonomiska stödet gör skolan mindre känslig för en 

svajande Palestinsk ekonomi. ”Just i denna speciella region så tror jag att det är en 

nödvändighet (i alla fall än så länge) just för att kontakten med israeliska myndigheter 

underlättas något kollosalt om man är svensk.( a.a.) Dock poängteras det att palestinska 

människor som skulle göra jobbet lika bra. Men att den ständiga svenska närvaron skapar ett 

skydd som är behövligt, och som annars inte existerat.  
 

Platschefens ständiga närvaro tas dessutom av många av Betlehems invånare som ett bevis för 

att omvärlden inte glömmer bort Palestina och den svåra situation de befinner sig i. Ett tecken 

på att man inte bara ger pengar eller fattar beslut på avstånd, utan bryr sig om att leva 

tillsammans med dem. (Styrelsemedlem, 29 okt, 2010) 

 

Vardagen med palestinierna blir vad man gör den till, säger en styrelsemedlem. ”Om man rör 

sig i samhället, vilka problem eller möjligheter som uppstår.”  Det finns även kulturella 

aspekter att ta hänsyn till när man som svensk ska arbeta med en annan kulturs jobbmoral, än 

den svenska. ”Det kan t ex handla om olika genusperspektiv på fördelning av arbetet eller att 

bygga beslut på demokratiska diskussioner och inte bara beslut från chefen. ” (a.a.) 

Vid frågan om hur stiftelsen SIRA får valuta för sina pengar och hur de mäter att 

verksamheten utvecklas, så nämner de: 

• Skolan har ett gott rykte och det visas genom den långa kön av elever som väntar på en plats. 

• Vid intervjuer av elever så framkommer det att skolan har stöttat och hjälpt eleven tillbaka till 

den ordinarie klassen.  

• Den familjära atmosfären på skolan skapar ett hem för många. 
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• Skolan bidrar med en positiv bild till samhället när de tar emot barn från alla samhällsgrupper. 

(a.a.) 

 

Avståndet mellan Sverige och Palestina gör att ett dagligt samarbete där man träffas 

personligen, inte är möjligt. Så skolan och styrelsen använder sig av digitala hjälpmedel och 

internet för att kommunicera. Skype är ett webbaserat kommunikationsmedel som används 

flitigt. Dessa webbsamtal är den mest interaktiva kommunikationsform som sker mellan 

Sverige och Palestina då man kan chatta, prata via telefon och se varandra via webbkamera. 

Ett tillvägagångssätt som ”ligger i tiden” och som kan öppna upp dörrar mot omvärlden. De 

nämner även att tekniken kan ha sina nackdelar då alla medlemmar i styrelsen inte har vanan 

att hantera datorer.  

 

De tekniska hjälpmedel som internet innebär hjälper oss mycket och möjliggör en helt annan 

kommunikation inom styrelsen och mellan styrelsemedlemmar och personal. Men för de som 

inte är så vana innebär det givetvis ett hinder när man inte kan bemästra det som för andra är 

självklart. (Styrelsemedlemmar, 22 aug, 2010) 

 

4.1.7 Tankar om en framtid- Intervju med elev 

 

Vid denna intervju får jag hjälp av en lärare att tolka från arabiska till engelska språket. 

Denna elev är i tonåren och kom till SIRA-skolan för några år sedan.  

De tidigare erfarenheterna av den ordinarie skolan sammanfattas med orden att det var en 

jobbig period. Känslor av hopplöshet och att inte räcka till kunskapsmässigt var vardag för 

denne elev. Svårigheterna fanns i att undervisningen gick för fort fram och eleven fick inte 

tillfälle att reflektera över vilken kunskap som var av vikt. ”Jag mådde väldigt dåligt under en 

längre tid och hade ont i magen när jag skulle gå till skolan.” (Elev, 3 maj, 2010) Eleven 

förklarar att på SIRA känner man sig hemma då atmosfären är så kärleksfull och trygg. Det 

finns en viss rädsla för att sluta på skolan men eleven tror att när den dagen kommer så 

kommer man känna sig redo. Eleven berättar att vissa elever på skolan medvetet gör ett sämre 

testresultat över sina kunskaper, med förhoppning om att då få stanna kvar på skolan.  

När frågan ges om hur eleven tänker om det politiska läget och om man kan och får samtala 

om sådana saker, berättar personen att de kan diskutera sådana saker inom familjen. Men att 
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mellan vänner så gör man inte det lika ofta, då det finns en sorts rädsla att dessa uttalanden 

kan hamna i ”fel” händer. Detta kan bidra med negativa konsekvenser för eleven samt dess 

familj.  Vid frågan på vad dessa vänner säger om att dennes skola är till för både pojkar och 

flickor, skrattar denne till och säger att vännerna är avundsjuka.  

Inför sin framtid känner eleven viss oro. Det är svårt att få arbete i Betlehem och tanken är att 

studera vidare för att sedan flytta någon annanstans. Om det blir i Palestina eller någon annan 

del av världen, är upp till Gud att bestämma.  

 

4.1.8 En öppen famn - Intervju med förälder 

 

Intervjun sker muntligt i form av ett samtal och på engelska språket, med viss översättning 

och hjälp från socialarbetaren.  

Modern är tillmötesgående och visar stor glädje att hennes planerade besök från skolan 

utökats med utländsk närvaro. Hon berättar gärna om sitt barns utveckling på SIRA-skolan. 

”Tidigare hade jag problem med mitt barn då han i skolan var bråkig och allmänt stökig.  När 

han kom hem så fortsatte bråket med hans syskon och han visade tydligt att han inte mådde 

bra i sin skolmiljö.” (Förälder, 30 maj, 2010) Modern berättar att sonens dåvarande lärare 

kontaktat henne och sagt att hennes son inte klarar av att vara i skolan och behöver ett annat 

stöd. Hon får reda på att SIRA-skolan finns och bestämmer sig för att söka till skolan. Hennes 

släkt och vänner avråder henne från att placera sonen på skolan, då de vet att skolan är till för 

handikappade barn.  ”Jag bestämde mig för att inte lyssna på de råden utan valde att besöka 

skolan. Efter det besöket gick jag hem och berättade för min son att han ska börja på SIRA-

skolan” (a.a.)  

Modern nämner vid flertalet gånger hur mycket SIRA-skolan betyder för henne och hennes 

familj. ”Utan SIRA-skolan hade jag inte haft den familjen jag har idag.  Min son är en glad 

pojke idag och ler mycket mer.” (a.a.) Hon förklarar att SIRA behandlar dem som en del av 

en stor familj och att man alltid kan föra en dialog med skolan. Om något inte känns bra eller 

att hon som förälder vill fråga något, så är hon alltid välkommen med dessa synpunkter till 

skolan. Hon nämner att skolans hembesök är ett fint tillfälle för skolan att stärka bandet skola 

– hem, och hon känner sig uppmärksammad som förälder.  
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4.1.9 En roll utöver det vanliga – Volontärrollen 

 

Denna intervju har skett skriftligt och genomfördes den 27 augusti, 2010.  

 

SIRA´s stiftels använder sig av begreppet volontär när de syftar på det hjälparbete som 

bedrivs av unga svenskar på SIRA skolorna. Equmenia använder sig av begreppet praktikant 

och praktikprogram. Jag kommer genom min text att använda mig av stiftelsens begrepp. 

Volontären fick berätta vilken roll man får eller har när man åker ner som volontär, eller 

praktikant på SIRA-skolan.  

 

 Vi blev otroligt väl mottagna på en gång. Men eftersom vi till skillnad från de andra i kollegiet 

 inte är utbildade lärare så fick vi ju hjälpa till med det som vi kunde göra för att underlätta för de 

 andra lärarna. Bl.a. skapa material och ha individuell engelskundervisning.  Detta var 

 huvuduppgifterna vi hade. Men som praktikant fick man hjälpa till lite överallt när det behövdes 

 om det så var att göra i ordning salarna inför något stort arrangemang eller översätta texter från 

 svenska till engelska. (Tidigare volontär, 27 aug, 2010) 

 

De praktikanter som kommer ned på SIRA-skolan blir omhändertagna av socialarbetaren, 

som ska fungera som en handledare. Det är den personen som kommer att vara ansvarig för 

deras arbete under dessa sju till åtta månader och uträttar ett arbetsschema som är anpassat 

efter volontärens intresse och kunskaper. Ett dilemma redan där var att enligt Equmenias 

praktikantuppdrag så ska praktikanterna inte arbeta i den bemärkelsen. Det vill säga att de inte 

ska ta någons plats utan vara en del i undervisningen för att se och lära. Volontären berättar 

att dessa två roller hamnade i konflikt med varandra då SIRA-skolan räknar med en till 

arbetskraft. Personligen ansåg volontären att det kändes bra att vara delaktig och att få känna 

sig behövd. Dock får volontärerna ingen introduktion för hur de ska förhålla sig till elever i 

behov av särskilt stöd. Personen indikerar att vetskapen om elevernas specifika svårigheter 

skulle ha underlättat deras val av förhållningssätt och aktiviteter. 

Ett annat dilemma som visade sig i början var att volontären skulle ha ansvar över en 

barngrupp som denne inte kunde kommunicera med, då barnen endast pratade arabiska.  

”Det var väldigt lätt att känna sig otillräcklig för oss alla tror jag” (a.a.)  
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Allt eftersom de lärde känna varandra i gruppen så blev det också lättare att kommunicera och 

att lära sig känna igen barnens behov. Dock säger volontären att det hjälper till om man har 

några förkunskaper inom pedagogiska åtgärder och eventuella diagnoser . Personen (a.a.) 

nämner även att nästan alla skolans barn har någon form av uppmärksamhetsstörning och 

exemplifierar varför svårigheterna kan ha uppstått.  

 

  ”Majoriteten av barnen på skolan är hyperaktiva (även om det ter sig lite olika). Det tror jag 

 kanske är det som man måste jobba mest med i alla klasser. Andelen som har dessa diagnoser är 

 större i konfliktområden Nästan alla elever som nu går på skolan växte upp under andra 

 intifadan då Betlehem blev sönderbombat. Det sätter sina spår, om inte annat hos föräldrar och 

 äldre syskon som var stora nog att förstå vad som skedde. (a.a.) 

 

Det nämns även svårigheter som dyslexi och att vissa elever har en rent fysisk svaghet i 

fingrar, händer och handleder vilket försvårar det motoriska arbetet i skolan. Metoder för att 

öva upp motoriken och ta vara på elevernas mer praktiska sidor och talanger exempelvis inom 

musiken, behövs enligt volontären, för att bekräfta barnen.  

