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Sammanfattning 

 

Studien utfördes med syfte att belysa några rektorers och lärares syn på skolan som mångkulturell 

arbetsplats. För att nå syftet ställde vi forskningsfrågorna; Vilka föreställningar har lärare och rektorer 

om förekomsten av olika kulturer? Vilken problematik upplever de att mångkulturalism kan medföra i 

skolan? Vilka kunskaper upplevs som betydande i mötet med elever med annan kulturell bakgrund? Vi 

genomförde en kvalitativ studie där vi enskilt intervjuade tre rektorer och tre lärare på tre olika skolor. 

Vi ville med dessa intervjuer få en ökad förståelse och samtidigt få en bild av hur rektorer och lärare 

hanterar eventuella problem som kan uppstå på grund av kulturella olikheter inom skolan. Vi valde att 

genomföra undersökningen i en innerstadsskola, en förortsskola och en muslimsk friskola. Vårt syfte 

med urvalet var att hitta olikheter i hur det mångkulturella kan framträda. Resultatet av intervjuerna 

visade att de flesta informanterna tolkade den mångkulturella skolan som en skola där det måste finnas 

etnisk heterogenitet bland eleverna. På en av skolorna sågs dock varje enskild elev som bärare av en 

kultur oavsett vilken etnisk bakgrund den har. Vi fann vidare att skolorna vi besökte inte anpassade sin 

undervisning i någon större utsträckning förutom språkmässigt till eleverna.  I den litteratur som vi har 

studerat fann vi att den mångkulturella undervisningen är den som bäst främjar mötet med elever med 

en mångkulturell bakgrund. Skulle lärarna arbeta efter detta förhållningssätt skulle det skapas 

undervisningssituationer som gör att elever med skilda erfarenheter och synsätt kunna lära av varandra 

och få en större tolerans till olikheter.  
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Inledning 

Så länge vi kan minnas har kultur varit ett stort intresse för oss, inte minst den kultur som inbegriper 

människors olika sätt att leva. Vi har båda rest en hel del och vistats utomlands under längre tider. I 

varje land och i varje samhälle existerar en mängd olika kulturer samtidigt; ungdomskulturer, 

subkulturer, kvinnokulturer, vilka alla, på ett eller annat sätt, bidrar till att forma individerna som ingår 

i dem. Lärare representerar en viss position inom en grupp, de är vuxna förebilder för eleverna. Att 

känna till gällande normer och riktlinjer för alla de kulturer som samexisterar i vårt samhälle blir en 

ohållbar uppgift. Att vi, som vuxna, förmår visa respekt för kulturella skillnader och, i den mån det är 

möjligt, ta vara på olikheter borde vara en självklarhet och torde, enligt vår mening, öppna upp för ett 

givande, gränslöst kulturutbyte samt vunnen kunskap. Vid möten har vi alla ett ansvar, både för vad 

och hur vi själva agerar men också för hur vi uppfattar och registrerar den person vi möter. I det 

professionella mötet, som pedagog, äger vi dock ett ännu större ansvar där vår strävan i 

yrkesutövandet bör styras av det som gagnar elevens behov - både på kort och lång sikt, och inte av 

våra känslor och impulser. Dagligen sker möten vilka vi sällan reflekterar över, de bara sker. Det 

händer att vi stöter på människor med fördomar och värderingar som vi måste reflektera över och 

ibland söka att motarbeta. Ibland kan det vara svårt att veta hur vi skall handla och bete oss i dessa 

möten. När vi nu närmar oss slutet på utbildningen till pedagoger har våra tankar kretsat mycket till 

hur vi i vår yrkesutövning kan påverka dessa möten och känslan som föreligger dessa, både i oss själva 

men också hos dem vi ska möta. Hur mycket kunskap vi än införskaffar om elevers/föräldrars 

olikheter och behov är det till slut i mötet med dem som avgörandet ligger. 

 

Begreppet kultur har varit återkommande under vår lärarutbildning där vårt intresse för mångkulturella 

frågor i undervisningssammanhang grundades. En av de första kurser som vi läste var Kulturanalyser, 

vilken gav oss en förståelse och ett intresse för de olika kulturella variationer som yttrar sig inom 

skolan. Kulturanalyser kan användas för att ”åskådliggöra hur alldagliga fenomen avlockas mängder 

av kulturell information, som kan lära oss mer om hur människor i skilda situationer tänker och 

lever”.
1  

 

Alla ska känna sig som delaktiga medborgare med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Den 

ökade mångkulturalismen är en utmaning för dagens skola - undervisningen måste svara upp till att 

eleverna har skilda kulturella bakgrunder. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på, 

vad vi anser vara, främlingsfientlighet och okunskap om hur familjer från olika kulturer bör bemötas. 

Våra egna samlade erfarenheter av möten med människor från olika kulturer har starkt bidragit till 

valet av ämne för denna uppsats. Dessutom anser vi det vara av stor vikt att fördjupa oss i 

ämnesområdet med avseende på att Sverige numer får anses vara ett mångkulturellt land som tar emot 

många elever med rötter i andra kulturer. Vi finner det betydande att arbeta med mångkulturell prägel i 

skolan men våra erfarenheter säger oss att denna prägel inte förefaller lika självklar för alla. Vad beror 

detta på? Vi ämnar undersöka hur några pedagoger och rektorer uppfattar begreppen kultur och 

mångkultur för att sedan försöka diskutera dessa uppfattningar mot bakgrund av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. 

 

                                                     
1
 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 8 
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Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till föreliggande undersökning om skolan som 

mångkulturell arbetsplats.  

Ämnets aktualitet 

 

Sverige anses idag, liksom de flesta samhällen i världen, vara ett multikulturellt samhälle.
2
 Enligt 

Hällgren, Granstedt och Weiner (2006) är det idag ett faktum att Sverige är ett land med kulturell och 

religiös mångfald där människor från nästan hela världen finns representerade. I dagens skola möter 

lärare ofta elever och medarbetare med utländsk bakgrund och med annorlunda kultur än den 

västerländska och svenska. Drygt 10 % av eleverna i skolan har två föräldrar som är födda utomlands 

eller är själva födda utanför Sverige. Om man räknar in elever som har en förälder född i ett annat land 

så har en fjärdedel av eleverna i skolan utländsk bakgrund. År 2015 beräknas 27 % av den arbetsföra 

befolkningen att utgöras av personer med utländsk bakgrund.
3
 Vad får den kulturella mångfalden för 

betydelse för Sverige?  

 

En av de uppenbara konsekvenserna är att vi i vårt dagliga liv upplever allt fler kulturmöten, det vill 

säga att människor vi möter i olika situationer agerar på ett sätt som vi inte förväntat oss eller som i 

något annat avseende är annorlunda än det vi upplever som normalt. Människor kan ge uttryck för 

tankar och värderingar som vi uppfattar som främmande eller underliga. Ibland upplevs det som 

skrämmande eller rent av hotande när människor gör på ett annat sätt än det som vi är vana vid. Det 

kan röra sig om småsaker, som att en person står närmare än vad vi tycker är normalt men också frågor 

som gäller viktigare delar av vårt liv, som hur barn ska uppfostras, förhållningssättet till arbete eller 

vad som är sanning.
4
 Det mångkulturella samhället kräver inte enbart att minoriteterna anpassar sig 

utan också att majoriteten lär sig leva i den mångkulturella miljön. För att åstadkomma detta krävs att 

alla lär sig förstå vad tolerans och respekt innebär i de kulturmöten de upplever i alla delar av 

samhället. I ett bredare perspektiv behövs också en fördjupad insikt om vad demokrati och mänskliga 

rättigheter är.
5
 Det här är begrepp som dels har en direkt betydelse för undervisningen i flera ämnen, 

men också har en betydelse för hur hela skolan bör fungera. Skolan måste bli till en plats där positiva 

kulturmöten äger rum och en plats där demokrati inte bara lärs ut, utan också praktiseras. 

