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Förord 

Detta arbete har betytt oerhört mycket för oss. Mångfald och mångkulturalitet ligger oss 
varmt om hjärtat. Vår förhoppning är att med denna uppsats bidra till en vidare forskning 
inom mångkulturalitet.  

Vi är tacksamma att ha haft Hans Ingvar Roth som vår handledare. Med hans kompetens 
inom området har vi vidgat vårt seende.  

Självklart skulle detta arbete inte ha varit genomförbart utan att de skolledare och lärare 
som ställde upp och gav oss inblick i den mångkulturella skolan.  

Vi vill slutligen passa på att tacka våra makar för deras tålamod och stöd. 
 
 

Linn C. Molife & Mercedes Corral 

 



 

  

Sammanfattning 
Med denna uppsats har vi närmat oss ämnet ”den mångkulturella skolan” ur lärarens perspek-
tiv. En mångkulturell skola tolkas ofta som en skola med elever från många olika kulturer. 
Tyvärr glöms ofta de utlandsfödda lärarna bort. 

Syftet med denna studie är att undersöka utlandsfödda lärares uppfattningar om sin roll i 
den mångkulturella skolan. Denna studie grundar sig på intervjuer av fem utlandsfödda lärare 
och tre skolledare. 

Vi har konstaterat att lärarna i vår studie ser sig själva som en tillgång för både skolan 
och eleverna. Även skolledarna i vår undersökning resonerar på ett likvärdigt sätt.  

Vår slutsats blir, trots den positiva responsen från intervjuerna, att den mångkulturella 
skolan inte till fullo använder sig av den utlandsfödda läraren. Detta kan bero på okunskap 
och rädsla för det främmande. Det stora problemet blir därför att få skolledare att våga ta för-
sta steget och öppna upp skolorna för lärare med utländsk bakgrund. 

 
 

  
 

Nyckelord 
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Abstract 
With this essay, we have approached the subject of “the multicultural school” from the 
teacher's perspective. A multicultural school is often interpreted as a school with students 
from an assorted range of cultural backgrounds. Unfortunately in these matters the teachers 
with foreign backgrounds are often forgotten. 

The objective of this study is to examine these teachers' views about their role in the 
multicultural school. This study bases itself on interviews of five foreign teachers and three 
principals. 

We have established that the teachers in our study see themselves as an asset for both 
the school and the students. The principals in our survey reason in the same equivalent way.  

Our conclusion is, despite the positive response from the interviews, that the multicul-
tural school does not utilise the foreign teachers to their full extent. This can depend on igno-
rance or fear for the unknown. The main problem is how to make principals endeavour to take 
the first step and facilitate the entrance to the school for the teachers with a foreign back-
ground. 
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1. Inledning 
Det mångkulturella samhället är enligt vår uppfattning ett samhälle där människors sär-
drag respekteras och bejakas. Förvisso är mångkulturell ett mångtydigt begrepp som 
kan ges en rad olika innebörder. Hans Ingvar Roth tydliggör denna konflikt på ett repre-
sentativt sätt: 

För en del människor representerar ett mångkulturellt samhälle något 
dynamiskt och berikande medan andra sammankopplar mångkultura-
lism med konflikter och samhällsupplösning.1 

 Den negativa sidan av det mångkulturella samhället är när det nämns i former av ”vi 
och dom”. Begreppet är använt av Aleksandra Ålund2. Hon menar att användning av ”vi 
och dom” inom samhällsdebatten innebär ett nytt slags främlingskap. Detta kan även 
kallas kulturrasism. 

När termen mångkulturell berörs i dessa sammanhang leder diskussionen ofta vi-
dare till huruvida människor skall integreras eller assimileras3. Vid integrering är det ett 
ömsesidigt närmade från båda sidor (majoritets- minoritetssamhället) medan assimile-
ring innebär en subtraktion av bland annat den egna kulturen och språket (jmf Cum-
mins4). 

En annan sida av det mångkulturella samhället bejakar det mångkulturella med allt 
vad det innebär (till exempel mat och dans). Detta skulle även kunna tolkas som en del 
av globaliseringsprocessen där skillnaden mellan länder tunnas ut. 

Ofta används mångkulturalitet som benämning av stereotyper. Människor som 
finns runt omkring oss; på tunnelbanan, i mataffären och i annonser sätter man snabbt 
etiketter på. De med annorlunda utseenden eller kläder får genast en stämpel. Detsamma 
gäller till exempel kvinnor, homosexuella, svarta och katoliker5. De skiljer sig från det 
heteronormativa majoritetssamhället. Om man får möjlighet att lära känna dessa perso-
ner försvinner stereotyperna och istället ser man individen.  

Vi får dock inte glömma bort att mångkulturalitet inte bara rör sig om etniska, 
språkliga och religiösa grupper. Inom majoritetssamhället finns även en rad olika kultu-
rer. En storstadsbo skiljer sig mycket från en person från landsbygden. På samma sätt 
skiljer sig en arbetare från en akademiker, en skåning från en från norrlänning och en 
ung från en gammal. 

Begreppet mångkulturell förekommer i, som synes, en rad olika sammanhang. 
Dessutom har den ett otal olika benämningar; multikulturalism, mångetnicitet, kultu-

                                                 
1 Roth, H. I. (1996) Mångfaldens gränser, Arena, Smedjebacken, s. 9  
2 Ålund, A. (1997) Multikultiungdom, Studentlitteratur, Lund  
3 Se definition i bilaga 1 
4 Cummins, J (1996) Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society, 
California Association for bilingual education, Ontario, s. 138 
5 Taylor, C. (1999) Det mångkulturella samhället, Diadalos AB, Göteborg, s. 149 
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rell/etnisk mångfald, kulturell/etnisk pluralism. Vidare kan man beskriva mångkultu-
rell/mångkulturalism på olika sätt: 

Mångkulturalism används dels på ett deskriptivt sätt, det vill säga som 
en beskrivning av samhällets etniska och kulturella mångfald, och dels 
används det på ett normativt sätt, det vill säga som ett politiskt eller fi-
losofiskt samhällsideal.6 

Den normativa mångkulturalismen kan i sin tur delas upp i en ”stark” respektive ”svag” 
variant. Den starka varianten talar om identitet, kultur och kollektiv7. På grund av den 
kollektiva tolkningen leder det till en viss grad av ”stereotyper”.  

Den svaga varianten använder sig hellre av ord som rättvisa, antidiskriminering 
och mänskliga rättigheter. Fokus här ligger mer på individen8.  

En mångkulturell skola är enligt de flesta en skola som har elever från många oli-
ka länder med många olika språk och etnisk bakgrund i sina kappsäckar9. Är en mång-
kulturell skola en skola med elever från olika kulturer? Borde det inte vara så att denna 
skola ska innehålla elever och lärare från många olika kulturer, som en avspegling av 
det mångkulturella samhället som Sverige de facto är idag. Samma resonemang för 
Bredänge som säger att: ”I en mångkulturell skola kan etnisk och språklig mångfald 
speglas i lärarkåren eller i elevgruppen eller i båda.”10 

Den problematik som Bredängen möter i kontakten med mångkulturella skolor har 
även Sonia Nieto11 tagit i beaktande. Hon menar att skolan aldrig kan bli mångkulturell 
bara genom att både elever och skolan har annan bakgrund än majoritetssamhället. Hon 
avser att för att nå detta mål krävs det att skolan aktiv jobbar och satsar för mångkultu-
ralitet.   

Det finns en uppsjö av svenska artiklar, uppsatser och litteratur om den mångkul-
turella skolan ur ett elevperspektiv. När vi sökte material ur ett lärarperspektiv fann vi 
en C-uppsats12 som på ca tre sidor behandlar mångkulturella lärare13, dock under en 
annan formulering. Vid sökningen ”mångkulturell lärare” blev träffantalet noll. Om man 
däremot söker på ”utlandsfödda lärare” kommer det upp till hela 22 träffar. Man kan 
konstatera att lärarperspektivet bara är en bråkdel av vad som finns skrivet om den 
mångkulturella skolan. Däremot finns det en mängd utländska studi-
er/forskningsrapporter angående den mångkulturella skolan, dock även här främst ut-

                                                 
6 Westin, C (1999) Mångfald, integration, rasism och andra ord, Socialstyrelsen, Stockholm, s. 24 
7 Roth, H. I. (2006) Om mångkulturalismens kritiker I: Hedetoft, U, Petersson, B & Sturfelt, L 
Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige, Makadam förlag, 
Lund, s. 100 
8 Ibid. s. 102  
9 Bredänge, G. (2002) ”Inte anställningsbar i skolan – För dålig svenska” I: Boyd, S., Dorri-
ots, B., Haglund-Dragic, M. & Källström, R. Språkpolitik, ASLA, Uppsala, s. 16 
10 Bredänge, G. (2002) s. 16 
11 Nieto, S. (1999) The Light in Their Eyes, Teacher College Press, New York 
12 Vi vill reservera oss för att fler uppsatser kan ha skrivits i detta ämne men vid vår sökning 
var det bara denna uppsats som dök upp. 
13 Morshedi, Y. (2005) På spaning efter interkulturalitet i den svenska skolan, Södertörns 
Högskola 
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ifrån elevperspektivet. Cummins och Nieto är bland andra några av forskarna som har 
närmat sig denna problematik i USA. 

Med tanke på denna snedfördelning, elever kontra lärare, är det av stor vikt att lyf-
ta fram lärarna. Vi beslöt att utgå från de utlandsfödda lärarnas perspektiv. Med utlands-
född menar vi i detta fall personer som kommit till Sverige i vuxen ålder. Anledningen 
till denna begräsning är att dessa lärare har med sig ett tydligt kulturellt kapital från sina 
hemländer till skillnad från dem som är andra generationens invandrare och därmed 
vuxit upp med en blandning av sina föräldrars seder och bruk och det svenska.  

Vår studie visar att det inte är fullt så ont om utlandsfödda lärare som vi initialt 
trodde. Det rör sig om ca 9 % av den totala lärarkåren, där även modersmålslärarna är 
inkluderade. Det är dock ändå en för låg siffra då det totala antalet utlandsfödda i Sveri-
ge är ca 13 %. Det är just denna grupp lärare som denna undersökning bygger på. 

Den utlandsfödda läraren spelar en viktig roll för att skapa en balans mellan skol-
böcker och den mångkulturella skolan. Läroböckerna har haft en normativ position där 
det inte har funnits något behov att ifrågasätta dem. Detta beror på att Sverige under en 
längre tid har varit monokulturell.  

Kamali14 och Runblom15 har utfört två olika studier, på uppdrag av Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet respektive Skolverket. I dessa studier har de undersökt 
hur etnisk tillhörighet framställs i läroböcker. Även om de har något olika resultat visar 
båda på att det finns en viss etnocentrisk tendens. Om det nu ändå är så att skolböckerna 
är så tydligt etnocentriska som Kamali framhäver är det av högsta vikt att de utlands-
födda lärarna får utrymme i skolan för att vidga seendet. Även Nieto understryker vik-
ten av en mer rättvis bearbetning av skolböcker. 

 As a case in point, textbooks in all subject areas are guilty of omis-
sions and distortions; they generally exclude information about un-
popular perspectives, or they give short shrift to the perspectives of 
disempowered groups in society.16 

Grundtanken i den moderna utbildningen är, som Kamali skriver, att skapa ”vikänslan 
och tillhörigheten till en nation med en gemensam historia (…).”17 Man måste fundera 
över vilka ”vi” är. De som bor i Sverige tillhör ”en nation” men dagens svenskar har 
många olika bakgrunder. Det mångkulturella samhället har olika ideologier, livs- och 
trosåskådningar. Lärarnas uppdrag är därför att synliggöra olika åskådningar och andra 
tankegångar eftersom vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle.  

                                                 
14 Kamali, M. (2006) Skolböcker och kognitiv andrafiering I: Sawyer, L. & Kamali, M. (red) 
Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis, SOU 2006:40, Integ-
rations- och jämställdhetsdepartementet 
15 Runblom, H. (2006) En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läro-
böcker, Skolverket 
16 Nieto, S. (1999) s. 105 
17 Kamali, M. (2006) s. 47 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Detta ämne – mångkulturalitet (en etnisk och kulturell mångfald) – har vi varit starkt 
dragna till under hela vår utbildning, tack vare våra olika ämnesval samt våra tidigare 
erfarenheter. Med denna uppsats vill vi belysa att den mångkulturella skolan även gäller 
lärare. Under vår utbildning har vi upptäckt en obalans vad gäller mångfald inom lärar-
kåren. Detta gäller såväl på våra olika VFU-skolor som på Lärarhögskolan.  

I läroplanen står det tydligt och klart att på grund av den allt större internationali-
sering som sker i världen är det viktigt att ”utveckla förståelse för den kulturella mång-
falden inom landet”18.  

Som vi nämnde i inledningen är mångkulturalitet i skolan främst sett utifrån ett 
elevperspektiv. Det är med andra ord en avsaknad av lärarperspektivet. Vår undersök-
ning syftar till att fylla detta vakuum. 

Frågeställningen blir därför: 
 

• Vilken betydelse har brytning för anställningsbarheten? 
• Hur ser de utlandsfödda lärarna sin kulturella bakgrund i förhållande 

till den svenska skolan och dess ämnen? 
• Hur upplever skolledare utlandsfödda lärare? 
• Vad lägger skolledare och utlandsfödda lärare in i begreppet ”den 

mångkulturella skolan”? 
 
Dessa frågor kan nödvändigtvis inte besvaras som absoluta sanningar då det är männi-
skors uppfattningar.  