Volontären anser även att personalen är i behov av en lokal fortutbildning och det skulle 

behövas tydligare regler för vad som är accepterat på skolan. ”Även om det i de kommunala 

skolorna är mycket värre, så förekommer det ju ganska hårda tag mot eleverna (bland några 

av lärarna) på SIRA också. Tydligare regler om vad som gäller och mer samtal med de lärarna 

som det rör.”(a.a.) 

 

4.2.1 Observationer 

 

Mitt observationsmaterial innehåller en kombination av direkta observationer samt muntliga 

intervjuer som stödjer avläsningen av verkligheten 
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4.2.1.1 Miljön på skolan 

 

Miljö är ett betydelsefullt begrepp inom specialpedagogik, fysiskt 

som psykiskt och innefattar såväl inomhus som utomhusmiljö.  

Den fysiska miljön är lokalerna där eleverna vistas och omfattar 

möblering, inredning, material och uterum.  Den psykiska miljön   

är stämningen i verksamheten och pedagogernas förhållningssätt till 

eleverna. SIRA-skolan har valt att utforma klassrummen efter 

elevernas ålder och klassens strukturella behov. Dvs. material och stolar 

är placerade efter barnets ålder och intresse för det sociala. All 

undervisning sker i klasser om 10 st. elever och det ger utrymme för 

läraren att individanpassa undervisningen. I de yngre barnens 

klassrum är skolbänkarna placerade två och två så att den individuella 

undervisningen är genomförbar. Läraren kan undervisa två barn i 

taget på en individnivå medans de andra barnen arbetar med det 

material som finns i klassrummet. Material är anpassat efter barnens 

behov och finns lättillgängligt vid marknivå, så barnen själva kan 

bestämma när de vill använda sig av materialet. Hos de äldre eleverna är 

bänkarna placerade så det finns utrymme att samtala med varandra.  

 

Varje klassrum har en handgjord färgglad plansch som tydligt visar elevernas individuella 

framsteg i klassrummet. Planscherna är utformade som ett brädspel där varje elev har en 

bricka med sitt namn på. Sen finns det ett slutmål som brickan ska nå, genom att flyttas steg 

Klassrum för de yngre barnen 
Foto: Sara Carlsson 

Lättillgängligt material i ett av 

klassrummen för de yngre barnen. 
Foto: Sara Carlsson 

Miljön runt skolområdet i Betlehem.  Foto: Sara Carlsson 
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för steg. Den fungerar som en ”morot” för motivation. Om eleven har arbetat på väldigt bra 

under lektionen eller dagen så får den ta ett steg fram mot slutmålet, som är en liten present. 

Det kan exempelvis vara en studsboll, nyckelring eller något annat som är intressant för det 

individuella barnet.        

                                                                                              

SIRA-skolan har ett bibliotek där böckerna är skänkta av en fond, till minne av Emil Hult 

Skog. Biblioteket bär därför namnet; Emils Bibliotek. 

(http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article807046/Emils-Bibliotek-oumlppnat-i-

Betlehem.html) Miljön inne i biblioteket är ljus och rogivande. På hyllorna finns en variation 

av böcker, från diktsamling på engelska språket till Astrid Lindgrens böcker översatta till 

arabiska. Det finns en stark koppling mellan läsning och skrivning och då eleverna får ”rätt” 

litteratur att läsa så utvecklar de även sitt skriftspråk. ”Att elever som läser mycket och 

varierat också läser extensivt och har lätt för att tränga in i skrivkonsten är forskare idag 

överens om när det gäller skriftspråksutvecklingen.” (Mehlum, 1995, sid. 21) 

 

För SIRA-skolans elever som alla har läs- och skrivsvårigheter så är ett 

bibliotek en stor tillgång. Eleverna behöver en rik repertoar inom 

texters uppbyggnad och genrer så de kan lära sig skapa egna 

sammanhang och förståelse till texters uttryck. Det är även en miljö 

som kan skapa lugn och återkoppling. En av lärarna berättade att hon 

gärna använder sig av biblioteket som klassrum, så eleverna får 

miljöombyte. 

 

Skolan fick nyligen en uppfräschad skolgård som inbjuder till lek. 

 Nya gungor och lekställningar har satts upp och den tidigare 

sandtäckta gården fick stenplattor som formger utemiljön. Det finns 

även möjlighet att spela fotboll, basket och pingis på skolområdet. 

 Det växer flertalet gamla olivträd som varje år bär frukt och stenmuren 

som omsluter skolgården har målats med olika arabiska budskap i 

färggranna färger.   

 

Lekställningar med de nya 
stenplattorna.  Foto: Sara Carlsson 

Väggmålningar med arabiska 
budskap.  Foto: Sara Carlsson 
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4.2.2.1  Det politiska läget och dess konsekvenser 

 

Med tanke på den rådande politiska situationen i Palestina så känns det rimligt att beskriva 

denna observerade, stora ramfaktor då den tydligt påverkar barnens och lärarnas pedagogiska 

arbete på skolan samt deras vardagsliv.” Den palestinska befolkningen är väldigt ung, över 60 

procent är under 18 år. Som i alla konflikter är barnen de som lider värst av den israeliska 

ockupationen.” (http://www.palestinagrupperna.se/palestina-i-undervisningen/skriv-om-

palestina/barn) SIRA-skolans lärare och elever lever och växer upp i en begränsad närmiljö 

som lider brist på social trygghet och där de saknar utrymme att utvecklas efter sina 

förutsättningar.  Deras land begränsas av den israeliska staten och palestiniernas rätt i 

samhället enligt Barnkonventionen och De mänskliga rättigheterna krymper, mer och mer för 

varje år. 

Skolans personal förklarar att de intar en aktiv roll i elevernas vardag, då de med sin 

pedagogik och förhållningssätt väljer att påverka eleverna. Exempelvis genom att föregå som 

goda föredömen. Personalen arbetar som en ledande hand i den politiska situationen när de 

undervisar om, och förmedlar kärlek och respekt åt alla människor som inte grundas på en 

elevs religion, kulturella olikheter eller funktionshinder.  

Betlehem och dess position på Västbanken är idag ett inhägnat område 

som patrulleras och gränsbevakas av den israeliska staten . Vissa delar 

av staden omsluts av en 9 m hög betongmur, som enligt israeliska staten, 

ska skydda israelerna mot okontrollerade besök av palestinier. ”The sole 

purpose of the Security Fence, as stated in the Israeli Government 

decision of July 23rd 2001, is to provide security.” 

”De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De 
slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är  
universella. De gäller över hela världen, oavsett land, 
kultur eller sammanhang.  
(http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?modu
le_instance=3&) 

 

”Barnkonventionen tillerkänner barn 
medborgerliga, politiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter.”  

(Barnkonventionen (www) Hämtat från 
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barn
konventionen-och-unicef) 

Check Point från staden Jerusalem 

som ger dig tillträda in till 
Betlehem. Foto: Sara Carlsson 
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(http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/purpose.htm)   

 “The design, construction and operation of the Security Fence aim to balance the imperative to 

 protect innocent lives from terror with the humanitarian needs of the local Palestinian 

 population.” (http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/Humanitarian.htm) 

 

Det palestinska folket har i egenskap av att vara palestinier, ingen laglig 

rätt att befinna sig i Israel. I praktiken innebär detta att varje palestinier 

måste ansöka om tillstånd från den israeliska staten, om att få passera ut 

och in, ur Betlehem. Det finns olika tillstånd beroende på ärende som 

exempelvis träffa en släkting eller en vän i en annan stad, gå till sin 

arbetsplats, eller uppsöka ett sjukhus. Tillståndet är tidsbestämt och följer 

man inte den angivelsen så kan man, vuxen som barn, bli satt i fängelse. 

”Administrativa frihetsberövanden utan rättegång är vanligt förekommande 

och även barn frihetsberövas på detta sätt.” 

(http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080317/6add205695d0d40c

ed55e8df976ec541/Palestinska%20omr.pdf)  

En av skolans lärare berättade att flertalet av skolans elever har någon i 

sin närhet som är, eller som har varit fängslad. I många av dessa fall har 

familjen inte fått någon förklaring till bortförandet, utan de lever i 

ovisshet och oro. En tidigare volontär på SIRA-skolan förklarade för mig 

att ”Nästan alla elever som nu går på skolan växte upp under andra 

intifadan1 då Betlehem blev sönderbombat. Det sätter sina spår, om inte 

annat hos föräldrar och äldre syskon som var stora nog att förstå vad som 

skedde.” (Tidigare volontär, 27 aug, 2010)  

 

En följd av elevernas tidigare upplevelser och pågående situation kan visa sig som 

posttraumatisk stress (PTSD). Vårdguiden i Sverige (www.vardguiden.se) nämner att PTSD 

kan förekomma om man utsatts för personliga och känslomässiga tragedier.  ”Det kan drabba 

dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning 

av din integritet.” (a.a.) Symptom som minnesförlust förekommer och kan begränsa elevernas 
                                                             
1 Intifada (även Intefadah eller Intifadah; är ett arabiskt ord för uppror. (www.wikipedia.se/initfada) 

En litet parti av den slingrande mur 
som avskärmar Betlehem från 

grannstaden Jerusalem. Foto: Sara 
Carlsson 

Tillstånd med tidsangivelse. 

Foto: Sara Carlsson 
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möjlighet till inlärning. ”Den kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under 

eller efter traumat.” (a.a.) Det omnämns även att en ökad otrygghet i närmiljön kan leda till att 

eleven intar en ökad försiktighet.”Den överdrivna vaksamheten kan göra dig onormalt 

lättskrämd och lättirriterad. Du kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter 

och problem med sömnen.” (a.a.) Även Normell (2008, sid. 27) påtalar stressens direkta 

inverkan på kroppsliga funktioner. Kroppens försvarar sig från dessa påfrestningar genom att 

producera kortison. Om detta tillstånd blir långvarigt och produktionen av kortison inte bryts 

för återhämtning, kan hjärnans utvecklig påverkas med negativt följder.  

 

 ”Resultat från bland annat neurobiologiska studier tyder till exempel på att obearbetade 

 trauman och sorg kan leda till att föräldrar, utan att avse eller vilja det, uppträder på sätt som 

 skrämmer deras barn. Det hänger samman med hur hjärnans olika delar samarbetar. Men om vi 

 är stressade, utmattade eller haft svåra upplevelser, som det inte gått att tänka kring eller tala 

 om, kan det se ut på ett annat sätt. Då kan främre områden i hjärnan tappa kontakten med 

 mellanhjärnan och hjärnstammen. Personen kommer då att reagera på en lägre nivå, det vill säga 

 få svårare att tänka klart, blir mer impulsstyrd, får svårare att reflektera över sig själv, blir 

 mindre empatisk.” (a.a.) 