 

Elever med utländskt ursprung uppvisar systematiskt sämre skolresultat än de etniskt svenska 

eleverna.
6
 Detta mönster pekar på att det svenska skolsystemet inte förmår uppfylla målsättningen om 

en likvärdig utbildning. Risker finns att detta mönster inom skolsystemet, på längre sikt, kommer att 

sätta sin prägel på samhället i stort och att utvecklingen kommer att gå mot ett allt mer etniskt skiktat 

samhälle och utvidgade politiska spänningar. Hur långt och till vilken grad ska den svenska skolan 

anpassa sig efter elever med annan religiös eller kulturell bakgrund? Det finns ett stort behov av stöd 

                                                     
2
 Fredriksson, Ulf och Wahlström, Pär (1997) Skola för mångfald eller enfald. Legus: Stockholm. S. 31 

3
 Hällgren, Camilla, Granstedt, Lena och Weiner, Gaby (2006) Överallt och ingenstans - Mångkulturella och 

antirasistiska frågor i svensk skola, i Forskning i Fokus nr.32, 2006. Myndigheten för skolutveckling. S. 14-15 
4
 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997). S. 82 

5
 Ibid. S. 65 

6
 Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Integrationspolitiska maktutredningen (SOU 2004:33) Kunskap 

för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad 

20 november 2009. Elektronisk källa: http://www.sweden.gov.se 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/26566
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beträffande värdegrundsfrågor i kommuner och skolor. Undersökningsresultat har påvisat att många 

lärare anser sig ha ”bristfälliga kunskaper i frågor om hur olika kulturer integreras i skolan”.
7
  

Enligt en undersökning utförd av UR programmet Skolfront så uppger 74 % av Sveriges lärare att de 

inte har tillräckliga kunskaper i att möta elever från familjer med annan kulturell eller religiös 

bakgrund. Integrationsminister Nyamko Sabuni, som själv kom till Sverige från Kongo-Kinshasa som 

tolvåring, reagerar kraftigt över undersökningen. Hon menar att det inte handlar om en 

utbildningsfråga bland lärarna; ”Är det någon yrkesgrupp som borde kunna prata med barn och vuxna 

så är det ju pedagogerna”. Nyamko Sabuni diskuterar kulturkrockar i skolan tillsammans med lärare i 

programmet Skolfront. I en skola utanför Stockholm har verksamheten anpassats så mycket att 

eleverna där faktiskt tror att de går i en muslimsk skola. En lärare på skolan uttalar sig; ”Det blir en 

konflikt i de här barnen att leva med det budskap de får av mig i skolan och budskapet de får hemma. 

Som lärare är man livrädd för att göra fel och för att föräldrarna till de här eleverna ska uppfatta en 

som rasist”.
8
 

 

Skolan bär ett viktigt ansvar i att förbereda barn och ungdomar för ett ansvarsfullt liv, med en respekt 

för demokratiska värden, i detta samhälle. Den centrala uppgiften för skolan är att hjälpa eleverna till 

en bra och användbar utbildning. I den strävan är det rimligt att föräldrarna får vara med och göra sin 

röst hörd och detta gäller för invandrarfamiljer likväl som för svenska föräldrar. Hur lärare uppför sig 

vid olika kulturmöten i skolan har betydelse inte bara för hur de löser eventuella problem i den givna 

situationen utan också för hur de fungerar som förebild. Om läraren föregår med gott exempel i 

kulturmötena och visar hur man respekterar andra kulturer samtidigt som man står för vissa principer, 

är detta av betydelse för hela det klimat som skapas i klassrummet och i skolan
9
. 

 

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och barnets bästa ska alltid komma i 

första rummet vid alla åtgärder som berör barn. FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller 

såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och understryker 

deras beroende till varandra. Konventionens fyra grundläggande principer är: 

 

 Förbud mot diskriminering innebärande att alla barn har rätt att ta del av sina 

rättigheter.  

 Barnets bästa i främsta rummet innebärande att alla beslut som tas och som på något 

sätt berör barn ska beakta barnets bästa. 

 Rätten till liv och utveckling innebärande att inte bara barnets överlevnad, utan även 

hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga. 

 Rätten att få komma till tals innebärande att barnets åsikter ska komma fram och ges 

respekt.
10

  

 

När det gäller utbildning understryker konventionen att ”barnets utbildning skall syfta till att utveckla 

respekt för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för 

ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen”.
11

 Sverige har 

som medlemsstat förbundit sig att följa barnkonventionen, och därför kan citatet ovan sägas gälla för 

den svenska skolan.  

 

I november 2001 antog Unescos generalkonferens en deklaration om kulturell mångfald, ”The 

Universal Deklaration on Cultural Diversity och en handlingsplan”. Här tas de kulturfrågor upp som 

gäller mellan medlemsstaterna och de skyldigheter som de har sinsemellan. De anser att det är viktigt 

att stödja kulturell mångfald och att det finns en öppen dialog mellan olika samhällen för att de inte 

                                                     
7
 Näringsdepartementet (2001) En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 

diskriminering. Skr. 2000/01:59. S. 74. Hämtad 25 november 2009. http://www.manskligarattigheter.gov.se.  
8
 Skolfront. Kulturkrockar i skolan. UR.  

http://www.ur.se 
9
 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997) S. 111 

10
 Regeringskansliet: FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad 29 oktober 2009. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/. Artikel 2, 3, 6 och 12.  
11

 Ibid. Artikel 29. 

http://www.ur.se/Skolfront/Titta-pa-Skolfront/Skolfront-special/Kulturkrockar-i-skolan/).Nyamko
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020523/3e0116c32df28414ce838ed7c5b5022c/Rasism%20HP.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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ska isolera sig ifrån varandra. FN:s generalförsamling godkände deklarationen och de utsåg den 21 

maj till "World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development". Unesco beskriver att 

kulturbegreppet bör innefatta ”de andliga, materiella, intellektuella och emotionella egenskaper som är 

utmärkande för ett samhälle eller en social grupp och omfattar, förutom konst och litteratur, livsstilar, 

samlevnadsformer, värdesystem, traditioner och trosuppfattningar”.
12

 

 

Skolan har ett ansvar att undervisa kring de frågor som nämns i FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, barnkonventionen samt UNESCO:s rekommendation rörande utbildning för 

internationell förståelse. Detta har ytterligare understrukits av att Skolverket låtit publicera flera 

internationella rekommendationer i boken Överkommet! Fyra internationella överenskommelser som 

ligger till grund för de nya läroplanerna. I förordet till boken går det att läsa att läro- och kursplanerna 

för grundskolan och de frivilliga skolformerna även bör utökas med ytterligare ett måldokument. Som 

innehåller de internationella fördrag och konventioner som Sverige har förbundit sig att verka för i alla 

utbildningssammanhang.
13

 