Trots att vi har haft en föreställning om resultatet, har vi haft en önskan att bli 
motbevisade. Vi ville inte åstadkomma ett givet svar utan uppnå nya insikter. 

1.2 Metod 
För att kunna göra denna undersökning använde vi oss främst av Bredänge19. Det visade 
sig att hon under 90-talet utfört grundliga undersökningar av utländska lärare i Sverige.  

Eftersom Bredänges undersökningar gjordes för tio år sedan kände vi att det var 
nödvändigt att bilda oss en färsk och egen uppfattning. Därför har vi valt att göra en 
kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Vi har intervjuat både lärare och skol-
ledare. Bredänges intervjumallar har vi haft som underlag, såväl hennes enkät- som in-
tervjufrågor.  

Våra intervjuer ligger till grund för vår studie samtidigt som vi kommer att använ-
da oss av svenska och internationella ledande forskare och samhällsvetare. Vi har lik-
som Bredänge20 använt oss av empirisk forskning för bearbetning av denna uppsats.  

Efter att ha jämfört med Glassers och Strauss uppfattning om teoriutveckling21 an-
såg vi att denna metod skulle vara applicerbar även på vår undersökning. Vårt underlag 

                                                 
18 Lpo 94 s. 6 
19 Bredänge, G. (2003) Gränslös pedagog, fyra studier om utländska lärare svensk skola, 
Göteborgs universitet, Göteborg 
20 Ibid., s. 47 
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baseras på ett empiriskt resultat, det vill säga vårt intervjuunderlag. Därefter har vi in-
hämtat teoretisk förståelse utifrån tidigare forskning samt några av de erkända teoreti-
kerna. Utifrån det empiriska resultatet och den teoretiska förståelsen har vi genomfört 
en jämförande analys mellan vårt material och Bredänges dito. Vi granskade och värde-
rade projektens resultat vilket ledde till en kritisk granskning utifrån våra egna erfaren-
heter som är oberoende av Bredänges tidigare forskning.  

2. Bakgrund 
Det monokulturella Sverige har genomgått stora förändringar sedan andra världskriget. 
Numer är Sverige inte lika homogent på grund av invandringen. Tyvärr betyder detta 
inte att i och med att Sverige består av många olika kulturer att det är mångkulturellt. 
För att alla ändå ska inkluderas i ”vi” betyder det att lagar och regler måste förändras för 
att följa med i utvecklingen.  

2.1 Statistik 
Sedan 1970 har Sveriges folkmängd ökat från dryga 8 miljoner till drygt 9 miljoner år 
2006. Under samma period har procentandelen utrikes födda i det närmaste dubblerats 
från 6,7 % till 12,9 %. Inkluderar man även dem som är födda i Sverige av två utrikes 
födda föräldrar har vi 16,7 % med utländsk bakgrund22. 

Den svenska skolan har därför ett potentiellt elevunderlag med utländsk bakgrund 
på närmare 17 %. Med tanke på att skolan är ett samhälle i miniatyr borde således per-
sonalunderlaget vara ungefär detsamma. Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och 
Landsting23 är det 11 % av de kommunalt anställda som är utrikes födda. Denna pro-
centsats kan man säga är ungefär representativ för landets befolkning i stort. Om man 
däremot enbart ser på skolans personal är andelen annorlunda: 

 

                                                                                                                                               
21 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund s. 58 
22 SCB, Befolkningsstatistik i sammandrag 1960 - 2006 
23 Sveriges Kommuner och Landsting (2006) Utrikes födda anställda i kommuner 2005 
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Personalkategori % utrikes födda 
Skolledare  3,4 % 
Arbetsledare förskola  5,5 % 
Dagbarnvårdare  5,7 % 
Grundskolelärare  5,9 % 
Fritidspedagog  6,2 % 
Bibliotekspersonal  6,8 % 
Förskollärare  7,2 % 
Gymnasielärare  7,7 % 
Övrig skolpersonal  8,0 % 
Elevassistent  9,8 % 
Fritidsledare  11,2 % 
Barnskötare  12,4 % 
Annan lärare24  14,4 % 
Måltidspersonal  16,2 % 
Städpersonal  22,0 % 

Tabell 125 Statistik över utlandsfödda inom skolan 

 
Andelen städpersonal är klart överrepresenterat i jämförelse med befolkningen i stort 
medan de flesta övriga personalkategorierna är underrepresenterade. Det är endast fri-
tidsledare, barnskötare, ”annan lärare” och måltidspersonal som håller sig runt de ca 13 
% utrikes födda som finns i hela landet.  

Vi hittade ett citat från 1996 som fortfarande är aktuellt: ”vi behöver fler vuxna 
med invandrarbakgrund i skolan”26. Var det de outbildade (mattanter och fritidsperso-
nal) med invandrarbakgrund som åsyftades i Skolkommitténs betänkande? Enligt Myn-
digheten för skolutveckling framgår dessutom följande: ”att många modersmålslärare 
saknar pedagogisk utbildning.”27 Vi får hoppas att de avsåg skolledare, lärare och övrig 
personal. Tyvärr är det, som synes i tabell 1, fortfarande ont om lärare i den svenska 
skolan som är födda i ett annat land.  
 

  Lärarhögskolan Riket 
Läsår 2000-2001 2004-2005 2004-2005 

Andel med utländsk bakgrund (%) 14,69 18,46 16 

Tabell 228 Statistik över högskolestuderande med utländsk bakgrund 

 

                                                 
24 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting består denna kategori bland annat av moders-
målslärare.  
25 Ibid., Utdrag från tabell 5 
26 SOU 1996:143 Krock eller möte. Om den mångkulturella skolan. Delbetänkande av Skol-
kommittén  
27 Myndigheten för skolutveckling (2003) Lärare i modersmål i förskola grundskola och gym-
nasieskola 
28 Högskoleverket www.hsv.se nyckeltal 
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Dessa siffror visar på att det är en högre andel 04/05 som har utländsk bakgrund på Lä-
rarhögskolan i jämförelse med högskolor och universitet i hela riket. Andelen stämmer 
dessutom överens med dem som har utländsk bakgrund i Sverige totalt.  Det är t.o.m. 
något över. Man kan då fråga sig om dessa lärarstuderande kommer att få jobb när de 
blir klara med lärarutbildningen. Det är intressant att se att närmare 15 % hade utländsk 
bakgrund 00/01. Man kan bara hoppas att det betyder att dessa är ute i arbetslivet idag. 

2.2 Styrdokument 
Allt som sker i skolan utgår utifrån ett stort antal lagar och förordningar. Det är dessa 
dokument som visar på de normativa riktlinjerna som bör gälla mångfalden i skolan.  

I styrdokumentera på alla olika nivåer (olika formuleringsarenor) förekommer 
nyckelorden mångfald/mångkulturell. 

2.2.1 Lagstiftning 

Människans lika värde torde vara en självklarhet. Med tanke på att det finns en diskri-
mineringsombudsman (DO) och etnisk diskriminering ofta förs upp på dagordning i 
riksdag och regering är det uppenbarligen inte självklart med likvärdighet för alla.  

Sedan 1999 finns en antidiskrimineringslag i arbetslivet på grund av etnisk tillhö-
righet29 (tre ändringar har utförts; 2000, 2003 och 2005). Där framkommer det tydligt 
att en arbetsgivare inte får behandla en arbetssökande sämre än någon annan på grund 
av etnicitet, religion eller trosuppfattning. Vidare framkommer det att DO ska ”medver-
ka i strävandena att främja etnisk mångfald i arbetslivet.”30 Intentionen är att alla ska 
behandlas lika. 

2.2.2 Skollagen 

Tidigare var kravet att: ”lärarutbildningen ska ha skett i vissa länder”31. Skolkommittén 
föreslog att detta skulle lättas upp genom att man kunde ha en lärarutbildning från ett 
annat land men att man skulle ha: ” tillräckliga kunskaper i svenska språket med hänsyn 
till tjänsten.”32 Detta förslag godtogs och sattes in i skollagens 2 kap. 4 § med ordalydel-
sen:  

För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbe-
gränsning skall den sökande dels behärska svenska språket, om det inte 
finns synnerliga skäl att medge annat33 

                                                 
29 Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning 
30 Ibid. § 22 
31 SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid, Utbildningsdepartementet Skolkommit-
tén, s.10 
32 Ibid. 
33 Skollagen 1997:1212 
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Om man läser skollagen anno 1999 är ordalydelsen annorlunda: 

4 b § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, 
isländska eller norska kan få ett behörighetsbevis endast om han eller 
hon har de kunskaper i svenska som behövs.34 

Där formuleringen tidigare var ”skall behärska” finns nu istället ”har kunskaper” vilket 
tyder på en mer öppen hållning gentemot lärare med annan bakgrund. Man kan dock 
ställa sig frågande till hur många av eleverna i den svenska skolan som förstår isländs-
ka. Lärare som har något av ovanstående nordiska språk som modersmål får det likställt 
med svenska och därmed behöver de inte visa på kunskaper i svenska för att bli behörig 
lärare i Sverige.  

2.2.3 Läroplan & kursplan 

Mångfald/mångkulturell är ett ständigt aktuellt ämne i samhället – främst i media – och 
därmed även i skolan. Vid en sökning på skolverkets hemsida35 på ordet mångfald36 
kom 50 träffar upp. Mångfalden skall enligt kursplanerna vara synlig i till exempel reli-
gionskunskap: ”I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mång-
fald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv.”37 
och ett av strävansmålen i svenska A: ”får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom 
att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, 
Norden och andra delar av världen”38 Oavsett vad som står i kursplanerna måste man 
kritiskt bearbeta både kurserna och skolböckernas innehåll ur ett mångkulturellt per-
spektiv.39 

Lpo 94 behandlar mångfald vid två tillfällen (med liknande ordalydelse i Lpf 94):  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörlighe-
ten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. (…) 
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 
och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.40 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verk-
ligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell soli-
daritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- 

                                                 
34 Skollagen 1999:887 
35 www.skolverket.se Sökningen gjordes 2007-04-09 
36 Ordet mångkulturell används endast en gång på skolverkets hemsida. 
37 Skolverket, Religionskunskap – Kursplan 
38 Skolverket, Svenska A – Kursplan  
39 Roth, H. I. (1996) s. 18 
40 Lpo94, s. 3f 
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och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.41  

2.3 Tidigare forskning 
Som vi tidigare nämnt är forskningen i Sverige om utlandsfödda lärare begränsad. 
Forskning om den mångkulturella skolan riktar mestadels in sig på eleverna42. Vidare 
konstaterar rapporten Mål i mun, liksom vi, att det är ont om forskning om brytning i 
arbetslivet43. Däremot finns det en hel del forskning om tvåspråkighet hos elever.44 

Det kan vara svårt att dra paralleller mellan den svenska skolan och skolor i till 
exempel USA. Problemen kan på mikronivå vara desamma men ur ett samhällsperspek-
tiv skiljer dessa två länder sig åt markant. Cummins tar till exempel upp den uppdelning 
som finns mellan olika minoriteter: ”voluntary and involuntary minorities.”45 I Sverige 
brukar man använda begreppet ”invandrare” till alla som inte är födda här. Att kalla en 
så stor och heterogen grupp ”invandrare” är i och för sig en alldeles för grov generalise-
ring. Det enda dessa människor har gemensamt är just att de har invandrat hit. Denna 
grupp innehar en så pass stor variation av egenskaper att det blir fel att kalla alla invand-
rare. Däremot kan vi inte undgå att se likheter när länder som USA och Sverige vill lyf-
ta upp frågan om den mångkulturella skolan.  

Gunlög Bredänge, universitetslektor i pedagogik och Sally Boyd, lingvistiker, är 
några av de ledande forskarna inom tvåspråkighetsforskning i Sverige. Det som gör 
dessa damer unika är deras forskning kring lärare med brytning i Sverige. 

Bredänge har under 90-talet gjort fyra studier46. Dessa utfördes i Göteborg och 
gick ut på att undersöka utländska lärares situation i svenska skolor. En av dessa studier 
har Boyd47 skrivit om varför både Bredänge och Boyd återfinns som författare av ett 
antal artiklar i ämnet. Samtliga artiklar bygger dock på ett och samma material.  

De fyra studier som Bredänge utförde är följande: 
 

I. Utländska lärare i den svenska skolan. Uppfattningar om skola och yrkes-
kunnande i förändrad kontext. 

II. Hur har det gått? Utvärdering och uppföljning av kompletterande utbild-
ningssatsningar för lärare med utländsk lärarexamen och yrkeserfarenhet i 
hemlandet. 

III. Kriterier för bedömning av utländska lärare, som utövar sitt yrke i det 
svenska skolväsendet (tillsammans med S. Boyd & B. Dorriots) 

                                                 
41 Lpo94, s. 6 
42 Förslag på vidare läsning: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red) (2004) Svenska som andra-
språk; Nauclér, K. (red) (2001) Symposium 2000; Olofsson, M. (red) (2004) Symposium 2003 
43 SOU 2002:27 Mål i mun, Kulturdepartementet, s. 175 
44 Jmf. Lahdenperä, P. (2004) Goda interkulturella miljöer för elevers språk- och kunskaps-
utveckling I: Red. Olofsson, M. Symposium 2003, s. 27 
45 Cummins, J. (1996) s. 28 
46 Bredänge, G. (2003) 
47 Boyd, S. (2004) Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning I: Hyltenstam, K. & Lind-
berg, I (red) Svenska som andraspråk, Studentlitteratur, Lund 
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IV. Interkulturell kompetens i skolan utveckling av ett EU-projekt för invand-
rade personer intresserade av att arbeta med barn och ungdomar 

 
Även om det rör sig om fyra olika studier ligger fokus på de utländska lärarna48. Studie 
III har varit vårt främsta underlag till våra enkäter och intervjuer eftersom den tar upp 
de frågor vi initialt hade tänkt behandla. För enkelhetens skull har vi formulerat frågor-
na på ett likvärdigt som Bredänge för att underlätta en jämförelse mellan hennes och vår 
studie.  