 

I historien har vi sett flera exempel på tillvägagångssätt som tillämpats 

med betydelsen att avskärma människor från varandra. Efter att ha 

besökt Palestina föll det sig naturligt att associera till Berlinmuren som 

med början av 1961 till dess fall 1989, höll Västtyskland och 

Östtysklands befolkning åtskilda från varandra. ”Berlinmuren anlades 

för att hindra den stora flyktingströmmen från Östtyskland till 

Västyskland” (http://www.ne.se/berlinmuren)  

Denna ström av människor kom till för att det på Västsidan fanns bättre levnadsvillkor och 

standard. Denna begränsning av levnadsvillkor noteras även i Palestina och 

Betlehemsområdet på grund av dess avskilda närmiljö. Dock poängterar den Israeliska staten 

att deras ”problemlösning” inte ska jämföras med Berlinmuren. ”A temporary and reversible 

line of defense - not a "Berlin wall"; a necessary life-saving fence that takes into account 

humanitarian considerations - not an "apartheid wall." 

(http://securityfence.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=45187&) 

 

Berlinmuren. källa: 

http://amazingfloorball.blogg.se 
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 “The design, construction and operation of the Security Fence aim to balance the imperative to 

 protect innocent lives from terror with the humanitarian needs of the local Palestinian 

 population.” (http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/Humanitarin.html) 
 

Ett stort antal av den befolkningen jag pratat med under vistelse i 

Palestina kan vittna om att Israels begränsningar och avskärningar 

mot det palestinska folket har lett till en sämre levnadsstandard för 

befolkningen. I form av jobbtillfällen, mat, hälsa och andra för 

vardagen, viktiga sociala inslag. ”Arbetslöshet, ekonomiska 

betingelser, familjebildning, stress och psykisk hälsa är faktorer som 

inverkar på elevers och pedagogers arbete med lärande och 

kunskapsbildning.” (Vernersson, 2007, sid. 11) 

 

  ”På Västbanken är Israels kontroll i det närmaste total. Levnadsstandarden är låg, om än bättre 

 än i Gaza. Den ekonomiska situationen på Västbanken påverkas negativt av de begränsningar i 

 rörelsefriheten som orsakas av Israels vägspärrar och den fortsatta utbyggnaden av 

 separationsbarriären.” (www.regeringen.se/sb/d/2688/a/86018) 

 

Lärarna på SIRA-skolan berättar även om deras hälsa som under de senaste åren försämrats 

på grund av stressen av hot i vardagen och den närvarande känslan av instängdhet. ”Den 

palestinska befolkningen muras in i små enklaver omgärdade av en mur som är fyra gånger 

längre och två gånger högre än Berlinmuren” (http://www.palestine.se/Apartheid-muren.htm)  

Oavsett vilket ställningstagande man tar om murens existens så finns det betydelsefulla fakta. 

Muren finns, den stänger in människor och murens existens bryter enligt den internationella 

Europadomstolen i Haag, mot mänskliga rättigheter.  

  

 In conclusion, the Court considers that Israel cannot rely on a right of self-defence or on a state 

of necessity in order to preclude the wrongfulness of the construction of the wall.  The Court 

accordingly finds that the construction of the wall and its associated régime are contrary to 

international law.(http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1555.pdf) 

 

Här visas konstruktionens olika 
skyddsbarriärer.  

Källa: seamzone.mod.giv.il 
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• Makro: Palestinas historia, 

Kristendom, Islam, Den kulturella 

kunskapssynen i samhället.  

• Exo: SIRA stiftelsen, Det politiska 

läget, Palestinska skolmyndigheten 

(Eleven påverkas indirekt) 

• Meso: De handlingar som eleven 

utför från mikronivån får påföljder i 

detta system.  

• Mikro: Familj, Vänner,  SIRA-

skolan,  Lärare,  grannar, 

Fritidsverksamhet  (Eleven 

påverkas direkt)  

•  

Makro 

Exo 

Meso 

Mikro 

Eleven 

4.3 Del två. Utvecklingsekologiskt perspektiv på analys 

Resultatet från mina data kategoriseras och jämförs utifrån Bronfenbrenner’s 

utvecklingsekologiska perspektiv.   

Om vi utgår från SIRA-skolans elever och deras svårigheter med läs- och skrivinlärningen så 

kan dessa svårigheter bero på flera faktorer som kan kopplas till elevens närmiljö.  Dessa 

faktorer ska jag belysa, förklara, samt analysera. Bronfenbrenner betraktar miljön som en 

rangordnad konstruktion av bestämda strukturer som sträcker sig från mikrosystemet till 

makronivån. Därav så följer denna redogörelse detta mönster. 

 

 

 

  

 

 

4.3.1 Individnivå 

 

SIRA-skolans elever har alla svårigheter med läs- och skrivinlärningen och majoriteten 

uppvisar uppmärksamhetsstörningar. Detta är ett funktionshinder som, enligt forskning, 

hämmar elevens självförtroende och skapar försämrad självkänsla. Lärarna på skolan vittnar 

om att många av eleverna kämpar med sin självkänsla då de inte haft rätt stöd hemifrån eller 

att de på grund av sitt funktionshinder mötts av motstånd från sin omgivning. Skolan försöker 

Skiss: Sara Carlsson 
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då skapa en trygg miljö för eleven och arbetar aktivt med att bygga upp ett förtroende och en 

social relation till eleven. En förutsättning för denna utveckling är att elevens kunskaper 

erkänns och respekteras av omgivningen som kan välja att förstärka eller motverka genom 

material, aktiviteter och miljö. (Andersson, 1980, sid. 1-27) 

Målet med en elevs vistelse på SIRA-skolan är att elev ska återanpassas till den ordinarie 

skolformen. Vistelsen på skolan sett i tid, är individuell. Varje termin testas elevens kunskap 

och en bedömning görs för att kolla om eleven utvecklat en färdighet och är redo att lämna 

SIRA-skolan. Lärare och elever berättar om de elever som medvetet och av påtryckning från 

andra elever, gör ett sämre testresultat för att de inte vill lämna skolan och dess trygghet. 

Denna bekräftelse för skolans verksamhet visar att eleverna trivs i skolmiljön och med dess 

pedagogik. Det sker genom att eleven får möjlighet att ta egna initiativ och därmed får 

möjligheten att påverka och utvecklas. (a.a) 

När elever som har ett funktionshinder möts, och kommer till insikt om att de inte är ensamma 

om sina svårigheter, kan en ny värld öppnas upp. SIRA-skolan skapar nya miljöer för dessa 

individer så att de tillsammans kan växa och utvecklas. En elev berättade att innan personen 

kom till SIRA så uppvisade dennes kropp sjukdomssymptom varje morgon, för eleven ville 

inte gå i den ordinarie skolformen. Känslor av hopplöshet och förtvivlan gjorde sig påminda 

varje dag.  

Idag har eleven anpassat sig till en ny vardag och miljö och blir belönad med uppmuntran och 

bekräftelse. Genom denna sociala interaktion kan eleven utvecklas och samverka med flera 

nivåer i systemet. Det råder således en process av kontinuerlig och ömsesidig anpassning 

mellan den växande individen och miljön. (a.a.) 

När en elev har fått rätt undervisning och stöd så denne kan hantera läsning och skrivning, så 

erbjuds en informell plats i samhället. Helt plötsligt kan individen ta del av skyltar, media och 

samhällsinformation. Identiteten förstärks och man kan påverka, och påverkas på flera nivåer 

i systemet. Även miljöerna kan förändras och påverkas av de individer som deltar och 

samspelar i respektive miljö. (a.a) 

Eleven får även ta del av sociala möten från båda könen då skolan inte har en tydlig 

könshomogen miljö, som man kan finna i den ordinarie skolformen. De kulturella 

värderingarna kan vara könsroller och familjens funktion i samhället.(a.a.) 
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Individerna får även möta religioner ”över gränserna” genom att skolan mottar elever från 

kristna och muslimska hem. Denna gest av öppenhet för det som är ”annorlunda” kan skapa 

förståelse och resultera i mindre motsättningar då de som vuxna ska bidraga med sina 

värderingar i samhället. Hit hör de allmänna värderingar som vi är någotsånär ense om i vår 

kultur och som genomsyrar verksamheten.(a.a.) 

 

4.3.2 Lärarnivå 

 

Den allmänna atmosfären och miljön på SIRA-skolan är kärleksfull och förtroendeingivande. 

Lärarna har upprättat en specialpedagogisk miljö och verksamhet som tar hänsyn till och 

anpassar sig efter elevernas svårigheter. Varje lärare skapar metoder och arbetssätt för varje 

elevs individuella behov. Förenklat skulle man kunna säga att läraren ska kunna återkoppla 

till tio olika metoder, en för varje elev i klassen. Denna pedagogik bidrar till utveckling och 

byggande av självkänsla då eleverna ständigt blir bekräftade som individer. En förutsättning 

för denna utveckling är att elevens kunskaper erkänns och respekteras av omgivningen som 

kan välja att förstärka eller motverka genom material, aktiviteter och miljö.(a.a.) 

En stor del av materialen på skolan är skapade på plats av lärare och materialansvarig i 

samspråk. Varje klasslärare ser över elevernas behov och kan därefter komma med konkreta 

förslag hur materialet kan användas i klassrummet. Exempel på material är spel för 

minnesfunktionen – memory, sortera siffror så de hamnar med rätt ”tiokompis” i matematik.  

Då gör materialansvarige bilder som de laminerar och namnger övningen innan det hamnar i 

klassrummet och i ”vänlig” höjd så eleverna själva enkelt kan använda sig av materialet på 

eget intiativ. 

En annan förstärkning från läraren är deras ”belöningsplanscher” I varje klassrum finns det en 

egenskapad plansch som fungerar som ett belöningssystem för eleven. Vid bra arbetsmoral 

som baseras under en kort tid, får eleven en ”morot” att jobba efter. Vad som förknippas med 

bra arbetsmoral bestämmer respektive lärare och det baseras utifrån elevens individuella 

behov av stöd och utveckling. 

Undervisningen sker ämnesintegrerat på skolan och lärarna har varierade aktiviteter för 

eleverna så att de får träna på att inta sin kunskap med variation. Om eleven får möta en 

variation av sociala roller och regler i umgänget med andra individer lär sig barnet förstå att 
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alla miljöer inte enbart kan styras utifrån egna önskningar. (a.a) 

 

4.3.3 Skolnivå och dess miljö 

 

Ledorden som mottagits i intervjuer är att SIRA-skolan främjar en familjär och trygg miljö 

där varje individ har lika värde, oavsett kön, funktionshinder eller religion.  