Fokusering på språkfrågor 

Språkfrågor har sedan länge dominerat frågeställningar kring det mångkulturella i skolan.
14

 Detta, 

menar Leòn Rosales, speglas bland annat i debatten kring hemspråk och svenska två som sedan blev 

modersmål och svenska som andraspråk.
15

 Hällgren et al. menar att det svenska språket har blivit en 

symbol för en mängd värden och förhållningssätt som skolan vill förmedla till sina elever.
16

 

Fokuseringen på språkdimensionen kan emellertid skymma andra faktorer som också spelar roll.
17

 

Språket kan bland annat dölja sociopolitiska frågor som har med majoritets- och minoritetsgrupper att 

göra. Majoritetsgruppen kan använda språket för att sätta upp etniska gränser, genom att använda 

språkliga krav som ett sätt att kontrollera vilka som har tillhörighet i gruppen. Språket kan på så sätt 

användas som ett slags index på hur integrerad en person eller grupp har blivit. Att språkfrågor 

används som en metafor för andra sociopolitiska frågor kan, enligt Hällgren et al. bero på att dessa 

frågor inte uppfattas som lika känsliga.
18

 Fokuseringen på språket kan även bli ett sätt för lärarna att 

hantera sin arbetssituation om det används som ett sätt att definiera mer svårhanterliga skillnader än 

språkskillnader.
19

  

Skolan 

I den gällande läroplanen, Lpo94, framhävs att ett utav skolans uppdrag är att genom att arbeta ur ett 

internationellt perspektiv lägga grund för förståelse kring den mångkulturalitet som finns i Sverige 

idag
20

. Under rubriken Mål att uppnå står att varje elev efter genomgången grundskola skall ”ha 

utvecklat förståelse för andra kulturer”. Under rubriken Förståelse och medmänsklighet framhävs att 

skolan skall ”främja förståelse för andra människor”. Vidare poängteras vikten av att skolan bidrar till 

att se och förmedla förmånen i att Sverige alltmer blir ett mångkulturellt land. Skolan och skolans 

                                                     
12

 Pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001. UNESCO:s generalkonferens antar ”Allmän förklaring 

om kulturell mångfald”. http://www.unesco.se. S. 2 
13

 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997). S. 75 
14

 León Rosales, René (2001) På väg mot en diversifierad normalitet i LYSSNA – interkulturella perspektiv på 

multietniska miljöer. Bigestans, Aina och Sjögren, Annick (red.). 

Elektronisk källa: http://www.mkc.botkyrka.se . S. 18 ff, Hällgren C. et al. s. 3 
15

 León Rosales, R. (2001) S. 19 
16

 Hällgren, C. et al. (2006) S. 37 
17

 León Rosales, R. (2001) S. 19 
18

 Hällgren, C. et al. (2006) S. 36 ff. 
19

 Ibid. S. 41 
20

 Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

(Lpo94). Ödeshög: AB Danagårds grafiska. S. 6 

http://www.unesco.se/Bazment/Alias/Files/?kulturell_mangfaldsdekl
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värld skall bidra till att utveckla förståelse för andra människors levnadsvillkor och värderingar. I 

läroplanen finns det formuleringar liknande de som finns i barnkonventionen. 

 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

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”.
21

 

 

Oavsett vilken personlig bakgrund läraren har så interagerar han/hon dagligen med barn och elever 

med annan kulturell bakgrund och med erfarenheter som är vitt skilda från hennes egna.
22

 Spowe 

menar att läraren kan ses som en brobyggare mellan samhället, familjen och den mångkulturella 

skolan. Elevers kulturella bakgrund måste tas på allvar i detta brobygge, och ses som möjligheter 

snarare än som ett hinder för skolframgång.
23

 Vår studie har utvecklats till att undersöka några lärare 

och några rektorer på tre olika skolor och deras erfarenheter av att arbeta inom den mångkulturella 

skolan. Denna uppsats syftar till att öka vår förståelse för kulturens betydelse i skolan. Skolans 

värdegrund och skollagen kan skapa motsättningar i barnen då de inte stämmer överens med de 

budskap som alstras i hemmet. Utifrån våra intervjupersoners perspektiv avser vi att bilda oss en 

uppfattning om vems eller vilken kultur som förvaltas och förmedlas av skolan. Hur förhåller sig 

skolan till de olika kulturer som barnen representerar? Hur resonerar lärare och rektorer kring kulturell 

mångfald? Vilka kunskaper krävs i mötet med elever med annan kulturell eller religiös bakgrund än 

majoriteten på skolan? 

 

                                                     
21

 Skolverket (2006) S. 3 
22

 Spowe, Bengt (2003) Röster från den mångkulturella skolan - Om undervisning och lärande i förskola och 

skola. Uppsala: Kunskapsföretaget. S. 7 
23

 Ibid. S. 9 
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten har visat sig vara oerhört komplex. Vår avsikt är att bilda oss en förförståelse av 

den mångkulturella skolvardagen genom att sammanställa kunskap och forskning om mångkultur i den 

svenska skolan samt att ringa in problemområden och undersöka centrala begrepp som kan vara 

relevanta för vår studie och uppsatsområdet. Vi inleder med en presentation av det urval litteratur som 

vi har tagit del av. Litteraturöversikten är även ett sätt för oss att redogöra för våra teoretiska 

utgångspunkter vilka vi preciserar något i litteratursammanfattningen.  

Tidigare forskning 

Elisabeth Jernström och Henning Johansson skriver om lärande i flerkulturella sammanhang i 

”Kulturen som språngbräda” (1997). Författarna ger bland annat en del konkreta exempel på hur man 

kan använda elevernas kulturella bakgrunder som resurser i deras lärande. Hans Lorentz (2007) har 

undersökt talet om det mångkulturella i ”Talet om det mångkulturella i skolan och samhället” utifrån 

ett pedagogiskt interkulturellt perspektiv. Han menar att det i globaliseringens tidsålder, är angeläget 

att tala om det mångkulturella samhället och att skolan utgör ett centralt område i den debatten. Ulf 

Fredriksson och Pär Wahlströms ”Skola för mångfald eller enfald” (1997) behandlar interkulturalism i 

skolan. Författarna lyfter frågor kring hur skolan ska kunna bidra till att ta vara på och bejaka den 

kulturella, etniska och språkliga mångfald som finns i dagens Sverige, vilket tycks vara lika aktuella 

idag som när den skrevs. Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell 

pedagogik och har skrivit avhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter (2005), vilken 

behandlar lärares förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund och deras sätt att uppfatta 

skolsvårigheter. 

  

Etnologen Oscar Pripp har tillsammans med Emil Plisch och Saara Printz, på uppdrag av 

kulturdepartementet, genomfört en studie av arbete med kulturell och etnisk mångfald hos de statligt 

finansierade kulturinstitutionerna. Författarna undersöker begreppen mångfald och kultur samt hur 

institutionerna talar och skriver om dessa och vilken tolkning och förståelse de lägger in i dem. 