Dagens Sverige är en del av ett större sammanhang. För att kunna se den mång-
kulturella skolan från ett globalt perspektiv har vi även närmat oss Dr. Sonia Nietos 
sociokulturella forskning kring den mångkulturella skolan och tvåspråkighet. Hon är en 
av de ledande teoretikerna om mångkulturell undervisning i USA. Nieto har under hela 
sitt yrkesliv jobbat med mångkulturalitet och tvåspråkighet. Hon arbetar även som lä-
rarutbildare där hon vill kunna förändra skolans fördomar gentemot minoritetsbefolk-
ningen i USA. Samtidigt som hon erkänner att frågan borde beaktas ur ett sociopolitiskt 
perspektiv. 

Hon menar bland annat att eleverna, lärarna och skolan måste anpassa sig till det 
mångkulturella, vad gäller språk och kultur49. Nieto understryker att det tidigare har 
varit elevernas ansvar att anpassa sig men att det är minst lika viktigt att lärarna och 
skolan anpassar sig till den mångkulturella skolan.  

Hon hävdar vidare att bara för att man tar fram en mångfasetterad läroplan innebär 
det inte att fördomar försvinner per automatik.50 Skolans regler och styrdokument är 
delvis ett resultat av samhällets inställning till den kulturella mångfalden.51 Av dessa 
anledningar kan man se en tydlig likhet mellan den svenska och den nordamerikanska 
skolan. På grund av alla dessa meriter anser vi att hon är en relevant källa till detta arbe-
te. 

Ytterligare en forskare som bland annat har studerat den mång-/interkulturella 
skola är Pirjo Lahdenperä. Hon är professor i pedagogik och den förste i Sverige med 
inriktning mot interkulturell pedagogik. Hon betonar att skolan är heterogen och därför 
är det av stor vikt att inte längre anta att eleverna har samma värdegrund etcetera52. Av 
denna anledning är det viktigt att även lärarna är heterogena för att ha en ökad förståel-
se. Hon menar vidare att man måste arbeta för att motverka monokulturalismen.53 Där-
för anser vi att även Lahdenperä är en lämplig källa för detta arbete. 

2.4 Samhällsdebatten 
Skolan är ett samhälle i miniatyr, där maktrelationens mönster återspeglas eller som 
Roth beskriver det: ”a microcosm of society”.54 Därför bör vårt mångkulturella samhälle 
                                                 
48 Bredänge, G. (2003)  
49 Nieto, S. (1999) s. 67 
50 Ibid, s. 20f 
51 Ibid. s. 164 
52 Lahdenperä, P. (2004) s. 37 
53 Ibid. s. 32 
54 Roth, H. I. (1999) The Multicultural Park, Statens skolverk, Liber distribution, Stockholm s. 10 
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avspeglas i skolböcker, elevunderlag och lärarkåren. Det är i skolan som man skaffar sig 
sin identitet, hur man ser sig själv i relation till samhället55. 

Skolan är en spegel av samhället eller åtminstone borde det vara så. I dagens skola 
förväntas alla kulturer erkännas och få plats, inte bara i princip utan också i praktiken. 
De offentliga institutionerna därav bl.a. skolan, universiteten och högskolorna som gör 
anspråk på att vara ett mångkulturellt minisamhälle borde i så fall främja detta även vid 
valet av de anställda. 

Som nämnts tidigare bor det drygt 9 miljoner i Sverige och av dessa är närmare 
13% födda i annat land. Detta reflekteras även i elevunderlaget som enligt statistiken är 
17%. Enligt Einarsson56 är antalet ca 15 % av eleverna som har utländsk bakgrund och 
dessa talar över 100 olika språk.  

Som tidigare rapporterats är det inte lika väl med mångfalden inom lärarkåren. 
Där går det en utlandsfödd grundskolelärare på var sextonde svenskfödd. För att skolan 
ska stämma överens med samhället borde det vara en på åtta. I gymnasieskolan är det 
något bättre ställt med en utländsk lärare per tolv svenskfödda. Med tanke på vad som 
står i styrdokumenten borde mångkulturaliteten återspeglas i undervisningen.57 

Enligt rapporten ”Bortom Vi och Dom” är skolböckerna i den svenska skolan inte 
tillfredsställande:  

I till synes sekulära, vetenskapliga och ”objektiva” svenska skolor an-
vänds historieböcker och skolböcker om de stora världsreligionerna 
som är mycket eurocentriska och har nationalistiskt och kristet per-
spektiv. Historieböcker som beskriver europeisk historia är mycket se-
lektiva och ignorerar och devalverar ”de andras” historia.58 

Detta kan låta mycket hårt och man bör fundera över hur historieböcker i så kallade 
mångkulturella länder som till exempel USA ser ut. Nu finns det vare sig tid eller ut-
rymme att undersöka eventuella likheter eller skillnader i svenska respektive nordame-
rikanska skolböcker. Enligt Lahdenperä är skolan ”ansvarig för att läromedel inte inne-
håller rasistiska inslag”.59 Om det nu är som rapporterna från Kamali och Runblom vi-
sar, att skolböckerna är etnocentriska, skulle de utlandsfödda lärarna kunna vidga ele-
vernas seende.  

Inom samhällsdebatten försöker man ofta hitta en syndabock. Denna samhällsde-
batt borde istället bygga på olika forskningsstudier som rör mångkulturaliteten för att 
hitta genomtänkta och objektiva svar. Dessa studier kan hjälpa utvecklingen inom det 
mångkulturella samhälle där skolan har en viktig funktion. Det handlar om vikten av en 
erkännandes politik.60  

                                                 
55 Ibid. 
56 Einarsson, J. (2004) Språksociologi, Studentlitteratur, Lund, s. 33 
57 Roth, H. I. (1996) s. 18  
58 SOU 2005:41 Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och struk-
turell diskriminering, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, s. 48 
59 Lahdenperä, P. (2004) s. 35 
60 Taylor, C. (1999)  
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Eftersom det är denna slitning mellan majoritets- och minoritetssamhället är det 
inte konstigt att tidningar som Gringo61 och krönikor i gratistidningarna62 ständigt tar 
upp ämnet ”vi och dom”. Även Nieto problematiserar sättet som samhället behandlar 
människor utifrån ett ”vi och dom” tankesätt och hur dessa fördomar tar sin plats inom 
skolan. 

Schools and society are inextricably linked, and these linkages can be 
seen in how inequalities are imbedded and perpetuated in schools.63 

3. Teoretiska perspektiv 
Som utlandsfödd lärare i den mångkulturella skolan finns möjlighet att tillföra ytterliga-
re aspekter i förhållande till svenskfödda lärare. De utlandsfödda lärarna besitter andra 
kulturella kapital. Vidare kan de ge eleverna ”recognition” (erkännande) och ”empow-
erment” (styrka).  

Dessa tre nyckelord kan belysa den mångkulturella skolan på olika sätt. Invand-
rarelever kan ha behov av att ha förebilder i skolan.  

Dessa nyckelord kan representeras i följande citat: 

Maktrelationer som finns i samhället påverkar interaktionen mellan lä-
rare och elever. Elever med annan kulturbakgrund har inte blivit er-
kända i utbildningen, på samma sätt som deras närsamhällen inte har 
blivit historiskt erkända i sina interaktioner med majoritetssamhällets 
sociala institutioner.64 

3.1 Kapitalbegreppet 
Att göra en undersökning om skolans mångkulturalitet utan att behandla Bourdieus ut-
bildningssociologi vore vanskligt. Broady & Börjesson har utifrån Bourdieus teori gjort 
en ”social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet65” där tesen är 
att utbildning och klasstillhörighet således hänger samman.  

Bourdieu använder sig av begreppen kapital och habitus. Med det sistnämnda me-
nar han det sätt man omedvetet tänker och handlar utifrån66. Man handlar utifrån ett 

                                                 
61 Gringo www.gringo.se  
62 Se t.ex. Punkt.SE 2007-05-16 och City 2007-04-19 
63 Nieto, S. (1999) s. 20 
64 Paulin, A. (1999) Från brister och svårigheter till resurser och möjligheter. Lärarhögskolan 
Stockholm, s. 52 
65 Broady, D. & Börjesson M. (2002)” En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 
1990-talet”, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2002:1 
66 Broady, D (1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Uppsala Universi-
tet, s. 16 
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visst habitus utifrån vilket kapital man besitter. Bourdieu67 har delat upp begreppet kapi-
tal i följande huvudkategorier: 
• Symboliskt kapital – det överordnade, och generella, begreppet som kan vara något 

svårdefinierat. En person som har ”rätt” bakgrund vad gäller bildning, kännedom 
om ”god” kultur, användandet av ett ”gott” språkbruk etcetera 

• Kulturellt kapital – det man inte kan mäta i pengar; fina anor, fin utbildning, fint 
språk 

• Ekonomiskt kapital – man kan ha arbetat sig till pengar och därmed har man ett 
stort ekonomiskt kapital. Ekonomiskt och kulturellt kapital kan hänga ihop men det 
är inte alls nödvändigtvis. 

• Socialt kapital – det sociala kontaktnätet man har i form av kollegor, släkt och vän-
ner  

 
Visserligen bygger Bourdieus studier främst på material från Frankrike som har ett mer 
utpräglat hierarkiskt samhälle än Sverige. Däremot kan man inte bortse från att alla 
människor är kulturbärande på ett eller annat sätt. Dessa kulturer är beroende av männi-
skornas tidigare och nuvarande identifikationer, vilket gör att Bourdieus kapitalbegrepp 
i detta sammanhang är högst relevant. 

Ett problem som invandrare kan uppleva är att det kapital man hade i hemlandet 
inte erkänns då man kommer till Sverige. Då hamnar man i gruppen ”invandare” tills 
det man (förhoppningsvis) återerövrat det kapital man en gång haft. Inte förrän man har 
blivit erkänd som en tillgång till det svenska samhället har man återerövrat sin identi-
tet68. Därmed finns det likheter ”mellan klassresenärer och tvåspråkiga invandares be-
skrivningar av kluvenhet och dubbel kompetens.”69 Ett av de främsta redskapen för att 
uppnå målet att känna sig trygg i sin egen identitet är att tillägna sig ett avancerat och 
välnyanserat språkbruk. Detta gäller oavsett om man gör en klassresa eller invandrar. En 
parallell man skulle kunna dra med erövrandet av ens identitet, är när man får tillbaka 
det symboliska kapitalet som språket innebär. 

3.2 Recognition 
Människan är beroende av sin omgivning för att kunna utvecklas och erkännas – recog-
nition.  

Taylor är en kanadensisk filosof som är mest känd för sina tankar om identitet i 
den mångkulturella västvärlden. Han menar att den mänskliga identiteten skapas dialo-
giskt (samspel med varandra).  

Ett samhälle som erkänner den individuella identiteten kommer att 
vara ett diskuterande och demokratisk samhälle, eftersom den indivi-
duella identiteten delvis konstitueras av kollektiva dialoger70. 

                                                 
67 Ibid., s. 6ff 
68 Jmf. Recognition 
69 Einarsson, J. (2004) s. 314 
70 Taylor, C. (1999) s. 21 
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Skolan är en identitetsbildare och kulturförmedlare. I skolan kan även vissa mönster 
som finns i samhället infinnas. Dessa kan till exempel vara förtryck och rasism. Om 
skolpersonalen väljer att inte ingripa kan detta leda till förstärkande av negativa attity-
der. Eleverna som blir förtyckta kan känna hur ens identitet negligeras. Även Nieto har 
konstaterat att elever med annan kulturell eller etnisk bakgrund måste bli erkända för att 
lyckas i skolan: 

In addition, their refusal to acknowledge culture may lead to obscuring 
real differences in cultural values that may influence student learn-
ing.71 

Vissa gruppidentiteter går inte att dölja (hudfärg och brytning) medan det går med vissa 
andra (religion och homosexualitet). Eftersom brytning inte är något som individen kan 
dölja, kan detta i vissa avseende vändas emot denne, samtidigt som den är en del av 
individens identitet. Det avvikande, i detta fall brytningen, blir en symbol för ”vi och 
dom”. Detta kan enligt Taylor leda till individens borttagande av identiteten.72 

På grund av den utlandsfödda lärarens erkända plats i skolan kan denne i sin tur 
bekräfta elevens identitet. I vår forskning har vi sett att beroende på vilken grad av bryt-
ning man har som pedagog, kan det vara olika svårt att komma in i skolans värld. Språ-
ket är det medel man använder sig av i skola för att förmedla kunskap och även identi-
tet.   

I dialog med andra lär vi oss. Tack vare det ökar även vår uppfattning om andra. 
Detta ger både mening och förståelse för andra kulturer men även den egna.  

Enligt Taylor är det mångkulturella samhällets dilemma om det ska erkänna alla 
sina medborgare som individer eller genom deras gemensamma identiteter. Detta inne-
bär egentligen en utopi. Världen består historiskt sett av olika grupper: alla med sina 
kulturer och politisk prägel. Människan är beroende av andra för sin överlevnad. Detta 
ger implicit en identitet. Beröringspunkten blir då att vår självkänsla skapas genom att 
bli sedda av andra73.  