SIRA-skolan har en individanpassad pedagogik vilket innebär att de arbetar utifrån varje elevs 

särskilda behov. Det är skolans förhållningssätt och kunskapssyn som ska bygga en grund åt 

eleven, så att eleven klarar av att återanpassas i den ordinarie skolformen och ta del av 

samhället i form av en ny miljö. Även miljöer kan förändras och påverkas av de individer som 

deltar och samspelar i respektive miljö. (a.a.) 

Alla skolans elever har funktionshindret läs- och skrivsvårigheter men alla elever kämpar med 

varierande svårigheter och har därmed olika behov. Vikten av ett varierat lärosätt framställs i 

en mängd av den forskning som finns idag. Skolans förhållningssätt till undervisningen är att 

inlärningen fokuserar på elevens styrkor och detta sker efter elevens ”villkor” i form av tid 

och informationsmängd.  Kunskapssynen består i att eleven ska få en variation i sitt lärande 

och ta del av social träning för att bygga upp sitt självförtroende. Därmed ges möjligheten att 

utveckla sin självinsikt och förvalta sitt kunnande på en högre nivå, än som tidigare skett.  

Miljön i klassrummet och dess möblemang är anpassat efter elevgruppens behov och främjar 

det individuella lärandet och initiativtagandet. Utemiljön är genomtänkt och bidrar till en 

trevlig atmosfär med flertalet lekmöjligheter. Det sker genom att eleven får möjlighet att ta 

egna initiativ och därmed får möjligheten att påverka och utvecklas.(a.a.)  

Skolan har ett samhällsengagemang och väljer att applicera sin verksamhet internt samt 

externt, genom fortutbildning och workshops. Internt hos personal och föräldrar, samt externt 

för andra skolors personal och rektorer. Där utvecklas närmiljöernas olika relationer och har 

en ömsesidig påverkan på varandras system.(a.a.) 

Den alternativa pedagogiken får i dagsläget inget formellt stöd från den palestinska 

skolmyndigheten. Detta på grund av att skolan drivs i privat regi och tillhandahåller en 

specialpedagogik som inte existerar i den ordinarie skolformen. Dock så är skolan skyldig att 

följa de lagar och regler som uträttats från högre instanser. Då finns det nämligen tydliga 
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avgränsningar som utformats av ideologiska, ekonomiska och politiska beslut och dessa 

påverkar innehållet i elevens mikronivå. (a.a.)  

Dock så finns det ett samarbete till högskolorna i området som skickar sina lärarstudenter på 

praktik till SIRA-skolan. Förhoppningen från både instanserna är att lärarstudenterna ska 

kunna tillämpa specialpedagogiska kunskaper i sin blivande yrkesroll och sprida dess viktiga 

”budskap” vidare. Även att samarbetet kan utökas så att det på sikt kan gynna alla palestinska 

barn. 

Skolans rykte i samhället har varierat under åren då det tidigare fanns en historisk fokus på 

arbete med handikappade barn. Skolan har fått arbeta hårt mot fördomar och oförståelse för 

SIRA´s verksamhet. Skolan är idag en välkänd institution bland andra skolor och i samhället.  

Ju mer kontakt det finns mellan olika närmiljöer – under förutsättning att de stödjer och 

kompletterar varandra vad gäller aktiviteter, roller och sociala relationer – desto större 

betydelse får det för barnets utveckling. (a.a.) Det goda ryktet tillsammans med en god 

atmosfär och jobbmiljö på skolan ska hålla kvar den befintliga personalen samt locka ny 

arbetskraft till skolan.  

 

4.3.4 Hem – skola relation 

 

Utöver förälderutbildning och workshops så har skolan en kontinuerlig kontakt med hemmet. 

Denna kontakt består av hembesök, föräldramöten och besök av familjer. Samverkan gynnar 

till att stötta familjen samt se över förutsättningarna för elevens skolgång. Vissa av 

föräldrarna vet att barnet har svårigheter men behöver ökad kunskap och förståelse till barnets 

individuella behov. Skolan vill heller aldrig neka ett barn en skolgång på grund av familjens 

ekonomiska situation och genom hembesöken så får de en överblick över situationens allvar 

och kan därmed oftast förebygga problematiken.  

Relationen bygger på tillit till varandras roll kring barnet. Föräldrarna får uppmuntran och 

stöttning från skolan så att även de kan utvecklas i sin roll som förälder. Relationer som hem -

skola kan förstärkas eller motverka varandras effekter på elevens utveckling. (a.a.)  

Skolan inbjuder till ett ”öppet” samtalsklimat från föräldrarna då de anser att det är 

nödvändigt för att de tillsammans ska bestå barnet med rätt stöd. Det arabiska ordspråket - det 
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behövs två händer för att klappa - där den ena handen är skolan och den andra handen 

hemmet, demonstrerar skolans syn på samarbetets betydelse.  

 

4.3.5 Familjen och samhällets påverkan 

 

Bronfenbrenner beskriver att en förutsättning för en elevs utveckling är att han/hon får ett 

erkännande och respekteras av omgivningen.(a.a.) Många av eleverna har under sin uppväxt 

och på grund av sitt funktionshinder varit missförstådda av sin omgivning, därför saknas ett 

erkännande.  Omgivningen har inte kunskapen om vidden av barnets svårigheter, och saknar 

förståelse till barnets annorlunda beteenden.  Detta resulterar i att barnet får en sämre 

självkänsla och brist på självförtroende.  

Tydliga könsroller av barnomsorgen inom familjen eller avsaknaden av en förälder kan även 

bidraga till att barnet saknar ett fullt stöd. Samhället kan påverka hur familjen bemöter sitt 

barns funktionshinder då de kulturella värderingar som råder, inte accepterar ett ”annorlunda” 

barn. Hit hör också de allmänna värderingar som vi är någotsånär ense om i vår kultur och 

som genomsyrar verksamheten. (a.a) 

SIRA-skolan visar familjer ett sätt att leva i samråd med varandra över könsroller, religiösa 

tillhörigheter och att de tillsammans hittar möjligheter till en acceptans om barns svårigheter 

och funktionshinder. Familjer kan i sin tur hjälpa samhället att motbevisa sina fördomar. Att 

verksamheter kompletterar varandra är lika viktigt som samverkan mellan dessa miljöer.(a.a.) 

Det palestinska samhället har på grund av ockuperingen, en begränsning i informationsflödet 

som kommer från omvärlden. De kan fungera som ramar inom vilka det finns ett visst 

handlingsutrymme, som dock kan vara mer eller mindre begränsat, beroende på hur snäva 

eller vida ramarna är. (a.a.) Avsaknaden av kontinuerlig förändring i form av nya nyanser av 

kunskap, forskning och det som media erbjuder, kan få konservativa följder som påverkar 

barnets chans till utveckling. Författaren Andersson nämner även (1980) att dessa ramar kan 

fungera som barriärer eller hinder och om en utveckling ska till behövs dessa 

övervinnas.(a.a.)  
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4.3.6 Stiftelsen 

 

Det ekonomiska stödet från Sverige verkar i en stiftelse. Deras syfte är att bedriva ett 

hjälparbete och de ekonomiska medlen kommer från svenska givaren och donationer från 

andra hjälporganisationer.  

Att de ekonomiska förutsättningarna finns i Sverige kan bidrag till att skolan har ett ”skydd” 

mot en svajande palestinsk ekonomi. Det kan resultera i att lärarna kan ha kvar sitt arbete på 

skolan och fortsätta bedriva verksamheten till elever i behov av särskilt stöd. 

Det geografiska avståndet kan indirekt påverka eleverna på SIRAskolan då stiftelsen inte har 

en tydlig vardaglig överblick på verksamheten och det palestinska samhället. Deras påverkan i 

närmiljön kan bli bristfällig om samhällets problematik och skiftningar och de möjligheter 

som uppstår tolkas från ett få antal personers närvaro. En tilltro som dock är nödvändig då de 

själva inte bor och lever i det palestinska samhället. Ju mer kontakt det finns mellan olika 

närmiljöer - under förutsättning att de stödjer och kompletterar varandra vad gäller 

aktiviteter, roller och sociala reaktioner – desto större betydelse får det för barnets 

utveckling. (a.a.) 

Den ekonomiska budget som skolan erhåller betalas ut i dollar. Beroende på valutakurser så är 

värdet på dessa pengar olika högt och det kan resultera i att skolan och stiftelsen kan ha svårt 

att finansiera oförutsedda utgifter. Vid ett tillfälle resulterade detta i att skolan miste en större 

del av sin specialutbildade personal, de fick jobberbjudanden från andra skolor. Det glappet 

som uppstår innan ny personal har lärts upp påverkar elevernas kunskapsutveckling. Ett barn 

försöker kontinuerligt få grepp om, och förstå sin närmiljö genom att anpassa sig efter de 

situationer och händelser som uppstår. (a.a.)  

Denna anpassning tar väldigt mycket av barnens koncentration och deras utveckling kan 

hämmas av för många förändringar. Stiftelsen förlorar tid och pengar i form av arbetskraft och 

resurser och det påverkar eleverna direkt i undervisningen genom avsaknad av material och 

aktiviteter. Även indirekt genom att delar av budgeten bekostas på ny personal. Då finns det 

nämligen tydliga avgränsningar som utformats av ideologiska, ekonomiska och politiska 

beslut och dessa påverkar innehållet i elevens mikronivå.(a.a.) 
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Stiftelsens vill med sitt beslut, att det ska finnas en svensk platschef på skolan, visa det 

palestinska samhället att omvärlden inte glömmer bort vilken svår situation de befinner sig i. 

Deras medmänsklighet bevisas genom att bo och leva tillsammans med palestinierna och inte 

enbart skicka donationer och fatta beslut över deras huvuden.  

Det finns en grundläggande systembrist då SIRA-skolan i dagsläget inte har ett formellt stöd 

från den palestinska skolmyndigheten. Skolan är helt beroende av det svenska stödet med dess 

givare och utan detta stöd är skolans framtid en skör verksamhet.  

 

4.3.7 Politiska läget 

 

”Samspelet mellan individen och dess miljö står i fokus och viktiga komponenter blir de 

roller, aktiviteter och sociala relationer som utvecklas.” (Andersson, Strander, 2001, sid. 41) 

På grund av den politiska situation som Palestina befinner sig i så finns det en ”instängdhet” 

som resulterar i att eleverna inte får en varierad närmiljö att vistas i. Eleven kanske endast har 

tillgång till miljöer som hemmet, skola och vänners hem och avsaknaden eller begränsningen 

av släktingars hem, grannstäder och landets närmiljö är påtaglig och hämmar deras 

utveckling. Bronfenbrenner (1980) betonar vikten av att individen samspelar med miljön och i 

de palestinska barnens fall så ges de inte chansen att samspela med alla sina närmiljöer. De 

kan fungera som ramar inom vilka det finns ett visst handlingsutrymme, som dock kan vara 

mer eller mindre begränsat, beroende på hur snäva eller vida ramar är. (a.a.) 