Studien har namnet ”Tid för mångfald” (2004). Camilla Hällgren, Lena Granstedt och Gaby Weiner 

belyser mångkulturella och antirasistiska frågor i sin kunskapsöversikt ”Överallt och ingenstans” 

(2006). Författarna hävdar bland annat att det finns ett behov av att uppmärksamma mångkulturella 

frågors koppling till de om rasism och främlingsfientlighet.  

René León Rosales (2001) diskuterar sociala relationer mellan elever med utländsk bakgrund, lärare 

och föräldrar, samt mötet mellan dessa elever och den svenska skolan i sin artikel ”På väg mot en 

diversifierad normalitet”.
24

 Kari Killén skriver om förebyggande arbete med utsatta familjer i ” 

Barndomen varar i generationer” (2000). I boken ”Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola” 

(2003) presenterar Eva Hedencrona och Dora Kós-Dienes olika aspekter av tvärkulturella möten i 

förskolor och skolor i invandrartäta områden med hjälp av fallbeskrivningar. Fallen behandlar 

pedagogers svårigheter i samspelet med elever eller föräldrar där de trott att problemen berott på 

kulturella skillnader. 

                                                     
24

 Rosales, René León (2001) På väg mot en diversifierad normalitet i Aina Bigestans och Annick Sjögren (red.) 

LYSSNA – interkulturella perspektiv på multietniska miljöer (2001) 
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Bengt Spowe har i sin idébok, ”Röster från den mångkulturella skolan” (2003), samlat tankar, idéer 

och praktisk erfarenhet av arbete för och i den mångkulturella skolan. Frågor som hur vi kan inkludera 

varje barns och elevs kulturella bakgrund i undervisningen lyfts och diskuteras i boken utifrån 

exempel från praktiskt arbete med barn och elever. Lisbeth Flising, Gunilla Fredriksson och Kjell 

Lund har skrivit handboken ”Föräldrakontakt - En bok om att skapa, behålla och utveckla ett gott 

föräldrasamarbete” (1996) vilken behandlar den bristande kontakten mellan förskole- och skolpersonal 

och föräldrar. Författarna delar i boken med sig av både sina teoretiska och praktiska erfarenheter av 

föräldrasamarbete.  

Annick Sjögren är etnolog och har varit med och byggt upp Mångkulturellt centrum, ett forum för 

forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald. I 

artikeln ”Språk, självrespekt och erkännande” (2000) diskuterar Sjögren bland annat stigmatiseringen 

av barn i segregerade förorter, kategorisering och utslagning. Hon frågar varför det ska behöva finns 

en del av befolkningen som är "normal" och en annan som är "annorlunda". Gunilla Zackari och 

Fredrik Modigh har skrivit ”Värdegrundsboken” (2000). I boken diskuteras bland annat 

värdegrundsbegreppet, och tar upp problematik kring den gemensamma värdegrunden i den 

mångkulturella skolan.  

Invandring  

Vi anser att följande resonemang är relevant för vår studie då begrepp som identitet, nationalitet, 

etnicitet, och kultur ofta används som om de vore synonymer eftersom det finns en glidning emellan 

dem.
25

  

 

Fredriksson och Wahlström menar att en mycket heterogen grupp som i själva verket består av flera 

olika grupper från skilda länder ofta refereras lite slarvigt, som invandrare. Inom gruppen förekommer 

stora skillnader i utbildning och social bakgrund.
26

  Samma författare låter förstå att invandringen har 

en positiv potential men att den också innebär en risk för problem. Unga invandrare uppger, enligt 

författarna, ofta en känsla av att finnas mellan två kulturer då uppväxten i Sverige har skapat en 

distans till föräldrarnas sätt att leva, samtidigt som man inte upplever sig som helt insläppt i det 

svenska samhället. Man upplever sig inte som, och vill inte heller vara, varken svensk eller invandrare 

vilket kan leda till en vilsenhet och en oklarhet kring den egna identiteten.
27

 Författarna lyfter fram två 

potentiella problemområden om inte åtgärder tas för att skapa förutsättningar för en förnuftig 

integrering av dessa unga invandrare; risken för ökade sociala och etniska konflikter i samhället och 

risken att invandrarna blir till andra klassens medborgare.
28

 Att motverka rasism, främlingsfientlighet 

och intolerans samt att ge alla elever möjlighet till att få god utbildning, oavsett kulturell, språklig, 

social och ekonomisk bakgrund är två uppgiften som skolan bör ställa sig för att motverka dessa 

tendenser. Det krävs självfallet att fler krafter än skolan samverkar för att lösa dessa problem men 

skolan är en av de krafter som kan ge ett viktigt bidrag i detta arbete.
29

 

                                                     
25

 León Rosales, R. (2001) S. 23 
26

 Fredriksson, Ulf och Wahlström, Pär (1997) Skola för mångfald eller enfald. Legus: Stockholm. S. 37 och 48 
27

 Ibid. S. 89 
28

 Ibid. S. 39 
29

 Ibid. S. 52 
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Kultur, mångkultur och kulturmöten  

Kulturbegreppet 

 

Ordet kultur används ofta i två delvis olika betydelser; dels som kultur i bemärkelsen ”de sköna 

konsterna” och dels som motsatsordet till natur, det vill säga allt som skapats av människor, vilket kan 

innefatta allt från byggnader till tankar och idéer.
30

 Begreppet kultur används i praktiken ofta för att 

beteckna både allt och inget.
31

 Nationalencyklopedin definierar kultur, i vid mening, som ”resultatet av 

all mänsklig verksamhet”.
32

 Oscar Pripp, Emil Plisch, Saara Printz Werner menar att det 

antropologiska kulturbegreppet innefattar en grupp människors seder, uttryck, normer, värderingar och 

sätt att tolka, vilket förvärvas genom människans medlemskap i ett samhälle.
33

 Enligt Fredriksson och 

Wahlström, handlar kultur ytterst om det sätt på vilket människor lever tillsammans. Författarna delar 

upp kulturbegrepp i tre nivåer; 

1. Tankar, idéer, värderingar, känslor och livsperspektiv 

2. Olika typer av beteenden och 

3. Föremål (de materialiserade handlingarna om vi så vill) ex. byggnader, skrifter, gåvor.
34

 

 

Jernström och Johansson menar att en persons kulturella bakgrund utgörs av tre dimensioner vilka 

liknar Fredriksson och Wahlströms nivåer; den materiella, den mentala och den sociala nivån.
35 Spowe 

beskriver kultur som en process av sociala system vilka står för en samling uppfattningar, attityder, 

vanor, värderingar och sedvänjor. Systemet fungerar som ett filter, genom vilket en grupp människor 

ser och låter sig påverkas av i den värld de lever.
36

 

 

Det finns, enligt Zackari och Modigh, en fara i att tala om kultur i anknytning till fenomen som 

egentligen handlar om makt och människosyn. Kulturella uttryck som bryter mot de demokratiska 

värdena får aldrig tyst accepteras. Kulturella och religiösa yttringar kan inte ses som goda om de inte 

överrensstämmer med demokratiska värden. Författarna anser därför att frågor om t.ex. kvinnors 

ställning och rättigheter, inte är en kulturfråga, utan en demokratifråga.
37

  