3.3 Empowerment 
Beroende på hur lärarna beter sig gentemot eleverna kan de endera höja eller sänka dem 
och detta kan ske såväl explicit som implicit. Genom att visa en distans genom språket, 
kulturen, samhället eller rent av pedagogiskt kan man uppnå detta.74 Lärarna fyller en 
mycket stor roll genom att ge eleverna styra – empowerment.  

(…) as educators, we have considerable power to affect change in the 
lives of those we interact with. (…) Our interactions with students in 
the classroom embody an image of the society they will graduate into 

                                                 
71 Nieto, S. (1999) The Light in Their Eyes, Teacher College Press, New York, s. 9 
72 Taylor, C. (1999) S. 37 
73 Ibid, s. 43 
74 Cummins, J. (1996) s. 141 
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and the kind of contributions they are being enabled to make within 
this society.75 

Nieto för fram att det är viktigt att elever kan identifiera sig med lärarna76. Med hjälp av 
lärare med utländsk bakgrund kan dessa lyfta upp elever från olika minoritetsgrupper. 
Lärarna kan ge eleverna en tydligare identitet istället för att trycka ned dem som en av-
vikelse från majoritetssamhället.  

Även Lahdenperä tar upp lärarens avgörande roll. Hon hänvisar till läraren som 
förebild: 

Förebilden bör vara en vuxen från den egna minoritetsgruppen som 
elever beundrar och försöker efterlikna.77 

Självklart sker det inte per automatik att svenskfödda lärare negligerar invandrarelever 
men risken finns då de saknar erfarenhet av och kunskap om andra kulturer. Oavsett 
vilken bakgrund lärarna har är det av största vikt att bekräfta och uppmuntra elevernas 
olika språkliga och kulturella bakgrund för att lyfta upp dem och därmed minska risken 
att de känner sig underlägsna och värdelösa.78  

4. Intervjumetod 
För att få en bild av den mångkulturella skolan ur ett lärarperspektiv ansåg vi det nöd-
vändigt att intervjua utlandsfödda lärare. Det var även viktigt att få höra skolledarnas 
synpunkter för att få en helhetsbild.  

4.1 Genomförande 
Vårt arbete baseras på ett fenomenologiskt förhållningssätt. Den eftersträvar att se me-
ning mellan de olika aktörerna i studien.  

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder 
och det sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas per-
spektiv på sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur 
hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos 
deras upplevelser och föra deras väsentliga mening explicit.79 

Vi började med att sända ut ett brev till både skolledaren och de utländska lärare som 
finns på den skola vi senast haft VFU på. Vi sände även detta brev till ytterligare lärare 

                                                 
75 Ibid. s. 222 
76 Nieto, S. (1999) s. 96 
77 Lahdenperä, P. (2004) s. 33 
78 Cummins, J. (1996) s. 3 
79 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, s. 54 
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och skolledare i Stockholmsområdet. Detta val var nödvändigt eftersom vi ville ha ett 
större urval men även för att få ett bredare perspektiv. Vi kände vidare att det var viktigt 
att få mer än en skolledares syn på ämnet. Svarsfrekvensen var utifrån det utlandsfödda 
lärarunderlaget på VFU-skolan god. 

För att erhålla en djupare och mer ingående förståelse använde vi oss av en kvali-
tativ undersökning med såväl enkätfrågor som intervjufrågor. Vi var noga med att for-
mulera enkätfrågorna på så sätt att det var lätt fylla i utan att misstolkningar kunde upp-
stå. Intervjufrågorna däremot var öppna för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 
kunna föra fram sina egna uppfattningar i ämnet.  

 
Vad – skolans attityder till utlandsfödda lärare 
Varför – få en egen uppfattning om läget idag 
Hur – enkät och intervju 

 
Vi valde att intervjua ett relativt litet antal personer på grund av att vi vill pröva en hy-
potes och inte för att få ett statistiskt underlag80. En annan faktor till det avgränsade un-
derlaget var naturligtvis tidsaspekten samt att vi ville få en kvalitativ undersökning och 
inte en kvantitativ dylik.  

För att kunna jämföra data utformade vi frågorna på ett likvärdigt sätt som Bred-
änge m.fl.81. Dock lade vi till några frågor, som skulle gagna vår undersökning. Bred-
änges intervjuer hade en attitydsdel (uppspelning av lärare med brytning där skolledare 
och lärarstuderande rangordnade lärarnas grad av brytning) som vi inte hade behov av. 
Istället ersatte vi hennes attitydsfrågor med några egenkomponerade. Dessa var riktade 
mot lärarnas egna attityder till deras kulturella kapital som de bär med sig. 

Vi tog beslutet att utföra alla intervjuer tillsammans eftersom utfallet kunde bli 
missvisande om vi hade delat upp intervjuerna sinsemellan. Detta beror främst på våra 
olika bakgrunder men även för att vi skulle kunna riskera att formulera frågorna på olika 
sätt trots manus. Ur ett psykologiskt perspektiv kunde intervjupersonen uppfatta att 
denne hamnade i underläge men tack vare vår tidigare relation med samtliga anser vi 
inte att detta var något problem. 

4.2 Tid och plats 
För att få intervjupersonerna att känna sig bekväma och positivt inställda till intervjusi-
tuationen, lät vi dem i stor grad välja tid och plats. Det kändes viktigt för oss att de skul-
le känna sig trygga. Samtliga valde att utföra intervjun på sin respektive arbetsplats. Vi 
betonade vikten av att vi skulle sitta avskilt. Vi lämnade några förslag på datum för att 
under en samlad period hinna med alla intervjuer. 

                                                 
80 Ibid., s. 98 
81 Bredänge, G. Boyd, S. & Dorriots, B. (2003) Kriterier för bedömning av utländsk lärare, som 
utöver sitt yrke i det svenska skolväsendet, I: Bredänge, G. Gränslös pedagog, s. 40ff 
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4.3 Forskningsetik 
Vi har följt de forskningsetiska reglerna enligt Vetenskapsrådets82 rekommendationer. I 
samband med vårt forskningsarbete har vi underrättat samtliga intervjupersoner om pro-
jektets syfte, intervjulängd samt plats. Vid intervjutillfället erhöll vi ett godkännande att 
få spela in. Dessa inspelningar har transkriberats och sedan raderats enligt reglerna.  

Med tanke på diskretionsaspekten valde vi att göra samliga medverkande till 
kvinnor. Av denna anledning avser vi att inte meddela antalet kvinnor respektive män 
som deltog i undersökningen. Av samma anledning väljer vi att inte avslöja deras ar-
betsplatser eftersom deras ursprung kan avslöja deras identitet.  

I något fall har vi raderat någon kortare del av transkriberingen på anmodan från 
intervjupersonen. 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av de olika intervjuerna vi har utfört. Vi har valt att 
använda oss av tabeller, för att göra intervjupersonerna överskådliga, samt figurer som 
synliggöra några aspekter av enkätsvaren.  

Först en presentation av de båda undersökningsgrupperna.  

5.1 Intervjuer med lärare 
Enkätfrågorna som lärarna initialt fyllde i var som underlag för intervjuerna (se bilaga II 
och III). Det gjorde att vi kunde vidareutveckla svaren under intervjun. Detta gjorde 
dessutom det möjligt för lärarna att utveckla sina enkätsvar.  
 
Lärare Charlotta Dagmar Evelina Fanny Gunilla 
Ålder >50 31-40 31-40 41-50 41-50 

Ursprungsland USA/Canada Tjeckien Spanien Italien Finland 

Modersmål Engelska Tjeckiska Spanska Italienska Finska 

Antal år i Sv 20 år 15 år 8 år 8 år 24 år 

År lärare i Sv 20 år 3 år  8 år  7 år 16 år 

År lärare i hemland 10 år 0 år 3 år 5 år 0 år 

Arbetar i Gymnasium Gymnasium Gymnasium Gymnasium Gymnasium 

Undervisar i Eng Ty/samh. Spa/lat/hist It/hist Rätt/data/ turism 

Utbildning i Sv Fil.mag. + frist.  Gymnasielärare Frist. kurs i hist. Gymnasielärare Gymnasielärare 

Utbildn. i hemland Master i ped. (tolk/översättare) Master i ped. (Kemist) -  

Tabell 3 Förteckning över de intervjuade lärarna 
 

                                                 
82 Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning 
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Vi är väl medvetna om att vi inte kan dra några definitiva slutsatser vad gäller resultaten 
av dessa intervjuer. Det är ett begränsat underlag och därför kan vi bara tyda tendenser 
och inte behandla dem som vedertagna fakta.  

5.2 Intervjuer med skolledare  
På samma sätt som vi hade använt enkät- och intervjufrågor på lärarna gjorde vi med 
skolledarna (se bilaga IV och V). Frågorna (se bilaga VI och VII) som ställdes till skol-
ledaren som arbetar på en högskola anpassades på grund av skillnader i elevunderlaget 
(elever på gymnasienivå respektive lärarstuderande). 

Det var ett medvetet val att ha stor spridning vad gäller det geografiska läget men 
också skolans karaktär i val av skolledare. Det hade i och för sig kunnat ge ett tydligare 
mönster om vi hållit oss till en och samma kommun eller samma skoltyp (kommunal, 
privat, vuxenutbildning eller grundskola/gymnasium). Självklart kommer de tidigare 
nämnda parametrarna fram även vid dessa intervjuer: vår begränsade tid och skolledar-
nas tillgänglighet. Den gemensamma nämnaren för dessa tre skolledare är ändå att de 
både har elever och lärare med mångkulturell bakgrund på sina skolor. 

 
Skolledare Amelia Beata Hanna 
Ålder >60 >60 40-50 
Ursprungsland Finland Sverige Sverige 
Skola Högskola Gymnasium Folkhögskola 

Tabell 4 Förteckning över de intervjuade skolledarna 
 
I enkäten fanns det frågor där skolledarna visade på en viss osäkerhet, till exempel antal 
elever med invandrarbakgrund. Tendensen var i övrigt att de var mycket positiva till allt 
vad mångfald heter. Paradoxalt nog yttrade en av skolledarna följande i intervjun:  

Sverige är inte alls tolerant tvärtom är ett ganska rasistiskt land. (…) 
Det finns ingen integrationspolitik i Sverige utan assimilation. 

Dessa påståenden stämmer väl överens med den känsla vi upplevt när vi har nämnt vårt 
forskningsprojekt. Detta har aldrig varit uttalat utan snarare varit något implicit. Bunar 
menar att det finns en ovilja att förändra den monokulturella skolan: 

Att ställa denna ”diagnos” på problemet skola och segregation skulle 
ofrånkomligen skifta fokus från ”skolor i segregerade områden” och 
från ”invandrarna” till hela utbildningssystemet och hela samhället.83  

Rädslan för det okända gör att man inte vågar ta första steget. Precis samma samband 
tog en skolledare i Bredänges studie upp: ”Det finns en inbyggd rädsla för det främ-
mande”84 Denna rädsla upplever vi ändå inte att vår skolledarpanel hade. 
                                                 
83 Bunar, N. Förenkling är ordet, Pedagogiska magasinet, nr 2/2006 
84 Bredänge, G. (2003) Hur har det gått? s. 27 
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5.3 Intervjusammanfattning 
I diskussionen nedan har vi valt att sammanföra lärares och skolledares intervjuresultat. 
Istället för att ta upp alla frågorna har vi sammanfattat resultaten under några övergri-
pande rubriker. Detta leder slutligen till svaren på våra frågeställningar. 

5.3.1 Brytning & språkbehärskning 

Brytning är den första indikatorn på att en person har utländsk härkomst85. Enligt Ei-
narsson är ”människans första språk eller dialekt oftast en kraftfull markör av hennes 
identitet”86. Därmed blir även brytning en del av en persons identitet.  

Det är sällan man tar upp en persons dialekt som en svårighet men däremot be-
handlas ofta brytning som ett problem. De flesta intervjupersonerna, såväl lärare som 
skolledare, tog dock upp att skånska och norrländska också kan vara problematiska för 
elever att förstå, men i samhället i stort talas det sällan om detta. Skolledaren Hanna sa i 
intervjun att hon vid ett tillfälle hade ställt sig tvekande till att anställa en lärare från 
Skåne. Denne fick inte anställning, men det berodde på andra faktorer. Hanna erkände 
dock att dialekten var en negativ faktor. Detta berodde på elevunderlaget, där över 40 % 
har invandrarbakgrund. 

Det är vår uppfattning att samhället har en förmåga att kategorisera människor ut-
ifrån deras dialekt och brytning. Under TV4:s olika nollrasismveckor87 har Kalla fakta 
bland annat studerat brytningens betydelse. Beroende på varifrån man kommer upplevs 
brytningar liksom dialekter som mer eller mindre accepterade. Det finns ett inofficiellt 
rankingsystem där engelska ligger på topp medan till exempel arabiska ligger längst 
ned, enligt en opinionsundersökning som Novus Opinion har gjort på uppdrag av 
TV488. Detta kan bland annat bero på det anglosaxiska idealet.  

Den högre akademiska världen och internationella koncerner använder ofta eng-
elska som förstaspråk. Resultatet blir därför att engelskan upplevs som något eftersträv-
ansvärt. Hela nöjesutbudet i Sverige har en tydlig engelskspråkig fokus.  

Som vi tidigare nämnt hänger språk och identitet nära samma. Därför har även 
personer från anglosaxiska länder högre status än de från Asien och Afrika. Detta kan 
eventuellt bero på deras brytning eller på deras religion eller etniska bakgrund. Dock har 
vi inte utrymme att fördjupa oss om detta i denna studie. 