Även miljöerna kan förändras och påverkas av de individer som deltar och samspelar i 

respektive miljö. (a.a.) Elevernas familjer har alla blivit drabbade av den politiska situationen, 

några mer än andra. Eleverna kan påverkas av deras familjers psykiska och fysiska ohälsa 

som uppstår genom stress, oro och i många fall ilska samt frustration. Detta” tillstånd” hos en 

förälder kan motverka elevens förutsättningar till utveckling då föräldrarnas delaktighet och 

stöd till sitt barn, uteblir. 
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5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras det resultat som uppnåtts utifrån två rubriker. 

Fallstudiemetoden har genom deltagande intervjuer gynnats med djupgående kunskaper från 

berörda personers tolkningar av verksamheten och fungerar som primärdata. Deltagande 

observation har som en sekundär data hjälpt till att stödja mina tolkningar och antaganden.  

Upplägget var en studie med en tydlig uppdelning på muntliga och skriftliga intervjusamtal 

samt observation. Syftet med intervjuer som metod var att generera informella och 

beskrivande samtal som gav utrymme till individuella svar. ”Forskningsintervjun är en 

specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog (Kvale, 1997, s. 

117) Det fanns inget förbestämt urval av informanter i begynnelsen utan min intention var att 

alla kunde bidra med relevant information. Något som skulle visa sig vara hållbart genom 

hela studien. Dock fick några intervjuer fungera som övning innan känslan av kontroll 

uppstod och att man fick fram något konkret av svaren.  ”En vanlig missuppfattning är att det 

är lätt att genomgöra kvalitativa studier.” (Backman, 2008, sid. 59)    

Transkriberingen av materialet skapades i anslutning eller nära anslutning till intervjutillfället 

och analyseringen grundades på sortering och kategorisering med färgkodning. Detta gav en 

överskådlig bild av resultatet.  

Styrkan med denna fallstudie är att jag var på plats på skolan under en kort tidsperiod och fick 

en nutids- eller aktuell inblick i skolans organisation. Erfarenheten av att möta personerna jag 

intervjuade i deras vardag, ledde till att jag kunde sätta mig in i deras situation och på ett 

fördelaktigt sätt.  ”Man söker exempelvis förklara, förstå eller beskriva stora företeelser, 

organisationer eller system, som inte enkelt låter sig undersökas med annan metodik.” 

(Backman, 2008,sid. 55) Dessa möten har berikat mitt arbete då jag anser att jag fått en 

personlig prägel på mitt material. 

Metodens nackdelar är att det engelska språket användes vid kommunikation och det är inte 

det konventionella brukspråket för någon av parterna. Därför finns det begränsningar i hur 

händelser, begrepp och specialpedagogiska termer uttrycks i materialet. Mina tidigare 
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erfarenheter och kunskaper inom specialpedagogiska metoder har underlättat granskningen av 

information som mottagits, då en kategorisering och sortering kunnat utformas. ”Att 

systematisera kunskaper och erfarenheter har betraktats och betraktas än idag som ett av 

kriterierna för ett vetenskapligt förhållningssätt.” (Wellros, 1998, sid. 161)  

En av arbetets frågeställningar var att undersöka skolans verksamhet och hitta de 

specialpedagogiska metoderna. Det behövdes en viss volym av information som var av 

relevans och tillämplighet för arbetets syfte och resultat. ”Forskaren måste välja en procedur 

och en metod som förser honom eller henne med data som är relevant för de hypoteser eller 

frågeställningar man formulerat” (Backman, 2008, sid. 31) 

 Bedömningen är att informanterna var generösa med information och att det fanns en 

svårighet i begränsningen av materialet. ”Men den kontextuella ansatsen gör också att man 

ibland ställs inför svårigheter när man ska avgöra vad som faktiskt är ett fall, hur och var man 

ska dra gränserna. (Backman, 2008, sid.55) Det har dock varit ett medvetet val att presentera 

ett stort omfång av innehåll då det ökar chanserna att ge en rättvis bild av SIRA som skola, 

samt stiftelse.  

Hänsyn och beaktande har tagits till de etiska aspekterna som fodras för att upprätthålla 

informantens anonymitet och en god forskningsgrund. (Vetenskapsrådet, 2002) Vid 

intervjutillfällena och transkriberingen så har utgångspunkten varit att avidentifiera 

datamaterialet så det inte går att eftersöka källan. Därav innehåller arbetet inga karaktäristiska 

drag av informanterna såsom kön, ålder eller etnisk bakgrund. Dock nämns två befattningar 

på skolan med titel, och det är efter överrenskommelse. 

På grund av den politiska situation som råder i Palestina och med etiskt hänsynstagande till 

informanterna, så genomfördes ingen video- eller ljudupptagna intervjuer. Detta med insikt 

om att fanns en risk för att materialet skulle genomsökas och då skulle informanternas 

integritet och säkerhet inte kunna upprätthållas.  

Det finns även en begränsning i hur opartisk man kan förhålla sig till informanternas 

information. Det är personliga möten som skapar relationer och det grundas på en viss 

förståelse och hänsyn för varandras situationer. ”Jämfört med vardagslivets samtal 

karakteriseras forskningsintervjun av en metodologisk medvetenhet om frågeformer, 

fokusering på det dynamiska samspel som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad och en 
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kritisk uppmärksamhet på det som sägs.” (Kvale, 1997, s. 26). Dessa begränsningar kan visa 

sig när man ska visa medkänsla och ha förståelse till en vardag, som är så olik sin egen. I 

Sverige har vi ett rättsamhälle som ger plats åt individuella åsikter och när man hamnar i 

situationer som motstrider dessa, kan den svenska naiviteten få sig en törn. Detta kan leda till 

att det finns felkällor då man intagit parti för någon och arbetets skildringar kanske inte 

eftertrycker allvaret, respektive att allvarsamheten överdrivs.    

Kvale (1997) nämner även att en nackdel med den kvalitativa metodteorin kan vara att 

informanterna ger de svar som de tror förväntas av dem. Exempelvis så finansieras skolan 

från Sverige och ett eventuellt erkännande av exempelvis skolan eller stiftelsens brister skulle 

möjligtvis kunna äventyra verksamhetens framtid. 

Den deltagande observationen understödjer informanternas beskrivning med viss reservation 

för den språkbegränsning som kan ha bidragit med felaktiga tolkningar och förhastade 

slutsatser. Den forskning och beprövade erfarenheter som nämns i arbetet är till största del 

baserad på svenska barns läs- och skrivsvårigheter och därför kan det finnas specifika 

svårigheter som är mer tydliga inom det arabiska språket, än vad som synligörs i detta arbete. 

En annan nackdel är att arbetets giltighet bör ses som kortfattad då skolans verksamhet och 

organisation är i förändring. Resultatet hänvisar till en begränsad tidsangivelse under år 2010.   

Tidsaspekten kan även ha betydelse för resultatet då studien gjorts under ett tidsbegränsat 

studiebesök nere på skolan. Ett längre studiebesök och möten med flera informanter hade 

kunnat bidra med en ansenligare empirisk vetenskap och det kan resultera i att 

tillförlitligheten ökar. ”Där forskningens objekt alltså utgörs av verkligheten talar man om 

empiriska vetenskaper” (Backman, 2008, sid. 26-27)  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Min studie bygger på antaganden om att ett sociokulturellt perspektiv har en påverkande roll 

på lärandet. 

Det gemensamma för SIRA-skolans elever är att de har läs- och skrivsvårigheter med 

varierande symptom. Hur dessa svårigheter uppstår eller vad det kan finnas för 
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bakomliggande orsaker till elevernas symptom är komplext, då det varierar från individ till 

individ och är beroende på miljö eller situation. 

Utifrån Bronfenbrenner’s teori så kan man inte endast urskilja att eleven har svårt med 

exempelvis det kroppsliga, och sätta in stöd med förhoppning om att lösa situationen.  

Man ska urskilja att det i varje system finns en påverkande faktor som både hämmar samt 

stimulerar barnets utveckling, indirekt som direkt. En situationslösning i ett system kan få 

konsekvenser i ett annat system och då behöver man hjälpa eleven att se över alla nivåer.  

När eleven exempelvis uppvisar koncentrationssvårigheter i skolan så kan den bidragande 

orsaken till elevens agerande finnas i en annan nivå av närmiljön, och behöver inte 

nödvändigtvis kopplas till skolan. Dock uppträder svårigheterna när eleven utsätts för vissa 

situationer i skolmiljöer och det är enkelt att tro att det är skolan som är sambandet med 

svårigheterna. Jag vill med Bronfenbrenner’s teori om att allt vi gör har en påverkan, förklara 

att läs- och skrivsvårigheter inte enkelt kan kategoriseras med att vi har kroppsliga, 

pedagogiska, kulturellt språkliga eller andra svårigheter. Allt står i förbindelse med varandra 

och kan därmed påverkas från en mikronivå. 

Det innebär i praktiken att det blir svårare att komma till roten av vad som egentligen fungerar 

tillfredställande för varje individ, och även dess motsats. Det finns många olika faktorer som 

spelar in och det fodras en relation och en förståelse för individen för att kunna påverka dess 

sammanhang. ”I högre eller mindre grad utvecklas relationer mellan mikrosystemen som kan 

få konsekvenser för barnet. Det är viktigt att förstå hur dessa relationer hänger samman och 

hur ett barns utveckling är beroende av dem.” (Andersson, 1980, sid. 15-16) 

 

5.2.1 Identitet 

 

Forskning är överrens om att läs- och skrivsvårigheter bidrar till bristande självkänsla och 

självförtroende. ”Inom specialpedagogiska forskning visar man att det avgörande för 

elevernas kunskapsinhämtning är elevens självuppfattning”. (Vernersson, 2007, sid. 24) 

Många av eleverna på SIRA-skolan saknar ”erkänt” stöd hemifrån och kämpar med sin 

självkänsla och uppbyggande av självförtroende. Detta beror oftast på att deras svårigheter 

klassas som ett intellektuellt problem i samhället. En orsak till bristen av hur barns särskilda 

behov tillgodoses, kan kopplas till att det palestinska samhället saknar kunskap om 
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specialpedagogik. SIRA-skolan har en intern funktion där de ger elevernas föräldrar en 

stöttning och erbjuder en kännedom hur man som förälder kan tillfredställa sitt barns 

individuella kunskapsbehov. Den externa funktionen som når ut i samhället är ännu inte 

påtaglig.   