Den föränderliga kulturen 

Kulturer existerar inte i något vakuum, utan har alltid mötts och blandats och kan inte definieras i form 

av nationsbenämningar eller etnicitet. Genom sociala mänskliga kontakter och kommunikationer 

utvecklas kulturen.
38

 Jernström och Johansson menar att en elevgrupp består av lika många kulturer 

som där finns barn eller ungdomar, även om de vuxit upp i samma kvarter.
39

 Pripp et al. menar att 

kultur och kulturella identiteter ständigt förändras då de är aspekter av relationer snarare än något 

                                                     
30

 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997) S. 83 
31

 Spowe, B. (2003) S. 9, Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997) S. 83 
32

 Nationalencyklopedin, enkel. Hämtad 5 november 2009. www.ne.se/kultur 
33

 Pripp, Oscar, Plisch, Emil och Printz Werner Saara. (2004). Tid för mångfald. Mångkulturellt Centrum. 

http://www.mkc.botkyrka.se/. S. 28  
34

 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997) S. 87 
35

 Jernström, Elisabet och Johansson, Henning (1997) Kulturen som språngbräda. Studentlitteratur: Lund. S. 43 
36

 Spowe, B. (2003) S. 9 
37

 Zackari, Gunilla och Modigh, Fredrik (2000). Värdegrundsboken - om samtal för demokrati i skolan. AB 

Danagårds Grafiska, Stockholm. S. 72 
38

 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997) S. 87, León Rosales, R. (2001) S. 23 
39

 Jernström, E. och Johansson, H. (1997) S. 9 

http://www.ne.se/kultur
http://www.mkc.botkyrka.se/pdf/Tid%20f%C3%B6r%20m%C3%A5ngfald/TFM,%201.pdf
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autentiskt och fastställt.
40

 Även Sjögren belyser en vid kultursyn som understryker det processuella i 

kulturen. Hon menar att kultur bland annat kan innebära att invandrare och deras barn bearbetar 

kulturella erfarenheter till nya, ständigt förändrade sammansättningar.
41

 Förskolan och skolan 

representerar den svenska majoritetskulturen men genomgår en kontinuerlig förändring på grund av 

den långsamt pågående integreringen av minoritetskulturer. Den traditionellt svenska kulturen håller 

därmed, sakta men säkert, på att omvandlas till en ny svensk kultur.
42

 

Mångkultur, kulturell mångfald, mångkulturell… 

 

Begreppet kulturell mångfald avser, i dess ursprungliga betydelse, ”en artrikedom bland annat av 

idéer, perspektiv, stilar och åsikter”.
43

 Europarådets definition av ”mångfald” innebär en utvidgning av 

toleransbegreppet till en ”verklig respekt för och uppskattning av skillnader”.
44

 Varje möte med en 

elevgrupp är enligt Jernström och Johansson, en flerkulturell situation.
45

 Enligt Pripp et al. har 

mångfaldsbegreppet alltmer kommit att förknippas med etnisk mångfald i praktiken.  

 

Likt kulturbegreppet används begreppet mångkultur av många olika forskare men med delvis olika 

innebörd
46

. Mångkultur relaterar, enligt Pripp et al. till ”ett sätt att beskriva och förstå samhället som 

en enhet bestående av etniska och kulturella grupper”
 47

 och fäster uppmärksamheten på individerna 

som kulturbärare, en föreställning som bygger på ett traditionellt antropologiskt kulturbegrepp, vilket 

betonar skillnader.
48

 Författarna skriver i sin studie att Sverige inte helt oproblematiskt kan sägas vara 

mångkulturellt då majoriteten i stor utsträckning har vetorätt över minoriteten och då man främst 

satsar på att förändra minoriteterna för att den segregerande trenden ska kunna brytas.
49

 Leòn Rosales 

menar att man genom att betona att varje människa är en individ kan undvika att människor blir till 

representanter för en etnisk grupp och en kultur. Att utgå ifrån elevers normer och värderingar i 

undervisningen innebär, enligt Leòn Rosales, samtidigt att man utgår ifrån deras kultur.
50

 Tack vare 

invandring och genom nya kulturella subgrupperingar i samhället som utvecklat egna värden och 

normer som inte baserar sig på etnicitet så har vi, hur som helst, idag fler kulturer i Sverige än 

någonsin tidigare.
51

 Enligt Europarådet används begreppet mångkulturell för att ange en situation, 

position eller ett tillstånd. Ett samhälle kan betraktas som mångkulturellt, liksom en skola, om de 

nämnda befolkas av individer som representerar skilda religioner, etniciteter eller kulturer.
52

 I 

Nationalencyklopedin förklaras mångkultur som förekomsten av ”många olika kulturer och 

kulturanknytningar i (positiv) samverkan”.
53

 Lorentz påpekar att kulturanknytningar i samverkan alltid 

innebär ett möte mellan individer. Han menar att ordet positiv som satts inom parentes hänsyftar till en 

                                                     
40

 Pripp, O. et al. (2004) S. 33 
41

 Sjögren, Annick (2000) Språk, självrespekt och erkännande i Invandrare & Minoriteter nr 4/2000. 

Mångkulturellt Centrum. http://www.mkc.botkyrka.se 
42

 Spowe, B. (2003) S. 8 
43

 Ibid. S. s. 29 
44

 O’Shea, Karen (2003) En ordlista om utbildning i demokratiskt medborgarskap. Europarådet. S. 29 

http://www.coe.int 
45

 Jernström, E. och Johansson, H. (1997) S. 9 
46

 Hällgren, C. et al. (2006) S. 6 
47

 Pripp, O. et al. (2004) S. 31 
48

 Ibid. S. 31 
49

 Pripp, O. et al. (2004) S. 35 
50

 León Rosales, R. (2001) S. 21 ff. 
51

 Zackari, G. och Modigh, F. (2000) S. 45 
52

 O’Shea, Karen (2003) S. 70 
53

 Referat till Nationalencyklopedin, Lorentz, Hans (2007) Talet om det mångkulturella i skolan – En analys av 

diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. Lund: Lund Studies in Education. 

S. 63 

http://www.mkc.botkyrka.se/text/iom/annick1.htm
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förhoppning eller en förutsättning, något som författaren anser vara tvivelaktigt då det avslöjar en hel 

del om hur begreppet ska tolkas.  

Den kritiska mångkulturen 

Hällgren et al. belyser mångkulturella frågor utifrån ett kritiskt mångkulturellt perspektiv i sin 

kunskapsöversikt. Perspektivet belyser hur olika kulturella och etniska identiteter förekommer från 

individ till individ och sätter fokus på den föränderliga relationen mellan individen och samhället. 