I en artikel av Boyd89 redovisar hon skolledarnas attityder till brytning i relation 
till lärarskicklighet. Resultatet belyste att skolledarna drog likhetstecken mellan svag 
brytning och lärarskicklighet. I rapporten Mål i mun dras samma slutsats: 

                                                 
85 Självklart kan man även se på klädsel och hårfärg om en person har utländsk härkomst 
men det är bara hudfärg och brytning som man inte kan dölja. Se även ”Recognition” 
86 Einarsson, J. (2004) s. 38 
87 TV4, Nollrasism http://tv4.se/nyheter/nollrasism    
88 TV4, ”Hellre amerikans kollega än arabiskt” http://tv4.se/nyheter/nollrasism/498187.html  
89 Boyd, S. ”Rådbråkad svenska sätter stopp för jobb”, I: Invandrare och minoriteter, Nr. 5-6 
1998, s.49ff 
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Det förefaller alltså som om det föreligger risk för att lärare med bryt-
ning bedöms som mindre skickliga trots att de är jämbördiga med sina 
kolleger i andra avseenden90  

Cummins har dragit samma slutsats, men då ur ett elevperspektiv: 

Children who speak a non-standard variety of English (or their L1) are 
frequently thought to be handicapped educationally and less capable of 
logical thinking.91 

En undersökning från 2000 visar att en klar majoritet (mellan 78 % och 97 %) av elever, 
allmänhet och föräldrar anser att det är absolut nödvändigt eller mycket viktigt att ha 
goda kunskaper i svenska.92 Även våra skolledare framhävde vikten av god språkbe-
härskning, däremot hade inte brytning samma tyngd. Skolledare Beata belyste detta 
enligt nedan: 

Viktigt med språkfärdigheter i svenska men brytning är inte några som 
helst problem. Jag har ju själv brytning93. Man kan känna igen perso-
nen. Däremot måste språket vara bra. Man ska ju förstå personen. 
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Grad av brytning? Brytning som problem? Svenskkunskap i dagligt arbete
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ra

d

Charlotta Dagmar Evelina Fanny Gunilla

 
Figur 1 Lärarnas egen uppskattning av brytning och svenskkunskaper94  
 
Med tanke på att våra utlandsfödda intervjupersoner blev tvåspråkiga i vuxen ålder be-
sitter de en sekundär tvåspråkighet, det vill säga de har genom undervisning lärt sig 
svenska. Vidare kan man hävda att de har en additiv tvåspråkighet eftersom de lärt sig 

                                                 
90 SOU 2002:27, s. 175 
91 Cummins, J. (1996) s. 51 
92 SOU 2002:27, s. 173 
93 Beata har en dialekt men som hon i detta fall kallar brytning. 
94 1 = mycket lite, 4 = mycket stor 
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svenska men inte slutat att använda sig av sina respektive modersmål.95 Läraren Evelina 
är själv medveten om att hennes ordförråd på modersmålet är större än på svenska: 

På spanska har jag ett större ordförråd där jag kan alla nyanser i språ-
ket men inte på svenska. Min vokabulär är bristfälligt samtidigt som 
man ska undervisa på elevernas språk. 

Trots att hon upplever att ordförrådet är bristfälligt så känner hon inte att det är ett pro-
blem, eftersom hon anser att inte heller elevernas ordförråd är så utvecklat bland annat 
på grund av deras ålder.  

Även Bredänges studie visar på att ordval är en variabel inom språkfärdighet men 
också att det krävs ett ”flöde” det vill säga att man är så pass säker i språket att man inte 
behöver leta efter orden96. 

I samma studie framträder även det nära sambandet mellan ”uttal och förståelig-
het”97. Samtliga lärare i vår studie upplevde att de har förhållandevis kraftig brytning. 
Detta fann vi anmärkningsvärt då vi inte upplevde deras brytning lika stor. Samtidigt 
var det intressant att observera att de i själva verket inte ser sin brytning som ett pro-
blem. Så här uttalade sig några av lärarna om sin brytning: 

Ibland skrattar de åt mig (…) Man kan använda sig av detta i under-
visningen – är den [eleven] blyg kan man säga: ”hör hur jag låter”. 
Man kan vara en förebild och visa att eleven inte behöver skämmas: 
”titta hur jag låter” (Charlotta) 

Om man är trött, lite okoncentrerat då kan man säga tokiga saker, det 
beror mycket på vilken relation man har till sina elever, jag har aldrig 
upplev det som ett problem (Fanny) 

Jag vet att jag skrivit på tavlan någon gång och stavat fel med dubbel-
konsonanter och då har eleverna rättat mig men det är inte ett problem. 
Det är bara att sudda ut. Det är inte något som hindrar. (Dagmar) 

Även Boyd98 lyfter upp detta i sin studie. Där märkte hon att eleverna snabbt anpassar 
sig till lärarens brytning och att det, som våra lärare beskrivit, inte upplevs som något 
problem.  

Utifrån vår erfarenhet kan vi konstatera att upplevelsen av brytning blir mindre ju 
mer tid man umgås med den som bryter. Boyd99 tolkar detta som att dagens elever har 

                                                 
95 Börestam, U. & Huss, L. (2001) Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik, Student-
litteratur, Lund s. 47 
96 Bredänge, G. m.fl. (2003) Kriterier för bedömning av utländsk lärare, som utövar sitt yrke i 
det svenska skolväsendet, s. 28 
97 Ibid. 
98 Boyd, S. (2004) Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning, s. 433 
99 Ibid. 
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större erfarenhet av människor med brytning än vuxna. Detta berodde på att eleverna 
har ett mer naturligt sätt att komma in i ett mångkulturellt samhälle tack vare den obli-
gatoriska skolgången. Vuxna å andra sidan kan i större utsträckning välja sitt umgänge 
och arbetskamrater. Detta stämmer om man talar i generella ordalag men det finns även 
elever som växer upp i helsvenska miljöer (skola och närområde). 

Vår undersökning visar att uppfattningen om brytning även rör dialekter och att 
dessa kan ställa till lika mycket besvär som en kraftig brytning. Oavsett brytning eller 
dialekt är det något man vänjer sig vid. Enligt lärarna i vår undersökning ser eleverna 
språkfelen snarare som ett underhållningsmoment än som ett problem. Eftersom vår 
undersökning bara har lärare från västvärlden kan vi inte dra några slutsatser huruvida 
utfallet hade sett annorlunda ut med lärare från till exempel arabländerna. 

5.3.2 Kulturellt kapital & kulturell bakgrund 

Nieto, och många med henne, belyser att språk och kultur hänger nära samman100. Som 
vi nämnde är brytning en del av en persons identitet men språket visar även på vilken 
kulturell bakgrund personen besitter.  

Det kulturella kapitalet i vår uppsats handlar egentligen om Bourdieus mer över-
ordnade symboliska kapital101. Människan formas av en blandning av olika parametrar. 
Beroende på varifrån man kommer så har man ett mer eller mindre rikt kapital sett ut-
ifrån det svenska samhällets normer. Det eftersträvansvärda i den svenska skolan är åter 
igen det västerländska idealet.  

I Nietos forskning belyser hon hur tvåspråkiga lärare kan hjälpa elever med ut-
ländsk bakgrund till att bli sedda och därmed erkända. 

Not only do these teachers ”see” their students differences, but they 
also acknowledge the intrinsic worth of such differences and they use 
them as strengths and as a starting point in teaching.102 

På enkäten valde vi att använda oss av begreppet kulturell bakgrund eftersom vi ansåg 
att kulturellt kapital inte nödvändigtvis var ett bekant begrepp för intervjupersonerna. Vi 
skulle vara tvungna att förklara Bourdieus tankar och då försvinner smidigheten i utfö-
randet av enkäten. 
 

                                                 
100 Nieto, S. (1999) s. 67 
101 Se Kapitalbegreppet 3.1 
102 Nieto, S. (1999) s. 32 
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Fråga: Tycker du att din kulturella bakgrund har tillfört något?103 
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Figur 2 Lärares attityd till huruvida deras kulturella bakgrund tillför något till olika personer på 

skolan.104 
 
Som synes i figur 2 anser de flesta att deras kulturella bakgrund hade betydelse i stor 
eller ganska stor utsträckning, när det gäller deras egna elever. Denna förmåga sjönk i 
samtliga utom ett fall när det gäller övriga elever på skolan. Detta kan man förklara med 
att de inte har någon närmare kontakt med dessa elever. 

Det är en intressant iakttagelse att det är en så stor spridning huruvida den kultu-
rella bakgrunden tillför något gentemot skolledningen. Tre av fem lärare ansåg att deras 
kulturella bakgrund i mycket stor utsträckning tillförde något för skolledningen. Där-
emot ansåg de övriga två att det var i ganska liten eller liten utsträckning som deras kul-
turella bakgrund tillförde något för ledningen. En förklaring skulle kunna vara att med 
hjälp av skolledares kännedom om andra kulturer upplyfts den utlandsfödda lärarens 
identitet och därmed uppnås ett erkännande – recognition. 

Överlag ansåg inte de lärare som vi intervjuade att deras kulturella bakgrund till-
förde något till övrig skolpersonal. Detta kan åter igen bero på att lärarna inte har någon 
direkt kontakt med övrig skolpersonal. 

Fannys hade dock en övertygelse om sin egen förmåga att förmedla sin kulturella 
bakgrund till alla på skolan. Denna säkerhet kan dels bero på den kulturella bakgrunden 
– Italien – men även hennes habitus, det vill säga hon besitter omedvetet ett visst kapital 
med tanke på hennes härkomst, utbildning och familj. Vi antar att det är en blandning av 
de olika parametrarna, men vi kan omöjligt avgöra vilken parameter som väger tyngst. 

Alla lärare ville tro att deras ämneskompetens var avgörande för anställningen 
men de var samtidigt medvetna om att deras kulturella bakgrund hade betydelse. Fanny 
och Charlotta kände att deras modersmål med tillhörande kulturella bakgrund var avgö-
rande vid anställningstillfället.  

Evelina kände att det var en stor tillgång att hon kom från Spanien. Hon resonera-
de och ställde sig tveksamt till ifall hon skulle få anställning på samma skola nu när det 
var en ny rektor. Båda rektorerna är svenskar men däremot hade den rektor som anställ-

                                                 
103 Se Bilaga 2 
104 1 = liten utsträckning, 4 = stor utsträckning  
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de henne erfarenhet av att arbeta i Spanien. Därmed hade rektorn kännedom och erfa-
renhet av den spanska kulturen och den spanska skolans normer. Denna kännedom sak-
nar den nuvarande rektorn. 

Läraren Dagmar ville tro att hennes kulturella bakgrund tillsammans med sin nu-
varande familjesituation gjorde henne anställningsbar på denna skola. Tack vare sin 
fördelaktiga (i denna kontext) familjesituation där flera kulturer lever tillsammans har 
hon en vidgad förståelse och kan därmed tillgodose fler elevers möjlighet till empo-
werment och recognition.  

Vi kan konstatera att det kulturella kapitalet tolkas på olika sätt i vår undersök-
ningsgrupp. Uppfattningen om huruvida den kulturella bakgrunden påverkar undervis-
ningen varierar men vi tolkar ändå att den är synlig i klassrummet.  

5.3.3 Bemötande  

Ett bra bemötande är grunden till ett bra samarbete. När man blir bemött med respekt 
och tillit känner man sig delaktig i processen och utvecklingen. Detta leder till trivsel 
och välbefinnande. I skolans värld resulterar det till bra betyg hos eleverna, harmoni i 
klassen och dessutom en fungerande förälder-lärarrelation. På samma sätt kan ett nega-
tivt bemötande resultera i motgångar. Cummins menar att då studenters språk, kultur 
och erfarenhet ignoreras i klassrummet så hamnar eleverna genast i ett underläge105.  

Vi ansåg att det var viktigt att känna till hur bemötandet är mellan skolpersonal, 
lärare, elever och dess föräldrar gentemot de utlandsfödda lärarna.  
 
Fråga: Vilket bemötande tycker du att du får från olika människor i ditt arbete?106 

Bemötande

0

1

2

3

4

Dina elever Andra elever Kollegor Skolledning Föräldrar Skolpersonal

G
ra

d

Charlotta Dagmar Evelina Fanny Gunilla
 

Figur 3 Lärares attityd till bemötande från olika personer på skolan107  
 
Genomgående ansåg lärarna att de får ganska bra eller mycket bra bemötande från samt-
liga elev- och personalgrupper. Detta stämmer väl överens med Bredänges undersök-

                                                 
105 Cummins, J. (1996) s. 2 
106 Se Bilaga 2 
107 1 = mycket dåligt, 4 = mycket bra 
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ning108. Den enda detalj som skiljde vår studie från Bredänges var att skolledningen i 
hennes undersökning gav bäst bemötande. Som synes i Figur 3 anser de utlandsfödda 
lärarna i vår studie också att skolledningen gav bra bemötande, dock inte lika högt som i 
Bredänges.  

Skolledarna i intervjustudien säger att de kan bilda sig en uppfattning inom loppet 
av några minuter huruvida en person är anställningsbar. 

Träffar man en person på en intervju så påminner den situationen om 
när eleverna träffare en lärare för första gången. Efter fem minuter kan 
jag känna om den här personen är anställningsbar eller inte. (Hanna) 

När man varit med ett tag kan man snabbt bilda sig en uppfattning. 
(Beata) 

Ett bra bemötande är med andra ord av stor vikt redan i intervjusituationen. Detta gäller 
såväl den som anställer som den som söker en tjänst. Om skolledaren har föreställning-
en att brytning är ett problem så blir bemötandet därefter. Men eftersom brytning inte 
går att dölja är det önskvärt att skolledarna har kännedom om att brytning inte återspeg-
lar språkbehärskningen. Detta visar på vikten av undervisning i tvåspråkighetsforskning 
på olika lärar- och rektorsutbildningar.  