Elevens skolgång på SIRA är inte bestämd i tid utan eleven utvärderas i samband med 

terminsslut. Detta kan minska stressen för vissa elever då det inte finns ett bestämt slutstadie 

för det individuella stödet. Deras morot och som stärker dem i deras arbete kanske är att 

rakryggad få möta sina gamla lärare och klasskamrater och visa att de utvecklats. Detta får 

enligt eleven ta den tid som krävs. Samtidigt så kan det öka stressen för de elever som inte vill 

uppleva den ordinarie skolan igen. Att vissa elever gör ett medvetet sämre resultat på skolans 

tester, kan vara en indikation på att elevens självbild inte överrensstämmer med 

kunskapskraven på testen.  Eleven har inte ett uppnått det självförtroende som tillåter eleven 

att gå vidare i sin utvecklade kunskap.  

Självvkänslan kan, enligt Bronfennbrenner (1980), styra de roller man tar sig för i de olika 

systemen. Om eleven ser ett värde i att ha sociala relationer och kunna kommunicera på andra 

kunskapsnivåer, så får eleven tilltro till sin kunskap. Detta är förhållanden som kan anlyseras 

utifrån sociala och psykologiska teorier, att individen och dess miljö är i samspel med 

varandra. 

Det gäller att medvetandegöra elevernas vanföreställningar om sin självbild och SIRA- skolan 

har kommit långt i detta arbete. Många av barnen hade fastnat i sina gamla värderingar men 

efter en tid på skolan har barnet fått hjälp att omvärdera sin personliga inställning.   

Forskning har visat att barn som kommer från icke fungerade hemmiljöer eller att de på grund 

av brist på stimulans har dåliga förkunskaper som försvårar anpassningen till skolkontexten. 

Detta är faktorer som hämmar barnens kunskapsbildning och i förlängningen får det 

konsekvenser får elevernas utveckling. 

SIRA-skolan har tydliga utformade förhållningssätt och metoder som stimulerar och berikar 

elevernas vardag och intag av kunskap. Klassrummen är utformade för att stärka det 

individuella lärandet och utemiljön inbjuder till lek som kan stärka de sociala relationerna och 

stärkandet av jaget.          
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En faktor som påverkar eleverna är rollförväntningen från föräldrarnas sida. Det finns tydliga 

könsroller i samhället, hur flickor och pojkar ska agera och uppträda med varandra. Skolan 

har en könsneutral och religionsberikande miljö där flickor och pojkar från kristna samt 

muslimska hem, delar klassrum. Detta kan öppna upp för att eleverna ska få en förståelse och 

kunna visa hänsyn till alla - oavsett kön eller kultur. Jag har tidigare nämnt att det kan 

resultera i mindre motsättningar då de som ungdomar, och senare i livet som vuxna, ska bidra 

med sina värderingar i samhället. Det kan nog vara komplicerat att hålla isär rollerna då 

skolan visar ett öppet klimat för könsroller och kulturella variationer, om övriga samhället 

väljer att inte göra det.  Med stöd av Bronfenbrenner inskränker dessa rollförväntningar 

barnens aktiviteter som därmed håller sig inom snäva ramar. Det kan bli problematiskt för 

eleverna att vidhålla sin självkänsla när de förväntas ta på sig ytterligare en ”roll” eller 

identitet som skall fungera i samhället.  Hur framställs dessa elever ute i samhället och vilken 

roll tillåts de ta? 

Det kanske finns en viss acceptans och att samhället ser mellan fingrarna då skolan ändå 

finansieras av svenska medel och till viss del är svensk. Då skolan redan uppfattas som 

annorlunda så kanske deras metoder inte upplevs som riskabla att anpassa in i samhället.  

 

5.2.2 Jämförelse med Sverige 

 

Här kommer jag att tänka på den utveckling som specialpedagogiken gjort i Sverige under de 

senaste 30 åren. Vernersson (2007) beskriver att man på 1970-talet inte längre ansåg elevens 

svårigheter som individuella ”defekter”, utan det var elevens skolmiljö som var orsaken. 

”Detta blev grunden för integrationstanken och den samordnade specialundervisningen, som 

nu gjorde sitt intåg i svenska skola.” (sid. 17) Men att omvärdera attityderna för en hel 

generation lärare och dess samhälle, om att det är skolan som brister, skulle inte ske utan 

motstånd. Kopplingen här är att skolor kan omstrukturera och göra om sin profil inom 

”skolskiktet” så det stärker elevens självbild. Men förändringen och de nya värderingarna ska 

även kunna förmedlas i samhället så att det finns ett allmänt ”erkännande” för barns särskilda 

eller speciella behov. 

I Sverige är det alltid aktuellt att diskutera inkludering och exkludering i en skola för alla. 

Bland annat diskuteras det varför eleverna ska plockas ut från klassrummet och ha en 
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individuell undervisning av en speciallärare. Eleven placeras då för en kort stund i en miljö 

som är gynnsam för lärandet.  Men förs sedan tillbaka till klassrummet och den miljö där 

eleven ska tillgodose ett annat lärande och anpassa sig efter en  miljö som kanske inte är 

fördelaktig. Enligt Bronfenbrenner (1979) så är det exempel på miljöer som inte är 

balanserade och det saknas därmed utrymme till förhandlingslösningar och ömsesidighet. 

Man kan fundera på hur detta ”begränsande” individuella lärande ska stärka elevens identitet 

då eleven förmås  byta roller och sammanhang som inte är förankrade av ömsesidighet. 

De palestinska elevernas deltagande i mikrosystemet torde inte variera mot de svenska 

skoleleverna deltagande. Vi har alla ett ”socialt nät” i mikronivån som är med och länkar ihop 

det vi utvärderat i de andra systemen. Det som skiljer är att vi i Sverige kanske har andra 

faktorer som är med och påverkar, indirekt som direkt.  

En tydlig faktor, är att det existerar ett utformat politiskt system som verkställs ute i samhället 

samt skolan, och där elever och deras familjer blir försedda med berättigad information.  

Därmed inte sagt att svenska elever med läs- och skrivsvårigheter har en bättre 

självkännedom, utan de behöver också bli bekräftade som individer och få ett ”erkännande”. 

Men svenska föräldrar och elever har kanske en bättre kunskapsgrund att stå på, då de tidigt 

informeras om samhällets och skolans rättigheter och skyldigheter gentemot barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

5.2.3 Kommunikation 

 

Föräldrar har en stor inverkan på barns språkliga utveckling. Betydelsen av att föräldrar 

engagerar sig i sina barns läs- och skrivutveckling, framhålls i många forskningssammanhang. 

”Vikten av föräldrainflytande och föräldraengagemang i skolan har framhållits i många 

sammanhang. Flera politiska initiativ under senare tid har gällt just detta område.” (Myrberg, 

2000, sid 61) Skolan kan öka barnets utvecklingsmöjligheter genom att skapa en positiv 

relation och ett nära samarbete med föräldrarna. Bronfenbrenner (1979) hävdar att, desto mer 

de olika närmiljöerna stödjer och kompletterar varandra gällande aktiviteter, roller och 

relationer, desto bättre är det för barnet.  
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SIRA-skolan har en väl utformad föräldrakontakt och det viktigaste torde vara hembesöken.  

Dessa besök genererar förståelse och hänsyn för varje familjs behov. På så sätt skapas nära 

relationer mellan de vuxna, och det gynnar barnet, då de inblandade arbetar mot samma mål.  

Här måste det vara svårt att hålla en distans till de situationer och hemmiljöer man möter i sin 

yrkesroll. De familjer som lider av ekonomiska svårigheter kan till viss del få hjälp genom att 

skolan ansöker om donationer från stiftelser och fonder. SIRA-skolan vill inte, på grund av 

ekonomiska hinder, neka ett barn rätt till skolgång. Barnen är i skolan på lika villkor och ett 

tydligt exempel är elevernas skoluniformer. På detta sätt neutraliseras eleverna och ingen kan 

utmärka sig genom ett specifikt klädval eller andra attribut.  Eleverna får med enhetlig klädsel 

en vi känsla och det kan kommunicera trygghet.  Vernersson skriver att ”Ett annat sätt att 

skapa stabilitet i kognitionen är att generalisera från en person till en hel grupp. Man antar att 

de som i någon bemärkelse tillhör samma grupp visar stora likheter i såväl beteende som 

karaktärsegenskaper.(Wellros, 1998, sid. 166)   

 

5.2.4 Jämförelse med Sverige 

 

Jag upplever utifrån egna erfarenheter att skola - hem förhållandet, i den ordinarie 

skolformen, sker på ett allmänt plan. De olika närmiljöerna kring barnet stödjer och 

kompletterar inte varandra på det sätt som forskning påtalar, är av vikt. Om vi skulle använda 

oss av Bronfenbrenner’s teori att, närmiljöerna behöver stödja och komplettera varandra, så 

skulle många skolor behöva göra flera ansträngningar till ett samarbete.  

Ett alternativ som skulle kunna av vikt, är hembesök hos eleverna för att utveckla en 

förståelse för elevens hemsituation. Jag har dock svårt att se att detta ansvar kan läggas på 

läraren då det krävs en kompetens och behörighet som inte ryms i dagens lärarutbildningar, 

exempelvis grundskola. I detta fall skulle en speciallärares eller specialpedagogs 

yrkesutbildning och bekräftelse för elevens särskilda stöd kanske nå ett resultat. Detta stöds 

då skolverket nämner (www.skolverket.se) att specialpedagogiken har ”nära kopplingar till 

filosofi, psykologi, sociologi och medicin. Men då bör man beakta att det kan uppstå situationer 

av andra karaktärer som bidrar till en bristande kommunikationen och erkännande.  

Exempelvis lärares oförståelse och erkännande för varandras yrkesroller och kompetens- 

områden. Detta kan, enligt den utvecklingsekologiska teorin, få direkta eller indirekta följder i 
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elevens alla system och ha en betydande inverkan på elevens chans till utveckling.  

 

5.2.5 Faktorer som påverkar 

 

Från denna specialpedagogiska kärna har jag funnit att SIRA-skolans specialpedagogiska 

förhållningssätt kan anses som uppseendeväckande. De har utan något formellt stöd av den 

palestinska skolmyndigheten, utvecklat specialpedagogiska metoder och anpassat den till sin 

verksamhet. Skolan följer den palestinska läroplanen till viss del. Men har även utformat ett 

stöd som bygger på varje elevs individuella och särskilda behov. Det är detta som är det 

central för SIRA-skolan. Fördelen med detta arbetssätt är att skolan tillåts att använda sig av, 

för dem, är lönsamma detaljer i en läroplan.  De väger upp för de delar som saknas eller är 

mindre lönsamma för skolans elever. Idén om att plocka ”russin ur kakan” har visat sig 

fungera tillfredställande.  