Perspektivet strävar efter att undvika stereotypa föreställningar samt att inte förenkla kulturella och 

etniska identiteter. Istället understryks vikten av att finna en balans mellan erkännandet av individens 

särställning och rätt att själv definiera sin identitet samtidigt som man ser henne som förankrad i en 

större helhet. Genom att bland annat erkänna hybrida identiteter mellan alla kulturer antas detta vara 

möjligt.
54

 Spowe föreslår, likt Hällgren et al., att begreppet mångkultur bör ses i ett vidare perspektiv 

där varje människas identitet formas och förändras av olika faktorer såsom kön, klass, sexualitet, 

etnicitet och handikapp.
55

  

Kulturmöten  

 

Där människor med olika kulturell bakgrund möts uppstår kulturmöten, vilka kan vara olika starkt 

laddade. De kan både leda till konflikter eller vara utvecklande och leda till att nya spännande 

kulturformer utvecklas, som när olika musikstilar möts, blandas och därmed skapas.
56

 I möten med 

människor, för vilka religionen spelar en viktig roll, så kan den sekulariserade svensken ibland inta en 

distanserad överlägsen inställning. Inställningen bottnar sig ofta i synen av att det sekulariserade 

Sverige representerar ett högre utvecklingsstadium än mer primitiva länder där religionen fortfarande 

anses viktig.
57

 De flesta människor klarar utan problem av att möta andra kulturer genom mat, dans 

eller konst men mötet med andra kulturer i vardagen är ofta svårare. När människor beter sig 

annorlunda i vardagliga situationer, eller när deras uppfattningar och värderingar om till exempel 

jämställdhet eller barnuppfostran är andra än våra egna, blir det svårare att finna sig i än att de äter 

annan mat eller dansar andra danser.
58

  

 

Fredriksson och Wahlström menar att det krävs en kompetens i att positivt kunna ta tillvara och 

utveckla kulturmöten för att kunna orientera sig i omvärlden. Många insikter och åtgärder krävs dock 

för att ta vara på den positiva potential som finns i kulturmötet.
59

 Främmande kulturer måste närmas 

med respekt, tolerans och ett öppet sinne. Vidare krävs en förståelse för att saker kan ses ur olika 

perspektiv och göras på olika sätt, vilket många gånger visar sig vara svårare sagt än gjort då gränsen 

mellan det en människa ogillar men ändå bör acceptera och det hon varken gillar eller kan acceptera är 

svårdefinierad.
60

 Att å ena sidan enbart se likheterna mellan sin egen kultur och den man möter i en 

missriktad iver efter jämlikhet, eller att exotifiera den andres kultur genom att enbart se skillnaderna är 

båda felaktliga ansatser i mötet med andra kulturer. Det centrala för det positiva kulturmötet ligger 

istället i att kunna se både likheter och olikheter.
61

 Kunskap om olika kulturer avgör till stor del hur vi 

upplever kulturmötet men känslor kan spela en minst lika viktig roll när det kommer till våra 

reaktioner. När något sker på ett sätt som vi inte är vana vid eller när någon handlar på ett annorlunda 

                                                     
54

 Hällgren, C. et al. (2006) S. 9 
55

 Spowe, B. (2003) S. 18 
56

 Fredriksson, U. och Wahlström, P. (1997) S. 39 och 87 
57

 Ibid. S. 101 
58

 Ibid. S. 87 ff 
59

 Ibid. S. 31 
60

 Ibid. S. 105 
61

 Ibid. S. 97 
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sätt än vi så reagerar vi med förvirring och kanske till och med aggression i nästa steg. Ett möte med 

en annorlunda kultur kan te sig som en kulturchock om den andra kulturen ter sig som alltför 

främmande eller skrämmande eller när något som vi tagit förgivet ifrågasätts.
62

  

Kategoriseringar, fördomar, attityder 

De relationer som utvecklas barn emellan och mellan barn och vuxna i skolan och förskolan är av stor 

betydelse då attityder utvecklas redan i barndomen. Uppfostran handlar, enligt Fredriksson och 

Wahlström, till stor del om att bibringa nästa generation en viss kultur. Genom intryck och lärdom av 

vuxna samt genom samspel med andra barn utvecklas ett barns attityder och värderingar. Som 

samhällets största mötesplats har skolan stora möjligheter att motverka att fördomar och negativa 

attityder utvecklas, även om skolans makt är begränsad.
63

 Hällgren et al. menar att det finns ett behov 

av att uppmärksamma att allt för lite skolforskning har bedrivits kring kopplingen mellan 

mångkulturella frågor och frågor om främlingsfientlighet och rasism.
64

 De menar att fenomenet rasism 

inte enbart är kopplat till enskilda individer och rasistiska organisationer utan att det är mer komplext 

och utbrett än så. Författarna ser rasism som en del av vardagen, som inbyggt i samhällets struktur 

vilket således inkluderar utbildning och att en viktig strategi för att motverka fenomenet är att erkänna 

det i alla former.
65

  

Negativ kategorisering 

Sjögren menar att befolkningen ständigt kategoriseras som två motsatta grupper, antingen som 

svenskar eller invandrare. Kategoriseringen baseras på en uppfattning om att kultur inte är något 

föränderligt och är en starkt bidragande faktor till social isolering och utslagning i samhället. Det 

språkbruk, utseende, den religion, och de seder och bruk som ungdomar bär med sig från sina föräldrar 

upplevs ofta som en belastning i majoritetens ögon och det annorlunda kan även bli belastande för 

ungdomarna själva. Sjögren menar att samhället behöver revidera sitt sätt att tänka för att motverka 

detta negativa samhällsfenomen och att felet ligger i behovet att ha en kategori människor som inte 

passar in i den vanliga svenska modellen.
66

  

Fördomar 

Spowe definierar begreppet fördom som ”en åsikt eller bedömning som baserar sig på felaktig 

kunskap och/eller i generaliserande information om en person eller grupp”.
67

 Alla människor har 

fördomar, vissa starkare än andra. Vi bygger, i större eller mindre utsträckning, alltid vårt agerande på 

tidigare erfarenheter och har vissa föreställningar om hur förhållanden och människor är redan innan 

vi har kännedom om alla relevanta fakta i en situation. Föreställningen kan bekräftas delvis, helt eller 

visa sig vara helt felaktliga. Fredriksson och Wahlström menar att man kan börja tala om fördomar när 

föreställningarna börjat stelna och inte längre bygger på erfarenheter eller när man inte har några egna 

erfarenheter att bygga sin uppfattning på men trots detta har en bestämd uppfattning.
68
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Begreppet stereotyp används för att ge en starkt förenklad bild av en grupp människor där utgår från 

sin tro om hur andra är, ofta utifrån yttre egenskaper, snarare än ifrån kunskap utifrån faktisk 

verklighet. Etnocentricitet kan beskrivas som en tro om att den egna folkgruppen eller kulturen är 

överlägsen andra och att den bör användas som måttstock för att döma eller bedöma andra 

människor.
69 Att diskriminera någon innebär att man, öppet eller dolt, utesluter människor från något 

som hon har rätt till.
70

 Spowe menar att alla former av diskriminering är inlärda beteenden och att de 

därför kan läras bort, vilket han ser som en huvuduppgift för skolan.
71

  

 

Undersökningar har visat att brist på trivsel, engagemang och personliga relationer i skolan ökar risken 

för kränkande beteenden.
72

 León Rosales ser att det finns en stor risk att elever, som upplever att de 

åsidosätts i samhället på grund av etnicitet, religion eller utseende, väljer att distansera sig från 

majoritetssamhället.
73

 Zackari och Modigh menar att mer nyanserade attityder och värderingar kan 

utvecklas om skolan möter fördomar med ömsesidig kommunikation, ett språk som inte marginaliserar 

eller kränker och kunskaper.
74

 