5.3.4 Ämnesval 

Det är ofta olika faktorer som gör att man väljer att undervisa i ett visst ämne. Det kan 
röra sig om intresse eller tidigare erfarenheter. 

Samtliga lärare uppgav att de valde undervisningsämne på grund av intresse. 
Charlotta beskriver sitt ämnesval som att ”det inte var slumpmässigt”. Hon har alltid 
undervisat i detta ämne, även i sitt hemland. Därför föll det sig naturligt.  

Alla utom Gunilla hade läst minst ett av sina ämnen i respektive hemland. Gunilla 
å andra sidan hade arbetat med administration och när hon bestämde sig för att bli lärare 
valde hon att bli yrkeslärare.  

Av de fem lärarna var det tre som hade sitt modersmål som undervisningsämne. 
De övriga två var väl medvetna om att det inte fanns tillräckligt stort elevunderlag för 
att undervisa i deras olika modersmål (finska och ungerska) och valde därför andra äm-
nen utifrån intresse.   

Skolledarna Amelia och Beata ansåg att språkkompetensen var olika viktigt bero-
ende på vilka ämnen lärarna undervisar i. Amelia menade att det ställs högre krav på 
lärare som undervisar i svenska än i till exempel praktiska ämnen. Just dessa ämnen tog 
även Beata upp som exempel på ämnen som inte kräver samma språkliga nivå ”Då 
kommenterar man inte. Inte långa utlägg varför – antingen eller.” 

Vår undersökning visar att det finns stor spridning i lärarnas val av undervisnings-
ämnen, det är inte bara deras modersmål utan även ämnen som till exempel historia, 
data och juridik. Fokus ligger på de mer samhällsvetenskapliga och humanistiska  

                                                 
108 Bredänge, G. (2003) Hur har det gått? s. 50 
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ämnena. Däremot, i en C-uppsats med anknytning till mångkulturalism, fann Morshe-
di109 en tydlig fokus på de naturvetenskapliga ämnena bland de utländska lärarna. Vi 
kan med andra ord inte dra några slutsatser av vårt resultat i ämnesval hos utländska 
lärare.  

5.3.5 Attityder till den svenska läro- och kursplanen 

Alla som undervisar i den svenska skolan måste följa den gällande läroplanen. Trots det 
kan man ha åsikter huruvida den är bra eller dålig. 

Inom vår lärarpanel rådde det konsensus. De ansåg alla att ”kristen tradition” var 
ett uråldrigt uttryck och därför onödigt, samtidigt som alla ställde sig positiva till den 
svenska läroplanen på grund av dess öppenhet.  

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbe-
reda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.110 

Charlotta upplevde Lpo/Lpf 94 som ”modern och humanitär” till skillnad från andra 
länder som har en mer bestämd och kunskapsfokuserad läroplan. Hon menar vidare att 
fördelen med läroplanen är att den följer ett globalt tänkande: ”i dialog med varandra 
utvecklas man” (Charlotta). Evelina menar att fördelen med Lpo/Lpf 94 är att den ger 
makten att tolka.   

Gunilla uppfattade läroplanen som en aning slapp. Därför kände hon sig osvensk 
eftersom hon uppfattar sina lektioner som mer disciplinerade: ”Jag kanske är lite hårda-
re än mina svenska kollegor”. Även några av de andra i lärarpanelen ansåg att de var lite 
strängare än svenskfödda lärare. Vi uppfattar detta snarare som ett positivt inslag. Efter-
som mångfalden i elevunderlaget är så variationsrikt, är det nödvändigt att detta även 
framträder bland lärarna. Med tanke på läroplanens demokratiska anda där eleverna har 
en stor grad av medbestämmande kan invandrarelever tolka svenska lärares vänskaplig-
het som svaghet. ”Lärarna bestämmer för lite och bryr sig inte, lyder elevers tolkning-
ar.”111 

Lärarna i historia och samhällskunskap ställde sig kritiska till nedvärderingen av 
historia i den svenska läroplanen. I Sverige är kärnämnena svenska, matematik och eng-
elska men i till exempel Italien är även historia ett kärnämne. 

I Italien, oavsett vad du läser, måste du ha G i historia. Har du inte det 
så kan du inte läsa vidare. Oberoende av vad du vill fortsätta att läsa. 
(Fanny) 

Evelina hoppades att Bologna-fördraget skulle kunna förändra detta och därmed höja 
historieämnets status. Detta skulle kunna vara ett steg i globaliseringen och därmed ge 
en mer pluralistisk historieskrivning112. Som tidigare nämnts har olika rapporter visat att 
                                                 
109 Morshedi, Y (2005)  
110 Lpo 94 s. 5 
111 Parszyk, I-M ”Skolans osynliga rasism”, Invandrare & Minoriteter, nr. 3/99 
112 Roth, H-I (1996) s. 27 
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historieböcker kan vara västcentrerad113 vilket i sin tur kan leda till vinklad historieun-
dervisning.  

Sammantaget var lärarna positiva till läroplanen, vilket även Bredänges studie vi-
sar114. Trots det ansåg lärarna i vår studie att det finns saker som kan förbättras för att 
göra den svenska skolan än mer internationaliserad. 

5.3.6 Lärarskicklighet och ideallärare 

Det finns många åsikter om hur en lärare ska vara. Det är ofta som man utgår från sin 
egen skolgång och de lärare man hade då. Hade man en underbar lärare i matematik är 
därmed idealläraren precis som denne matematiklärare. På samma sätt kan man lätt få 
fram hur en dålig lärare är genom att se tillbaka på sin egen skolgång.  

Skolledarna var eniga om hur man definierar lärarskicklighet. I detta begrepp lade 
de in egenskaper som: 

”Förmåga att få studerande att vilja lära” 

”Goda pedagogiska kunskaper” 

”Handlingskunskap i alla situationer”  

Dessa egenskaper framhäver även lärarna i Bredänges studie115 vilket visar att det som 
anses vara lärarskicklighet är detsamma nu som för tio år sedan. Detta är även något 
som Cummins tar upp. Han menar att lärarna måste respektera variationen av språk, 
kultur, pedagogik och föräldrarnas engagemang som finns i klassrummet.116 Det är av 
stor vikt att läraren kan anpassa sig efter elevunderlaget. Naturligtvis var även ämnes-
kunskaperna inräknade hos våra skolledares bedömningar, men de togs nästan som en 
självklarhet. Söker man ett jobb som lärare förutsätts man ha ämneskunskaper.  

Skolledarna utgick från ett elevperspektiv i valet av lärare. Det var viktigt att lära-
ren kan göra undervisningen lustfylld och få eleverna att vilja lära sig: ”Om jag vore 16-
20 år är det den här läraren jag vill ha?” (Beata).  

Läraren Fanny hade kommit på ett knep om hur man kunde göra undervisningen i 
italienska lustfylld. En dag hade hon tagit med sig sin glassmaskin och visade eleverna 
hur man i Italien tillverkar glass.  Detta var ett sätt för henne att visa en del av den itali-
enska kulturen i klassrummet.  

När jag gick i skolan var det något som dödade min vilja att lära mig 
så jag tycker att mina elever skulle vilja komma på mina lektioner. 

                                                 
113 Jmf. Kamali, M. (2006) och Runblom, H. (2006) 
114 Bredänge, G (2003) Kriterier för bedömning av utländsk lärare, som utövar sitt yrke i det 
svenska skolväsendet, s. 20 
115 Ibid. s. 14 
116 Cummins, J. (1996) s. 223 
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Vår skolledarpanel försökte ha en mångfald i lärarkåren, inte bara när det gäller genus 
utan även ålder och etnisk bakgrund. Valet av lärare vid nyanställning kunde variera 
beroende på den befintliga lärargruppen på skolan men egenskaperna var bestående. 

Det är tillfredsställande att skolledarna har en helhetssyn och inte bara ser utifrån 
ett perspektiv. De utgår från elevernas behov lika väl som önskan om en heterogen lä-
rarkår på skolan.  

5.3.7 Den mångkulturella skolan 

Vi rör oss i en allt mer internationell värld där behovet av människor från olika kulturer 
är nödvändig. I skolan blir detta särskilt angeläget eftersom skolan avspeglar det globala 
samhället.  

Att få en definition av ”den mångkulturella skolan” i de skolor vi har närmat oss, 
har inte varit det lättaste. Av det tiotal frågor som vi ställde lärarna och skolledarna hade 
de svårast att svara på ”Hur skulle du beskriva begreppet den mångkulturella skolan?” 
Många av våra intervjupersoner ville istället använda sig av ett annat ord än mångkultu-
rell: mångsidig, global och mångfald. Fanny sa att det är ”ett konstigt ord”, på grund av 
att det är ett så pass svårdefinierat begrepp. 

Trots att de flesta hakade upp sig på ordet ”mångkulturell” fanns det en hel del att 
säga. De ansåg att begreppet var positivt laddat och eftersträvansvärt. Vidare ansåg de 
att det handlar om demokrati och respekt gentemot varandra. 

När de talade om den mångkulturella skolan hade de många visioner om hur man 
skulle ta tillvara olika sorters kulturer bland eleverna. Genom att resa till olika länder 
och ha utbyte med olika skolor skulle medvetenheten om den mångkulturella världen 
öka bland eleverna.  

Roth har en definition som väl överensstämmer med intervjupersonernas och vår 
tanke om den mångkulturella skolan:  

Det mångkulturella idealet kan tolkas som att undervisningen skall ha 
ett innehåll som bättre avspeglar den etniska och kulturella mångfal-
den.117 

Läraren Dagmar uttryckte detta på ett likvärdigt sätt: 

En skola där man tar vara på mångfalden och lyfter upp och använder i 
undervisningen och ser som fördel. Något man är stolt över. Mångkul-
turella är att lära av varandra och vara nyfiken. 

Samtidigt som de lovordade den mångkulturella skolan trodde de inte att deras skolor 
uppfyllde definitionen till fullo.  

Verkligheten är en helt annan sak! Inte säker på att den efterlevs. 
(Charlotta) 

                                                 
117 Roth, H I (1996) s. 18 



 

29 

Verkligheten ser annorlunda än det som står på papperet. (Fanny) 

Det är en annan sak om vi tar tillvara på den och det vet jag inte om vi 
gör. (Gunilla) 

Dagmar gick ännu längre då hon sa att mångfald kanske glöms bort eller att man inte 
har tid eller ork att aktivt arbeta för en mångkulturell skola.  

Det var anmärkningsvärt att ingen av lärarna i vår panel nämnde sig själva som en 
del av den mångkulturella skolan. Det var först när vi uttryckligen frågade om inte lä-
rarna är en del av skolan som de närmast generade erkände sig vara en del av skolan. 
Evelina ursäktade sig genom att säga att det är en självklarhet och därför inte nödvän-
digt att ta upp.  

Skolledarnas svar var mer variationsrika. Beata tog upp människors lika värde och 
läroplanens värdegrunder. Hon menade att det ”inte spelar så stor roll var man är ifrån”.  

Hanna tog upp att det mångkulturella inte bara är etnicitet utan även kulturer inom 
majoritetssamhället. ”Tyvärr talas det slarvigt bara om det mångkulturella när det gäller 
invandring, även jag råkar göra det ibland”. 

Amelia målade upp en idealskola där alla lärare hade kännedom och kunskap om 
majoritets- och minoritetsgrupper och även andraspråksinlärning. Tyvärr, meddelade 
hon, att hon bara har sett en skola i Stockholm som uppfyller dessa kriterier.  

Vi kan med andra ord framhäva att teori och praktik sällan hänger ihop på dessa 
skolor. Dock inkluderar skolledarna de utlandsfödda lärarna i den mångkulturella sko-
lan.  

6. Diskussion 
Utgångspunkten för vår studie har varit att undersöka de utlandsfödda lärarnas plats i 
den mångkulturella skolan. Genom intervjuer ville vi undersöka dels hur de utlandsföd-
da lärarna resonerade kring sin position i skolan men vi ville även få uppfattning om 
skolledarnas åsikt om de utlandsfödda lärarnas betydelse.  

Vi har använt oss av Bredänges intervjufrågor för att undersöka om det har skett 
någon förändring under de närmare tio åren i Sverige. Till hjälp har vi även haft forsk-
ningslitteratur om den mångkulturella skolan både från USA och från Sverige. 

6.1 Intervjuernas tillförlitlighet 
Liksom Bredänge118 anser vi att det var en aning problematiskt att sammanställa resulta-
ten. Troligtvis hade det underlättat om intervjuunderlaget hade varit större. Detta hade 
ökat reliabilitet men samtidigt försvårat studien på grund av begränsningen i tid.  

Visst hade det varit önskvärt om vi hade lyckats intervjua utlandsfödda lärare som 
enbart undervisade i till exempel historia/religion/samhällskunskap. Det hade varit in-

                                                 
118 Bredänge, G. (2003) Hur har det gått? s. 36 
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tressant att höra om deras syn på de svenska läroböckerna.119 Samtidigt kan man ställa 
sig frågan: är det bara i dessa ämnen som mångfalden ska finnas? Vi hade tur att vi i vår 
studie fick intervjua lärare med en så stor variation av ämnen.  

Vi ställer oss funderande till hur intervjupersonerna fyllde i enkäterna. Som vi ti-
digare nämnt var skolledarna mer eftertänksamma då de svarade. Man kunde få uppfatt-
ningen att de var mer politiskt korrekta än noggranna. Detta gällde inte samtliga på alla 
frågor men tendensen fanns där. Däremot var de mer kritiska under intervjuerna. Kan 
det vara så att de fick använda sig av sina egna ord eller var det för att det inte hamnade 
på pränt. Självklart var dock alla medvetna om att samtalen spelades in.  