Det finns i dagsläget ingen konkurrens från andra skolor som kan bidra med resultat vid 

jämförelse om skolan är väl fungerande, eller inte. Skolan får förlita sig på det goda ryktet 

som uppstått och vetskapen att det är många barn som väntar på att få en plats på skolan. 

 Men det kräver även att verksamheten har en väl tilltagen organisation och tillåter sig att 

kontinuerligt bli reviderad för att nå utveckling och framgång.  

SIRA-skolans alternativa pedagogik erbjuder, av utrymmesskäl, endast tillträda till ett fåtal 

barn och föräldrar. De är i mån av en specialskola avskilda från den offentliga skolformen och 

det kan vara en faktor som bidragit till skolans goda framsteg. Deras bestämmanden om den 

begränsande pedagogiska verksamheten får en direkt påverkan då besluten fattas på en lokal 

nivå. Stiftelsens fleråriga närvaro kan även vara en indikation på att samarbetet når 

framgångar.  

SIRA-skolans verksamhet är något unikt då det i Palestina inte finns en liknande skola som 

enbart arbetar utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Den klassas som en specialskola då 

pedagogiken som används i undervisningen tillgodoser elevers särskilda eller specifika behov.  

Vernersson (2007, sid 11) nämner att specialpedagogik är ett ämne där samarbetet mellan 

flera olika discipliner mynnar ut i nya forskningsområden. Detta påstående överrensstämmer 

med skolverkets beskrivning av specialpedagogikens karaktär. 
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 Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har utvecklats ur pedagogiken 

 med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. Specialpedagogik handlar 

 om människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. 

 (http://www.skolverket.se/sb/d/3566) 

 

Skolverket nämner här att det bör finnas ett samspel mellan individerna och samhället och att 

vi har olika villkor för att nå utveckling. En tydlig faktor som påverkar de palestinska barnens 

villkor i samhället är att de saknar möjlighet att påverka sina utsikter om en bättre vardag, då 

de erövrats sin rörelsefrihet. Den väpnade tvist som ligger till grund för föräldrars, släktingars 

och elevens psykiska och fysiska ohälsa har utvecklats under flera år. Normell (2008) 

beskriver hur förädande det kan vara för barn och deras familjer att leva i en stressfull miljö 

och även hur det påverkar kroppens utveckling. Vernersson (2007)  hävdar att dessa 

stressfulla faktorer inverkar på elevers samt pedagogers lärande.  

En faktor som kan gynna samspelet är lärarnas förståelse för eleverna vardag. De sitter alla i 

samma båt med liknande upplevelser och ”ärr” av samhällets situation. Deras förstålse till vad 

som krävs i specifika förhållanden kan hjälpa dem att utforma stöd och hållbara situationer 

som hjälper eleverna att stärka jaget, då deras relation byggs på trygghet och gemenskap. 

Skolans rådande enhetliga familjekänsla genererar en tilltro som skapar  gemenskap med 

familjerna. Detta genom att erbjuda kunskap, förståelse och trygghet inför elevens 

svårigheter. Något som i många fall betraktas som ohanterligt från omgivningen.  

 

5.2.6 Jämförelse med Sverige 

 

I Sverige använder vi begreppet inkludering när vi diskuterar elevernas rätt till stöd i skolan. 

Det menas att målet är att eleven så långt det är möjligt, ska vara delaktig i den ordinarie 

klassen. ”Begreppet inkludering har under senare år kommit att bli allt oftare använt i samtal 

om specialpedagogik.” (http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824)   

Vi använder även inkludering när vi diskuterar invandrarbarns rätt att gå i den svenska 

allmänna skolan. Många invandrarbarn kommer till Sverige med ett ”bagage” i form av 

kulturella skillnader och i många fall har eleverna varit med om krigsförhållanden i sitt 

hemland. Många barn har nog inte fått redskap till att hantera sina psykiska och fysiska sår 
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och vårt möte med dessa barn kan kantas av oförståelse för deras tidigare situation. ”En viss 

försiktighet är bra att ha när vi drar våra slutsatser om vilken betydelse en viss barndom har 

haft och hur erfarenheter och upplevelser från den har påverkat senare delar av livet.” 

(Normell, 2008, sid. 38) Problematiken som uppstår när man förnekar olikheter är att man då 

förnekar sidor hos varandra, och därmed varandras identitet. Det är ingen lätt problematik och 

den bör därför uppmärksammas.  

Förstår vi ett system i barnets närmiljö, så vet vi också hur vi kan påverka och möjligtvis 

förändra, om det är önskvärt av eleven. ”I högre eller mindre grad utvecklas relationer mellan 

mikrosystemen som kan få konsekvenser för barnet. Det är viktigt att förstå hur dessa 

relationer hänger samman och hur ett barns utveckling är beroende av dem.” (Andersson, 

1980, sid. 15-16) 

 

5.4 Slutsatser  

 

Min slutsats är kopplad till mitt syfte med undersökningen och dess frågeställning.   

Jag har genom att beskriva SIRA-skolans verksamhet, redogjort för de specialpedagogiska 

metoder som SIRA-skolan använder sig av. ”Ett centralt mål för samhällsvetenskaperna är att 

frambringa kunskap som kan förbättra människans situation och ge henne ökat värde (Kvale, 

1997, s. 104) 

 Min uppfattning är att SIRA-skolan ser till varje elevs behov genom att presentera en 

pedagogik som innehåller ombesörjande inslag av filosofi, sociologi, samt psykologi. De 

uppvisar en tydlig specialpedagogisk verksamhet genom att erbjuda:  

• Individanpassad undervisning som stärker elevens identitet. 

• Pedagogiska anpassade miljöer inomhus, samt utomhus. 

• Lärarkompetens av specialpedagogisk karaktär. 

• Tydlig kommunikativ samverkan skola- hem. 

• Kommunikativa sociala relationer som förstärker elevens jag. 

 

Att elever kan tillgodose sig ett lärande och få kunskap handlar inte bara om att vistas i en 

specialpedagogisk miljö. Enligt Bronfenbrenner (1979) finns det faktorer i elevens närmiljö 
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som är med och påverkar hur eleven samspelar i skolans kontext.Jag ska hänvisa till några av 

dessa faktorer som kan vara med och påverka utvecklandet för de palestinska eleverna.  

 

Mikrosystem:  

• Föräldrar som själva växt upp med läs- och skrivsvårigheter. 

• Lärare med bristande kunskaper om elevens behov. 

• Kulturella värderingar inom familjen och skolan 

• Uppbrutna familjeförhållanden på grund av den politiska situation som råder. 

Mesosystem:  

• Eleven får inte ett ”erkännande” av sin omgivning. Det kan bero på brist av kunskap eller 

förlegad värdering.  

• Det finns fysiska och psykiska ”murar” som skapar stress, otrygghet och hämmar elevens 

chans att tillgogogöra sig kunskap. 

• Eleven eller familjmedlemmar som uppvisar stresssymptom och fysisk och psykisk ohälsa. 

Exosystem:  

• Stiftelsens ekonomiska situation som är beroende på donationer och gåvor.  

• Täta personalbyten på skolan. 

• Omvärldens mediala uppmärksamhet och till synes passiva beteende vid hantering av 

ockupationen.  

• Instängdhet och brist på stimulans 

Makrosystem:  

• Könsroller i samhället som inte överrensstämmer med de roller som skolan erbjuder. 

• Samhällets förlegade värderingar om barn med särskilda eller speciella behov.  

 

 

5.5 Egna reflektioner 

 

I det svenska samhället arbetas det efter att tillgodose alla elevers särskilda behov. Det 

omnämns i deklarationer, styrdokument och framställs som ett stöd- något att luta sig mot, för 

alla inblandade parter. Vi kan kalla oss handlingskraftiga här i Sverige då vi har utarbetade 

planer och lokala mål på hur vi ska gå tillväga. Men det är en sak att visa styrdokumentens 

existens, och en annan att efterleva dem. Hur skulle vi gå tillväga här i Sverige om läroplaner 
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och styrdokument inte nämner något om dessa elevers rätt till likvärdig utbildning?  

Skulle vi vara lika modiga som SIRA´s stiftelse och SIRA-skolan? Det tål att tänkas på! 

Jag hoppas att mitt arbete kan bidra med förståelse för en annan kulturs arbete med läs-och 

skrivsvårigheter. SIRA-skolan använder sig av metoder och arbetssätt som man kan finna här 

i Sverige.  Men enligt mig tar SIRA-skolan tillvara på varje tillfälle att skapa bra pedagogiska 

förhållanden. Min insikt är att vi kan lära av dem! 

Jag kan inte nog understryka vilken viktig funktion SIRA-skolan fyller för sina elever och 

dess familjer. Min förhoppning är att stiftelsen och hela organisationen tillåts  utvecklas efter 

de mål som skapats för dem.  
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SIRA:s styrelse 
i Sverige 

10 ledamöter. 

Ledamötena turas om, i 
3‐månaders‐perioder, 

att vara platschef för 
SIRA‐skolan i Palestina 

SVERIGE  2009  2008 

Enskilda givare    41%        

Styrelsen ansöker om  

gåvor o anslag från 
organisationer i   41% 

Sverige o andra länder      

AU – arbetsutskott 

UG – utbildn.gruppen 
och andra grupper 

Rektor för 
skolan har 

det 
pedago‐

giska 
ansvaret 

Plats‐
chefen  
har det 
administ‐

rativa 
ansvaret 

För  
vardera 

skola finns 

en lokal 
palestinsk 
styrelse  

PALESTINA  18% 

Skolavgifter 

Anslag från kyrkor i Palestina 
(Rektor söker bidrag) 

Anslag från skolförvaltningen  
i Jericho 
(rektor och platschef ansöker) 

 

SIRA- skolan  

Bethlehem 
1 rektor 
8 lärare, heltid 

3 lärare deltid 
1 socialarbetare/kurator 

1 skolsekreterare 
1 vaktmästare/bussförare 

1 trädgårdsmästare/städare  
70 elever 

Jeriko 
1 rektor 
3 lärare 

19 elever 

 

EKONOMI ORGANISATION 

Prakti‐
kanter  
från 

equmenia 

2 st varje år 

Skiss: Bengt Olof Sennerö 
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Läs & skriv 

• Metoder för läsutveckling? 
 

• Finns det diagnostisering och 
kartläggning? 
 

•  Finns det utarbetade metoder och 
kompensatoriska hjälpmedel för 
läs- och skrivinlärning 

Ramfaktorer: 

• Påverkbara ramfaktorer? 
 