Skolans organisation, ansvar och värdegrund 

Riktlinjer och läroplanen 

Begreppet tolerans har en framträdande roll i läroplanen och, i jämförelse med tidigare läroplaner, så 

har den internationella solidariteten fått en minskad betydelse.
75

 Hällgren et al. skriver att Lpo94 

förmodligen ”är det första styrdokumentet för skolan som ger uttryck för ett samlat och tydligt utslag 

av det mångkulturella samhället”.
76

 Rektorerna bär det övergripande ansvaret över skolan och det är 

deras ansvar att bl.a. ”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling bland elever och anställda”.
77

 

Tillsammans med skolans övriga personal är de skyldiga att arbeta aktivt för att nå de nationella målen 

som på varje skola skall finnas konkretiserade i en arbetsplan.
78

  

När skolan möter invandrarfamiljer  

Fredriksson och Wahlström ger exempel på olika källor till konflikter som kan uppstå i skolan mellan 

familjer med annan kulturell bakgrund än majoritetens i samhället och nämner bland annat synen på 

skolan, barnen och barnuppfostran, och önskningar från föräldrarna att barnen ska behålla föräldrarnas 

nationella identitet eller att föräldrarna jämför skolan med den skola de själva gick i.
79
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Familjer kan känna sig osäkra inför den svenska skolan på grund av okunskap och många ställer också 

krav att deras bakgrund och kultur skall respekteras och värdesättas av skolan.
80

 Många 

invandrarföräldrar har lite eller ibland ingen kunskap om den svenska skolan och hur den fungerar då 

de själva har en helt annan skolform att referera till.
81

 De kan själva vara uppvuxna i samhällen med en 

tydlig hierarki och där skolan har varit mycket auktoritär. I många länder och kulturer förekommer 

idag en mer traditionell kunskapssyn där lärarens roll är kunskapsförmedlaren och där elevens roll är 

mottagarens. Ämnesindelningen kan vara stark och ofta är mekaniska kunskaper, att korrekt kunna 

återge fakta, önskvärda.
82

 Pirjo Lahdenperä, skriver att invandrarföräldrarna i hennes studie av den 

svenska skolan ofta ansågs vara ”stränga och elaka eller som mindre vetande eller omyndiga”.
 83

 Då de 

fått detta epitet blev också eleverna bärare av dessa fel och svårigheter. Killén menar att skolan kan 

bidra till att den kommande generationen tar med sig värderingar som egentligen, och kanske felaktigt, 

tillfaller föräldrarna.
84

 

Svenska som andraspråk och modersmålsundervisning 

Kontakten mellan skolan och invandrarföräldrarna skulle, enligt Hällgren et al. kunna förbättras.
85

 

Skolan och skolans personal bör, som i ett led att få ett bra samarbete, söka att öka sin förståelse kring 

de invandrade familjerna, visa intresse för deras språkliga, etniska och kulturella bakgrund och deras 

nuvarande situation.
86

 Skolornas modersmålslärare har ofta en nyckelposition, då de kan fungera som 

länk mellan familjerna och skolan då hon ofta, utöver språkliga kunskaper, har stor kännedom om 

hemlandets kultur och samhällsstruktur.
87

 Modersmålslärarna och deras kunskaper om eleverna och 

deras bakgrund borde därför tas till vara bättre.
88

 

 

Svenska som andraspråk är ett ämne som ges till de elever som inte har svenska som modersmål vilket 

avses det språk som vi talar i respektive hem.
89

 Utmärkande för inlärning i ett andraspråk är bland 

annat att eleverna samtidigt som de ska lära sig nya ord och grammatik ska använda språket för att 

inhämta kunskaper i olika ämnen. Hällgren et al menar att svenska som andraspråksämnet därför bör 

integreras med andra ämnen.
90

 I etniskt heterogena skolor har man funnit att lärares förhållningssätt till 

sitt arbete särskilt uttrycks i synen på språkinlärning.
91

 Att ha ett annat modersmål innebär inte att man 

har samma svårigheter att lära svenska som den som har läs- och skrivsvårigheter.
92

 Bakgrunden till 

varför eleverna får undervisning i sina modersmål och i svenska som andraspråk diskuteras sällan med 

eleverna själva eller med klassen vilket kan vara en orsak till att tvåspråkliga elevers inställning till 

undervisning i sitt hemspråk och i svenska som andraspråk ofta är negativ. Vissa tvåspråkiga elever 

kan även ha svårigheter och/eller en negativ inställning till att lära sig svenska vilket kan vara ett 

uttryck för en medveten eller omedveten protest mot majoritetssamhällets attityd.
93
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Värdegrunden 

Värdegrunden i läroplanerna skall genomsyra allt arbete i skolan, där varken barn eller vuxna ska 

behöva utsättas för kränkande behandling.
94

 De värden som uttrycks i läroplanerna och i FN:s 

konventioner och deklarationer avser vara allmängiltiga, oberoende av tid och kultur.
95

 Samtidigt är 

etiken som uttrycks i läroplanen förankrad i kristen tradition och västerländsk humanism och vilar på 

en demokratisk grund. Undervisningen skall vara ickekonfessionell.
96

 Tolkningarna av vad detta 

innebär har förändrats och går isär. Vissa forskare menar att hänvisningen till den ”kristna etiken” är 

problematisk då det snarare bör handla om en etik som delas med andra kulturer och religioner. 

Oberoende av en persons etnicitet, kultur och religion så ska de demokratiska principerna gälla och ett 

tydligt avståndstagande måste tas ifrån alla former av odemokratiska åsikter och handlingar.
97

 Olika 

samhällstraditioner kan påverka tolkningen av värdegrunden men principen om alla människors 

likavärde kan aldrig tolkas bort.
98

 En ytterst angelägen uppgift för skolans fortsatta arbete med 

värdegrundsfrågor är bland annat att identifiera, förebygga och motverka alla former av rasism och 

diskriminering. I detta arbete spelar skolledarnas kompetens en central roll.
99

 

 

Skolan har hittills varit relativt dålig på att utnyttja sin möjlighet som mångkulturell och pluralistisk 

mötesplats.
100

 Zackari och Modigh betraktar vissa områden som synnerligen viktiga att arbeta vidare 

med, bland annat att ”utveckla skolan som mångkulturell mötesplats, där värdegrunden inkluderar 

istället för exkluderar” samt att ”organisera en skola som ger möjlighet till samtal och möten för att 

främja goda sociala relationer och därmed motverka kränkande behandling”.
101

 Författarna anser att en 

förutsättning för detta är att man diskuterar olika samhällstraditioner och dess påverkan på tolkningen 

av olika värden och normer, och inte tar dem för givna.
102

  

Den mångkulturella skolan 

Skolan befinner sig på många sätt mitt i samhället och blir också en mötesplats för olika kulturer och 

förfogar över en unik möjlighet att skapa förståelse för demokratins villkor hos barn och ungdomar
103

. 