Läraren Fanny fyllde i sista frågan på enkäten120 (”Tycker du att din kulturella 
bakgrund har tillfört något?”) på ett sådant sätt att vi funderar om det var så att hon ville 
blir färdig fort för att kunna börja med själva intervjun. Det kan självklart även vara så 
att hon är säker i sig själv.  

Det kan vara värt att fundera på om svaren hade blivit annorlunda och mer genom-
tänkta om vi hade sänt över enkätfrågorna tidigare för skolledarna och lärarna att fylla i. 
Vi känner dock att svaren gav oss en god indikator för oss att bygga intervjuerna på. 
Med enkätunderlaget kunde vi ställa följdfrågor på det vi ansåg anmärkningsvärt.  

6.2 Slutsatser 
Vi har under arbetets gång velat lyfta upp frågan om den mångkulturella skolan även 
gäller lärare. Utifrån lärarna i vår studie, samt våra egna intryck, kan vi konstatera att 
detta inte till fullo efterlevs.  

En skola där mångkulturalitet verkligen efterlevs är en skola där inte bara eleverna 
utan även lärarna finns representerade. I “The multicultural park” skriver Roth: 

If school education is to be provided to all it is important that pupils 
and teachers constitute a representative sample of the population of the 
country; quite simply, justice demands that no groups be excluded 
from those concerns which are considered to be public or the business 
of everyone in society. (…) teaching and learning benefit if the teach-
ers come from varying ethnic and cultural backgrounds (…)121 

Med tanke på att den svenska skolan har ett potentiellt elevunderlag på ca 17 % med 
utländsk bakgrund är det inte representativt med bara 8 % gymnasielärare som är födda 
i annat land (se tabell 1). 

Med hjälp av intervjuerna har vi kommit fram till följande slutsatser utifrån våra 
initiala frågeställningar: 

 
– Vad lägger skolledare och utlandsfödda lärare in i begreppet ”den mångkulturella 
skolan”? 

                                                 
119 Jmf. Kamali, M. (2006) och Runblom, H. (2006) 
120 Se Figur 3 
121 Roth, H. I. (1999) s. 17 
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Skolans styrdokument, liksom lagtexter, understryker bejakandet av den mångkulturella 
skolan. Dessa dokuments mål är att medvetandegöra vikten av ett mer pluralistiskt sam-
hälle där ingen ska exkluderas. Lahdenperä menar att den mångkulturella skolan borde 
”förutsätta ett annat pedagogiskt innehåll, arbetssätt och en annan organisation, som 
mera utgår från elevers olika kulturer och språk än enbart den svenska.”122  

Det som vår undersökning framhäver är att vår lärarpanel inte kände sig som re-
presentanter för den mångkulturella skolan eftersom de såg den ur ett elevperspektiv. 
Det positiva är att de inte känner sig utanför den övriga lärargruppen. Å andra sidan 
hade det varit önskvärt om de ville framhäva sig som en positiv och stark förebild både 
för de utlandsfödda men även för de svenska eleverna. Detsamma menar Nieto som 
säger att de utlandsfödda lärarna tillför mycket för eleverna och själva kollegiet. Hon 
menar dessutom att lärarna som har samma kulturella bakgrund som eleverna kan ge 
dessa ett betydelsefullt stöd.123  

En grundläggande tanke hos skolledarna är att lärarna inkluderas i den mångkultu-
rella skolan. Tolkningarna var olika men samtliga ansåg att utlandsfödda lärare är aktiva 
deltagare i den mångkulturella skolan. Det noterbara var ändå att de inte upplevde de 
utlandsfödda lärarna som utländska utan som individer. De vill anställa lärare som pas-
sar skolans specifika elevunderlag och som visade intresse för eleverna. 

Det är dock viktigt att alla arbetar för en mångkulturell skola. Idag är det vanli-
gast att endast modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk har kunskap och 
kännedom om det mångkulturella. Om även de övriga lärarna på skolan delade denna 
kunskap skulle skolan utvecklas.124 De utlandsfödda lärarna kan lättare sprida denna 
kunskap inom kollegiet men då är det också viktigt att de får möjlighet att komma in i 
gemenskapen. Som framkom i tabell 2 har närmare 20 % av studenterna på Lärarhög-
skolan utländsk bakgrund men ute på grundskolorna är endast 6 % utrikes födda (se 
tabell 1). 

Då vi utförde våra intervjuer fick vi anmärkningsvärda svar. Läraren Dagmar som 
vi tidigare nämnt, uttryckte att mångfalden glöms bort och att man inte har tid och ork 
att arbeta för en mångkulturell skola. 

Är det så att man måste arbeta för att ha en mångkulturell skola? Är det inte något 
som bör sitta i väggarna? Nieto anmärker även på detta, hur vissa skolor sägs göra den 
mångkulturella skolan. 

I clearly remember a student teacher telling me of her experience at a 
faculty meeting where teachers were discussing whether they should 
“do” multicultural education125 

Trots att det finns mycket att säga och göra inom den mångkulturella skolan har vi i vår 
studie begränsat oss och ställt fokus på språket samt om hur den utlandsfödda läraren 
uppfattas/uppfattar sig själv som en tillgång skolan. Det generella svaret var: ja de är en 
tillgång! 

                                                 
122 Lahdenperä, P. (2004) s. 29 
123 Nieto, S. (1999) s. 32 
124 Lahdenperä, P. (2004) s. 27 
125 Nieto, S. (1999) s. xv 
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– Hur ser de utlandsfödda lärarna sin kulturella bakgrund i förhållande till 
den svenska skolan och dess ämnen?  
– Hur upplever skolledare utlandsfödda lärare? 
Vi uppfattade en tydlig skillnad hos lärarna som undervisade i sina modersmål mot dem 
som undervisar i övriga ämnen. Språklärarna förde i större grad in sitt kulturella kapital 
in i klassrummet. 

Tack vare att utlandsfödda lärare besitter både språkliga och kulturella resurser så 
kan de lyfta upp invandrarbarnens självkänsla. Detta på grund av att de själva har erfa-
renhet och vet vad som ska lyftas upp.126 Vi har uppfattat att många av de svenska lä-
rarna inte har samma mångkulturella kompetens som de utlandsfödda i mötet med in-
vandrarelever eller som Nieto uttrycker det;  

In order to develop meaningful relationships with their students, teach-
ers first need to transform their own attitudes and beliefs about the 
value and worthiness of nonmajoritygroup students.127 

Dessa utlandsfödda lärare kan hjälpa invandrarelever, inte bara genom att stödja dem i 
skolarbetet utan även genom att bekräfta deras identitet. Denna identitet är inte enbart 
avhängt av det eleven är här och nu utan även av dennes ursprung.128  

Utifrån vår studie skulle man kunna dra slutsatsen att våra lärare är nöjda med 
bemötandet de får på skolan. Samtidigt som det är viktigt att vara medveten om vilket 
intryck man ger i intervjusammanhang. 

 
– Vilken betydelse har brytning för anställningsbarheten? 
Brytning upplever vare sig utlandsfödda lärare eller skolledare som ett problem. Där-
emot ansåg de att det är av yttersta vikt att ha en god språkbehärskning. Det var intres-
sant att lärarna ansåg att det inte var något problem med föräldrakontakterna. Vår upp-
fattning var att kontakten mellan föräldrar och lärare skulle vara mer ansträngd. Detta 
visar dock inte vår studie på. 

Vi hade räknat med att brytning skulle vara ett större problem än vad intervjuper-
sonerna uttryckte, på grund av vad vi läst i Bredänges studier. Där beskrivs det att 
”språket skymmer andra lärarfärdigheter”129. Den stora och troligen avgörande skillna-
den mellan Bredänges och vår studie är att hon utgår från inspelningar där det bara är 
röster som värderas medan man i vårt fall talar om personer av kött och blod. Skolle-
darna kan relatera till olika lärare som man har haft eller har för närvarande.  

En skolledare diskuterade hur andra skolledare kunde tänka i rekryteringssituatio-
ner av utländska lärare: 

                                                 
126 Obondo, M (1999) Olika kulturer, olika språksocialisation – konsekvenser för utbildning 
och social integrering av invandrarbarn, I: Axelsson, M. (red). Tvåspråkiga barn och skol-
framgång – mångfalden som resurs, Rinkeby språkforskningsinstitut, Spånga, s. 54 
127 Nieto, S. (1999) s. 97 
128 Taylor, C. (1999) s. 43 
129 Bredänge, G. (2003) Kriterier för bedömning av utländsk lärare, som utövar sitt yrke i det 
svenska skolväsendet, s. 36 
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På intervjuer ser man bara brytning inte vilken kapacitet man har. Kan 
tänka mig att ett av skälen till att utlänningar har problem att komma in 
på arbetsmarknaden är att rektorerna är rädda för föräldrarnas reaktio-
ner. 

Åter igen berättar intervjupersoner om hur andra tänker och handlar. Det verkar vara ett 
ständigt avståndstagande från det besvärliga. Detta beteende är generellt då det rör käns-
liga ämnen och specifikt då det behandlar mångkulturalitet och rasism. Visserligen har 
inte vår undersökning täckt in alla områden och därför kan vi inte uttala oss om föräld-
rarna verkligen har de reaktioner som skolledaren beskrev. Vi kan heller inte utesluta att 
det faktiskt finns en sanning i detta. Vidare är det omöjligt för oss att generalisera angå-
ende anställningar av utlandsfödda lärare. Är det språket, ämneskompetensen eller det 
sociala som brister? Boyd hade i en av sina studier undersökt detta och kom fram till att: 

En vanlig reaktion bland dem som deltog i studien, både vuxna och 
ungdomar, var att språket fick skulden för i stor sett alla kommunika-
tionsproblem som gällde lärare med utländsk bakgrund. (…) Om 
svenska lärare hade problem med sina klasser berodde det på att de var 
obehöriga eller oerfarna. Om en utländsk lärare hade problem, angavs 
bristfällig svenska som orsak.130  

Detta kan skolledaren Amelia, som arbetar med lärarstuderande, dra paralleller till. Hon 
har blivit indragen i anmälningar där lärare blivit anklagade av lärarstuderande för upp-
levda kränkningar. 

De flerspråkiga studenterna kan känna sig kränkta om man kritiserar 
språket, det blir som att man kränker individen. Inte samma sak med 
svenskfödda. Där tror de bara att deras språkfel korrigeras, inte perso-
nen. 

Det vår studie visar är att brytning inte är något hinder för anställningsbarheten – enligt 
skolledarna som vi har intervjuat. Det som de hänvisar till att andra säger, samt det vi 
läst i litteraturen visar dock på motsatsen. Det är, som vi tidigare nämnt, inte skräm-
mande och främmande när man lärt känna det annorlunda. 

Vår övertygelse, tillika skolledarnas, är att brytning inte är ett hinder för förståel-
sen men att god språkfärdighet är en nödvändighet. En lärare behöver ett varierat och 
nyanserat språk för att kunna förmedla kunskap. 

En fråga som är värd att lyfta upp är om man ska vara tvungen att dölja och där-
med förtrycka sin identitet? Vi har tidigare nämnt att språk och brytning är nära sam-
mankopplat med identiteten. Eftersom brytning inte går att dölja så kan detta vara ett 
tecken på individens borttagande av identitet. Det handlar om recognition och indivi-
dens rätt till erkännande. Därför är det viktigt att ha utlandsfödda lärare som kan stödja 
invandrarelever. 

 

                                                 
130 Boyd, S. (2004) Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning, s. 432 
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6.3 Teori kontra praktik 
Trots att vi generellt sett fått positiva reaktioner från våra intervjupersoner har vi tyvärr 
erfarit att dagens skola inte är som de beskriver. De har för visso framfört hur den 
mångkulturella idealskolan ser ut men samtidigt erkänt att verkligheten är helt annor-
lunda. Realiseringsarenan och formuleringsarenan (lagar och styrdokument) är inte med 
varandra överensstämmande. 

Under vår utbildnings gång har vi upplevt en viss oerfarenhet om mångkulturalism 
på skolorna. De har inte den grundläggande kunskapen om mångfaldsarbetet och har 
därför inte kommit till insikt om den tillgång utlandsfödda lärare i själva verket är.  

Bunar skriver om den segregerade skolan. Han diskuterar var felet ligger och 
kommer fram till att skolan i slutänden är monokulturell. 

Tänk om det inte handlar om okunnighet, ignorans eller ens om struk-
turell diskriminering. Tänk om det rör sig om ovilja att utmana den rå-
dande monokulturella ordningen.(…) 131 

Svaret han kommer fram till är att felet ligger i hela samhället och därmed även i sko-
lan. Det är allas ansvar att förebygga ett ”vi och dom” samhälle.  

6.4 Framtida forskning 
Denna undersökning skulle säkerligen se annorlunda ut om den utfördes i ett annat geo-
grafiskt område eller med ett annat intervjuunderlag. Med största sannolikhet hade re-
sultatet av intervjuerna varit annorlunda om målgruppen varit lärare från till exempel 
arabstaterna på grund av den islamofobi som finns i dagens Sverige och Europa.132 

Vi tror dock att de frågor som vi ställt lärarna och skolledarna kan användas i 
framtida forskning. Vi känner båda att, trots ämnets – i vissa situationer – kontroversiel-
la karaktär, vidare forskning är av högsta vikt.  