• Så här ser samhället ut/ struktur 
 

• Därför ser undervisningen ut på 
detta sätt… 
 

• Anpassar de sig efter den 
samhällsstruktur som råder? 
 

• Skolan finansieras från Sverige- 
nackdelar/fördelar? 
 

• Hur fördelas och används pengar 
för barn med behov? 
 

• Religion /demokratins värde 
 

• Barnkonventionen? 

 
Arbetssätt: 

• Finns det tillgång till Skönlitteratur 
för barnen? 

• Hur ser läs- och skrivproblemen ut? 
Hur kan man karaktärisera 
svårigheterna?  
 

• Hur ser relationen ut mellan 
deltagarnas talspråk och deras 
skriftspråk? 
 

• Skönlitteraturens roll för språket 
 

• Arbetar de efter teman? Tex 
arabiska poeter, svenska författare,  
 

• Var hämtar elever/lärare 
drivkraften och lusten ifrån? 
 

• Hur underlättar de för barnen? 
 

• Använder lärarna sig av  
dokumentation och uppföljning av 
barnen? 

Lärarroll:  

• Hur samarbetar de med den 
”vanliga” palestinska skolan? 
 

• Vem bestämmer vilka barn som får 
hjälp av SIRA? 
 

• Kompetensutveckling för lärarna? 
 

• Utbildas de efter svenska ”mått”? 
 

• Läroplan/ Kursplan? 
 

• Hur ser de palestinska lärarna på 
den svenska lärarundervisningen? 
 

• Lärarroll och föräldrainformation? 
 

• Är lärarna kulturbärare? 
 

• Rektor/inflytande 
 

Språket arabiska: 

• Finns det olika dialekter inom 
Palestina? 
 

• Pratar de alla arabiska? 
Kristna/araber/muslimer 
 

• Är barnen jämnåriga i klasserna? 
 

• Arabiska, som ett transparent språk. 
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SIRA-skolan har utvecklat en verksamhetsmodell som fungerar så här: 

Yrkesroll: Arbetsuppgifter/ Ansvar: 

 

Rektor 

 

Har det pedagogiska ansvaret över skolans verksamhet samt personalansvarig för lärarna.  

Våren 2010 gick rektorn en fortutbildning i Sverige och ska nu implementera denna kunskap 

bland lärarna på skolan. Personens erfarenhet och kunskaper kommer väl till pass då skolan 

anordnar workshops och bjuder in lärarstudenter och lärare från andra skolor.  

Rektorn tillsammans med socialarbetaren söker bidrag till skolaktiviteter genom olika 

organisationer eller fonder. 

 

 

Platschef 

 

Platschefen är administrativt ansvarig och personalansvarig för vaktmästare/ 

skolskjutsförare och trädgårdsmästare/städare. 
Han/hon har hand om  

• Skolavgiften 

•  Sköter bokföringen 

•  Betalar räkningar och löner till skolans personal.  

• Beslutar om reparationer och materialinköp 

 Platschefen är även en representant för skolan i samband med officiella samband och kontakt 

med myndigheter. . Rollfördelningen mellan rektor och platschef är i de fall när det ställs 

på sin spets, att platschefen är överordnad rektor 

Då alla platschefer har olika yrkesprofessioner i Sverige så bidrar de med sin kunskap under 

sitt uppdrag på skolan. Platschefen bor och arbetar på skolområdet. 

 

Socialarbetare 

 

Socialarbetarens roll är den yttersta kontakten mellan skolan och hemmet. Det är den 

yrkesrollen som får/tar den första kontakten med en blivande elev eller elevens familj. 

Personen gör tillsammans med klasslärare hembesök hos elevernas familjer. Socialarbetaren   

sprider kunskap om SIRA-skolans arbete och specialpedagogikens viktiga betydelse vid 

studiebesök på skolor runtom i Betlehem. Personen återbesöker även de skolor där före detta 

SIRA elever undervisas, för att få en återkoppling hur arbetet för dessa elever fortskrider. 

Socialarbetaren har även ett stort ansvar över omsorgsbiten på skolan, där en av rollerna är att 
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stärka elevernas jag och att ta itu med problem av social karaktär. Det kan ges i form av ett 

lektionstillfälle eller samtalsgrupper med eleverna där samhällsnära ämnen kan diskuteras och 

reflekteras. I arbetet ingår det även att söka ekonomiska bidrag från Palestinska 

hjälporganisationer för de elever med familjer som inte har råd med t.ex. skolavgiften. SIRA-

skolan vill inte att pengar ska var ett hinder som resulterar i att vissa elever inte kan få den 

skolgång de förtjänar. 

 

Lärarroll 

 

 

Varje lärare har en klass med tio stycken elever. De ser över varje elevs behov och 

individualiserar sedan undervisningen. Alla lärare har god kännedom om verksamheten 

och vet varandras arbetsområden. 

De utvärderar skolans material och vidareutvecklar materialet efter barnens behov.  

 

Volontär 

 

  

 

Volontärerna på SIRA-skolan kommer från Sverige och organisationen Equmenia1   

 ”Syftet med praktikantprogrammet är att engagera och berika equmenia:s  

 föreningar med ett internationellt perspektiv genom att ge unga kristna möjlighet  

 till utbyte av tro, kunskap och relationer mellan equmenia och dess samarbets- 

 partners.”( http://www.equmenia.se/forening/internationellt/vision/)   

Uppdraget är för de mellan 19-26 år och fortgår under ca 7-8 månader. Arbetsuppgifterna 

varierar utifrån vad man vill tillföra. Man kan jämföra det med ett praktikantuppdrag där 

uppgiften är att se och lära. Socialarbetaren fungerar som handledare på SIRA-skolan och 

anpassar volontärernas scheman utifrån varje volontärs kännedom om barns speciella stöd . 

Volontärerna bor under sitt uppdrag i en lägenhet på skolområdet.  

 

 

 

                                                             
1 Equmenia är en gemensam organisation för riksförbunden MKU, SBUF och SMU och vänder sig till barn och 

ungdomar i hela Sverige (http://www.equmenia.se) 
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Om Ni vill skänka en slant som kan bidra med en tryggare vardag och framtid 
för SIRA-skolans elever så finner Ni kontaktuppgifter här nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA´s tidning utkommer 6 ggr per år. Du hittar tidningen via SIRA´s  hemsidan eller 
genom att använda denna länk:  Tidningen under fliken Nyhetsblad 

 
Vill du ha den via post, skickar du ett meddelande med namn, adress och telefonnr till: 
 

SIRA  
c/o Hanz Linderyd,  
Ålstensgatan 29 
167 65  BROMMA 

Du kan också maila till   hanzlinderyd@telia.com 

 

www.sira.se 

Plusgirokonto nr  900077-9 

90 - kontot innebär att SIRA stiftelse har en auktoriserad revisor och att de står 
under insyn av Stiftelsen för insamlingskontroll    www.insamlingskontroll.se 

Detta är din försäkring för att de pengar du skänker går till avsett ändamål. 

 

 



Bilaga 5  En dag på SIRA‐skolan i Betlehem 
 

En dag på SIRA-skolan 

 

Varje morgon vid 06:30 lämnar skolbussen sitt garage för att hämta 

upp de yngsta skolbarnen. Bilen färdas i Betlehem med dess omnejd. 

Skolans första elever anländer till skolan kl sju och leker på skolgården 

en timme innan skoldagen börjar. De äldre eleverna blir antingen 

skjutsade till skolan eller promenerar.  

Lärarna samlas i personalrummet och har en andakt varje morgon, kvart i 

åtta. Måndagarna inleds med att lärarna samlas i en ring, hand i hand 

och med sluta ögon. Tillsammans ber de om Guds hjälp och 

välsignelse. Varje lärare har även några tillfällen under året då hon/han 

ska framföra ett budskap under dessa möten. Det kan vara ett bibliskt 

budskap, en sång vars text berör eller något annat som läraren anser är 

värt att belysa. Lärarna vittnar om mötets betydelse då detta 

engagemang bidrar till att skapa en stark sammanhållning inom 

personalgruppen.  
 

Klockan åtta samlas alla barn och lärare på skolgården för 

morgongymnastik och framförande av Palestinska nationalsången. 

Gymnastiken används för att förbättra rörligheten, koordinationen och 

muskelstyrkan hos eleverna.   

En halvtimme senare är undervisningen igång i respektive klassrum.  

Lektionerna är ca 45 min långa och undervisningens upplägg varierar 

efter klassen och elevernas individuella behov. 

 

Dagens första rast är 25 min lång och uppdelad med att de yngsta barnen 

får företräde till skolans område. Skollunch förekommer inte så 

eleverna och lärarna har med sig medhavd matsäck. Merparten av 

lärarna samlas vid det tillfället och dricker te i personalrummet, 

medans några lärare är ute på gården och ser till eleverna.  

 

Efter rasten fortsätter undervisningen med två lektionspass på vardera 

45 min. Varje lektionstillfälle är uppdelat med 20 min undervisning med 

Eleverna samlas på skolgården inför 
morgongymnastiken och 

framförande av den palestinska 
nationalsången. Foto: Sara Carlsson 

Här är det en elev som 
gestaltar musikens rytm genom 

att dansa i takt.  
Foto: Sara Carlsson 

Det blir stundtals trångt i 
minibussen när alla elever ska 

få plats. Foto: Sara Carlsson 

 

Soluppgång över Betlehem.  
Foto: Sara Carlsson 
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ämneskunskap från böcker och anpassat material.  De resterande 

tjugofem minuterarna ägnas åt lekar och spel med skolans material.  

 

Dagens andra rast påbörjas kl 12 och pågår i tjugo minuter innan 

skolan ringer in till dagens sista lektion. Klockan tjugo över ett är 

skoldagen slut och de minsta eleverna får åter skjuts i skolbussen. 

Denna gång går färden hemåt.   

 

Lärarnas arbetsdag är då inte över utan de samlas för så kallade APT  

(Arbetsplatsträff.) Där diskuterar och följer man upp sitt nuvarande och 

kommande pedagogiska möte.  

 

Exempel på hur en dag på SIRA-skolan kan vara organiserad. 

   

 08:00 Samling på gården 

08:30 Matematik 

09:15 Arabiska 

10:00 Rast och Lunch 

10:30 Musik 

11:15 Engelska 

12:00 Rast 

12:25 Livsåskådning 

13:20 Skolan slutar 

Mattebok på arabiska språket.  
Foto: Sara Carlsson 

SIRA‐skolans volontärbostad i 
Betlehem. Foto: Sara Carlsson 

Skolans namnskylt på 

huskroppen. Foto: Sara Carlsson 
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