Skola och politik är nära sammansvetsade. Nu när en ny skollag och läroplan är på 
intågande skulle det vara värdefullt att åter genomföra denna undersökning då dessa 
dokument har implementerats i skolan. Vår önskan är att detta ämne inte faller i glöms-
ka eller bagatelliseras. Vi hoppas därför att vi har tid och möjlighet att genomföra denna 
studie än en gång om några år. 

Under resans gång har vi upptäckt att ju djupare man kommit in i detta ämne desto 
fler frågor har dykt upp. Vi känner båda att intresset har ökat och vår förhoppning är att 
nästa forskningsstudie ger utrymme för vidgat perspektiv. 

                                                 
131 Bunar, N. Förenkling är ordet, Pedagogiska magasinet nr 2/2006 
132 Roth, H. I. (2006) s. 106  
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6.5 Slutord 
Sammanfattningsvis kan vi säga att en mångkulturell skola inte blir komplett om inte 
alla, som kan vara nyttiga för utvecklingen, är representerade. En mångkulturell skola är 
den som arbetar med mångkulturalitet inifrån, det vill säga även med hjälp av utlands-
födda lärares kunskaper. Insikt och medvetenhet om elevernas socialisationsmönster 
utvecklas genom ett gemensamt mål och där alla i skolan har samma chanser. Nieto 
förstärker skolans och lärarnas roll i detta sammanhang.  

Teachers and schools, not only students, need to accommodate to cul-
tural and linguistic differences.133 

Vidare understryker hon lärarens roll som både medierande och förstärkande inom sko-
lan. 

The role of the teacher as cultural accommodator and mediator is fun-
damental in promoting student learning.134  

Skolans kompetens lyfts tack vare medvetenhet om det mångkulturella samhället. De 
utlandsfödda lärarnas kunskaper om de olika kulturmönster samt kompetensen inom 
språkinlärning och språkutveckling gör att den mångkulturella skolan erkänns.135 I en 
globaliserad värld är den mångkulturella skolan bara till nytta, det vill säga ett vinnande 
kort! 

 

                                                 
133 Nieto, S. (1999) s. 67 
134 Nieto, S. (1999) s. 70 
135 Jmf. Taylor, C. (1999)  
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Bilaga I  Definitioner 

 
Det är viktigt för oss att förklara våra val av några ord och benämningar. Samhället har gjort 
omskrivningar av yrkestitlar från städtant till lokalvårdare. Beroende av vilket ord man väljer 
så kan uppvärdera eller nedvärdera samma företeelse.  

Vi har valt att göra följande tolkning av ett antal, för detta arbete, viktiga ord och be-
nämningar:  

 
• Assimilering: De ursprungliga skillnaderna mellan de med utländsk härkomst utplå-

nas mer fullständigt till fördel för det svenska majoritetssamhället.136 Det är med andra 
ord en enkelriktad trafik 

• Etnisk/etnicitet: Grupper av människor som inte är ”traditionellt svenska”  
• Integrering: Ett ömsesidigt närmande av de med utländsk härkomst och det svenska 

majoritetssamhället  
• Kulturell bakgrund: Alla de erfarenheter en person har med sig från sitt hemland 

som till exempel människosyn, disciplin, religion och språk 
• Mångfald: Ett interagerande mellan olika etniska grupper 
• Mångkulturell/mångkulturalitet:137 en etnisk och kulturell mångfald   
• Språkbehärskning: Det svenska språket är normen 
• Svensk: Alla som är födda i Sverige med två svenska föräldrar samt adoptivbarn  
• Utländsk härkomst/bakgrund: Person som är född utomlands eller har två utländska 

föräldrar138 
• Utlandsfödd lärare: Person som har kommit till Sverige i vuxen ålder 

                                                 
136 Jmf. Nationalencyklopedin 
137 Begreppet mångkulturell kan ha en mängd olika innebörder men i denna studie avser vi den 
etniska mångfalden. 
138 Betydelsen ”en person som är född utomlands, eller är född i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar” har benämningen utländsk bakgrund respektive härkomst. De båda benämningarna före-
kommer såväl inom (jmf t.ex. SCB) en institution som mellan olika. Vi har valt att använda oss av 
utländsk härkomst. 



 

 

Bilaga II  Enkätfrågor – utlandsfödd lärare

 
Kön 
Man   Kvinna 

 
Ålder 
<30 31-40 41-50 >50 

Arbetar i: 
Förskola 
Grundskola lägre åldrar 
Grundskola högre åldrar 
Gymnasium 
Annat – vad? _____________________________________________________________ 
 
Undervisningsämne: 
Svenska/svenska som andraspråk 
Engelska 
Moderna språk 
Modersmål 
Matematik 
Naturvetenskapliga ämnen 
Samhällsvetenskapliga ämnen 
Praktiska ämnen 
Annat – vad? _____________________________________________________________ 
 
Ursprungsland: __________________________________________________________ 
 
Modersmål: _____________________________________________________________ 
 
Antal år: 

I Sverige Som lärare i Sverige Som lärare i hemlandet 
   

 
Utbildning: 

 Sverige Hemlandet 
Grundskolelärare lägre åldrar   
Grundskolelärare högre åldrar   
Gymnasielärare   
Kompletterande utbildning   
Fristående kurser   
Annat – vad?   

 



 

 

I hur stor grad anser du att du har 
brytning? 
Stor grad  
Ganska stor grad  
Ganska liten grad  
Liten grad  

 

I vilken grad upplever du att din bryt-
ning är ett problem? 
Stor grad  
Ganska stor grad  
Ganska liten grad  
Liten grad  

Hur tycker du att din språkfärdighet i svenska fungerar i ditt dagliga arbete som 
lärare? 
Mycket bra  
Ganska bra  
Ganska dåligt  
Mycket dåligt  
 
 
Vilket bemötande tycker du att du får från olika människor i ditt arbete? 
 Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 

Från dina egna elever     
Från elever på skolan     
Från kollegor     
Från skolledningen     
Från föräldrar     
Från annan skolpersonal     
 
 
Tycker du att din kulturella bakgrund har tillfört något? 
(Dina tidigare kunskaper och erfarenheter) 
 I stor ut-

sträckning 
I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I liten ut-
sträckning 

För dina egna elever     
För elever på skolan     
För kollegor     
För skolledningen     
För föräldrar     
För annan skolpersonal     
 



 

 

Bilaga III  Intervjufrågor – lärare  

 
 

− Varför har du valt att undervisa i dessa ämnen? 
• Har ditt modersmål påverkat ämnesvalet? 

− Hur känner du att din bakgrund har påverkat din anställning? 
• Blivit anställd på grund av språket? 
• Blivit anställd på grund av ämneskompetens? 
• Blivit anställd på grund av härkomst? 

− På vilket sätt påverkas din undervisning av ditt kulturella kapital? 
• Religion/livsåskådning? 

− På vilket sätt har du ändrat din undervisningsmetod i Sverige jämfört med i hem-
landet? 

− Hur påverkar din språkbehärskning (brytning/grammatik/ordförråd) din under-
visning?    

• Skillnad mellan ämnen? 
− Anta att du har en elev med samma modersmål  

• Hur behandlar du den eleven?  
• Hur använder du ert gemensamma språk? 
• Hur påverkas de andra eleverna av ert gemensamma språk? 

− Vad anser du om den svenska läroplanen? 
• Stämmer den överens med läroplanen i ditt hemland? 

− Hur skulle du vilka beskriva begreppet ”den mångkulturella skolan”? 



 

 

Bilaga IV  Enkätfrågor – skolledare
 

Kön 
Man   Kvinna 

 
Ålder 
< 40 41-50 51-60 >60 

Arbetar i: 
Förskola 
Grundskola lägre åldrar 
Grundskola högre åldrar 
Gymnasium 
Annat – vad? _________________________________________________________ 
 

Nuvarande befattning _________________________________________________ 
 

Ursprungsland: ______________________________________________________ 
 

Uppskatta andelen barn/elever med invandrarbakgrund på din nuvarande arbetsplats 
<10 % 11-20% 21-30% 31-40% >40% 
 
Hur stor procentandel personal med an-
nat modersmål än svenska uppskattar du 
att det finns på denna skola? 
Undervisande/pedagogisk 
personal 

 

Elevvårdspersonal  
Fritidspersonal  
Övrig personal  
 
 
I vilken grad upplever du att en lärares 
brytning är ett problem? 
Stor grad  
Ganska stor grad  
Ganska liten grad  
Liten grad  
 

Varför väljer du att anställa en ut-
landsfödd lärare*? 
Ämneskompetens  
Social kompetens  
Arbetslivserfarenhet  
Pedagogisk erfarenhet  
Utstrålning  
Kulturell bakgrund  
Språkkunskaper  
Annat, nämligen  
Hur viktigt tycker du att en lärares 
språkfärdighet i svenska är? 
Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  

Tycker du att utlandsfödda lärares kulturella bakgrund tillfört något? 
(Deras tidigare kunskaper och erfarenheter) 
 I stor ut-

sträckning 
I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I liten ut-
sträckning 

För eleverna     
För kollegorna     
För skolledningen     
För föräldrarna     
För annan skolpersonal     



 

 

Bilaga V  Intervjufrågor – Skolledare  

 
− Hur skulle du vilka beskriva begreppet ”den mångkulturella skolan”? 
− Vad lägger du i begreppet lärarskicklighet? 
− Hur vill du beskriva den lärare du ser för din inre syn när du behöver ny perso-

nal? 
− Vad vill du veta om de formella meriterna? 
− Hur mycket betyder ålder, kön och tidigare lärarerfarenheter? 
− Hur bedömer du den sociala kompetensen? 
− Hur bedömer du den språkliga kompetensen (dia-

lekt/brytning/grammatik/ordförråd)?    
• Skillnad mellan ämnen? 

− Hur anser du att etnisk mångfald bland lärarkåren kan påverka skolmiljön? 
− Hur ställer du dig till lärare som har annan religion/livsåskådning och som un-

dervisar i till exempel religion och historia? 
− Vilka synpunkter har du på att anställa en lärare som inte har svensk bakgrund 

och utbildning? 
− Är det svårare att bedöma utlandsfödda lärares kompetens/utbildning? 
− Vilken tonvikt lägger du vid olika aspekter när du fattar beslut om att anställa en 

person? 
− Är du nöjd med den fördelning av utlandsfödda och svenskfödda lärare som 

finns på denna skola? 



 

 

Bilaga VI  Enkätfrågor – skolledare, högskola 
 
Kön 
Man   Kvinna 
 

Ålder 
< 40 41-50 51-60 >60 

Har arbetat i: 
Förskola 
Grundskola lägre åldrar 
Grundskola högre åldrar 
Gymnasium 
Annat – vad? _________________________________________________________ 
 

Nuvarande befattning _________________________________________________ 
 

Ursprungsland: ______________________________________________________ 
 

Uppskatta andelen studenter med invandrarbakgrund på din nuvarande arbetsplats 
<10 % 11-20% 21-30% 31-40% >40% 
 
Hur stor procentandel personal med an-
nat modersmål än svenska uppskattar du 
att det finns på denna skola? 
Undervisande/pedagogisk 
personal 

 

Elevvårdspersonal  
Fritidspersonal  
Övrig personal  
 
 
I vilken grad upplever du att en lärares 
brytning är ett problem? 
Stor grad  
Ganska stor grad  
Ganska liten grad  
Liten grad  
 

Vilken kompetens värdesätter du hos 
en lärare? 
Ämneskompetens  
Social kompetens  
Arbetslivserfarenhet  
Pedagogisk erfarenhet  
Utstrålning  
Kulturell bakgrund  
Språkkunskaper  
Annat, nämligen  
Hur viktigt tycker du att en lärares 
språkfärdighet i svenska är? 
Mycket viktigt  
Ganska viktigt  
Ganska oviktigt  
Mycket oviktigt  

Tycker du att utlandsfödda lärares kulturella bakgrund tillfört något? 
(Deras tidigare kunskaper och erfarenheter) 
 I stor ut-

sträckning 
I ganska stor 
utsträckning 

I ganska liten 
utsträckning 

I liten ut-
sträckning 

För eleverna     
För kollegorna     
För skolledningen     
För föräldrarna     
För annan skolpersonal     
 



 

 

Bilaga VII  Intervjufrågor – skolledare, högskola 

 
− Vad lägger du i begreppet lärarskicklighet? 
− Hur vill du beskriva en ideallärare? 
− Vad vill du veta om de formella meriterna? 
− Hur mycket betyder ålder, kön och tidigare lärarerfarenheter? 
− På vilka grunder skulle man kunna rekommendera en student att inte läsa vidare? 

• Livsåskådning/religion? 
• Språkförmåga? 
• Mognad? 
• Social förmåga? 
• Tycka om barn? 

− Hur bedömer du den sociala kompetensen? 
− Hur bedömer du den språkliga kompetensen (dia-

lekt/brytning/grammatik/ordförråd)?    
• Skillnad mellan ämnen? 

− Vad tror du allmänt om de utländska lärarnas/lärarstuderandes möjligheter att 
komma in på den svenska lärararbetsmarknaden? 

• Möjlighet/hinder? 
− Hur anser du att etnisk mångfald bland lärarkåren kan påverka skolmiljön? 
− Hur ställer du dig till lärare som har annan religion/livsåskådning och som un-

dervisar i till exempel religion och historia? 
− Vilka synpunkter har du på anställning av en lärare som inte har svensk bak-

grund och utbildning? 
− Är det svårare att bedöma utlandsfödda lärares kompetens/utbildning? 
− Är du nöjd med den fördelning av utlandsfödda och svenskfödda lärarstuderande 

som finns på denna skola? 
− Hur skulle du vilka beskriva begreppet ”den mångkulturella skolan”? 
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