Skolan har under lång tid tilldelats nyckelrollen för att realisera samhälleliga integrationsmål samtidigt 

som det finns en uttalad osäkerhet kring hur detta ska genomföras. Lärare lämnas relativt ensamma i 

arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.
104

 Lpo94 föreskriver att läraren skall se till att ”alla elever 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”.
105

 

Hällgren et al (2006) menar att det finns en kulturell homogenitet hos pedagoger i den svenska skolan 

vilket gör det svårt för dem att förstå vilken makt de har som lärare och vilka signaler de ger om sina 

elevers modersmål, ursprung och identitet. Forskningen visar också att lärarna uttrycker att de behöver 

fortbildning för att hantera sin förändrade lärarroll i den alltmer heterogena skolan. De behöver bli 

medvetna om sin egen etnocentricitet och om sig själva som kulturbärare.
106
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Skolverket identifierar samverkan med föräldrar och närsamhället som ett av kriterierna för 

framgångsrika skolor i ”utanförskapsområden”.
 107

 De allra flesta kulturmöten leder inte till några 

allvarliga motsättningar i skolan eftersom både lärare, elever och föräldrar för det mesta har en vilja att 

undvika konflikter
108

 men när dessa trots allt uppstår måste man som lärare vara rustad inför dessa 

vilket bland annat innebär en orientering om vilka konflikter som kan dyka upp.
109

 Man måste vara 

beredd på att lyssna till föräldrars och elevers synpunkter och önskemål samt att tydligt kunna 

kommunicera det man vill säga till familjerna.
110

 Leòn Rosales påvisar, förutom pedagogernas, även 

skolledningens avgörande roll i att se elevernas kulturella bakgrund som viktiga delar i skolans 

ordinarie verksamhet och inte som något vid sidan om.
111

  

Det mångkulturella klassrummet 

En styrka i den kommunala, nationella skolan är att den förenar barn med olika bakgrunder och 

erfarenheter, vilket Zackari och Modigh ser som en grundpelare i skolans demokratiska uppdrag.
112

 

Flera forskare
113

 argumenterar för att lärare skall ge elevernas kulturella bakgrund och erfarenheter ett 

positivt värde. Trots att flertalet elever uppger att de gärna velat bidra mer med sina erfarenheter så tar 

lärare sällan tillvara på elevernas speciella kunskaper och erfarenheter då de inte vill särbehandla 

invandrareleverna utan antar att dessa elever vill framstå som svenskar.
114

 Forskning
115

 visar att de 

som tillhör skolans majoritetsgrupp får sin bakgrund och kultur bekräftad i mycket större utsträckning 

än de tvåspråkiga eleverna vars flerkulturella erfarenheter sällan får plats.  

 

Hällgren et al. menar att minoritetselever sällan möter intresse för sin bakgrund i ”en skola för alla” 

och undersökningar har visat att elevers olika bakgrund, kulturtillhörighet och erfarenheter skulle 

kunna tas tillvara mer.
116

 Även Leòn Rosales belyser vikten av att bejaka elevernas och föräldrarnas 

kulturella, etniska ursprung samt deras modersmål. Eleverna bör få uppleva att deras erfarenheter och 

bakgrund utgör en tillgång i skolan och att de är fullvärdiga medlemmar i samhället.
117

 Jernström och 

Johannson menar liksom Hällgren et al. att elevernas bakgrund ofta är en outnyttjad resurs i den 

pedagogiska verksamheten och anser att man alltid ska ha eleven i centrum och utgå ifrån deras olika 

erfarenheter vid behov när man arbetar med kulturförankring i skolan.
118

 Även Strandberg betonar 

vikten av att knyta bilden av barnet till den kultur det kommer ifrån vilket, enligt honom, är ett sätt att 

visa respekt för eleven och dess kultur.
119

 Genom att ta tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper 

så känner sig eleverna bekräftade samtidigt som det heterogena samhället verkligen uttrycks i skolan 

när minoriteterna får synas.
120
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Spowe menar att skolans strävan efter att uppnå förståelse för människor med invandrarbakgrund och 

minoriteter ofta tar sig i uttryck i mat, kläder, musik dans och högtider utan att man analyserar vad 

detta kan tänkas stå för.
121

 Genom att enbart nosa på den ytliga kulturutövningen ökar inte förståelsen 

av varandras bakgrund eller värderingar. Att agera som turist i kulturmöten kan till och med förstärka 

fördomar; ”undervisning och lärande i mångkulturella Sverige innebär istället fördjupade kunskaper 

om de nya svenskarna och om oss själva”.
122

  Konsekvensen av att inte till fullo förstå varandra kan bli 

att fördomar utvecklas eller upprätthålls. Mångkulturell undervisning handlar, enligt Spowe, om alla 

barn och elever i skolan, inte bara om minoriteterna.
123

 Hällgren et al. menar att mångkulturell 

undervisning syftar till att belysa och förstärka mångfald och skall sträva efter att både elever och 

lärare uppmuntras till att värdesätta och undersöka de komplexa samband och klyftor, som finns 

mellan och inom deras egen och andras etniska, kulturella och sociala identiteter.
124

  

Interkulturell undervisning 

Lorentz menar att den pedagogiska forskningen om det mångkulturella sedan 1990-talet och framåt i 

stort sett kan handla om vad som helst men att det interkulturella perspektivet förenar alla de olika 

inriktningarna.
125

 Begreppet interkulturell står för en handling, aktion och rörelse mellan individer. 

Man kan tala om interkulturell undervisning i en mångkulturell skola.
126

 Perspektivet avfärdar tankar 

om att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet som grundar sig på teorier vilka uppfattar lärande, 

kunskap och utveckling som universella och enhetliga i ett mångkulturellt sammanhang.
127

 

Interkulturell undervisning lägger tonvikten på relationen och samspelet mellan olika kulturer, medan 

multikulturell undervisning mer handlar om samexistens.
128

 Demokratiundervisning och undervisning 

för solidaritet kombinerat med kultur- och språkperspektivet ger en rimlig beskrivning av vad 

interkulturell undervisning är.
129

  

Friskolor 

Alla svenska skolor använder inte ”kristen etik” och ”västerländsk humanism” som utgångspunkt när 

de tolkar olika värden. En del friskolor med konfessionell eller etnisk profil kan stöta på problem när 

värdena i läroplanerna ska tolkas och överföras till det kulturarv och den tradition som de 

representerar, trots att de inte har något emot värdena i sig.
130

 Det finns olika orsaker till att föräldrar 

väljer att placera sina barn i friskolor. Zackari och Modigh menar att friskolor både kan permanenta ett 

utanförskap och fungera som sluss. Det kan röra sig om att den kommunala skolan inte prioriterar 

värdegrundsfrågorna och misslyckas med att skapa en social trygghet för eleven. Då friskolor ofta är 

relativt små så leder det till att relationerna som skapas där inte blir lika anonyma som på större 

kommunala skolor vilket i sin tur grundar för en stark informell kontroll. En orsak till att elever söker 

sig till konfessionella friskolor kan vara att de, genom sin religiösa inriktning, har en uttalad, 

gemensam värdegrund som lockar med samhörighetskänsla och en ingivelse av sammanhang. En 

annan orsak till att föräldrar väljer att placera sina barn i friskolor kan vara att de anser att den 
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kommunala skolans svenskundervisning är bristfällig och således är ett uttryck för en förhoppning om 

integration i samhället, snarare än segregation.
131

 

    

En friskola skall trots sina olika inriktningar stå öppna för alla barn. Sammansättningen av elever på 

friskolor som har en konfessionell eller etnisk profil utgör, enligt Zackari och Modigh, barn vars 

föräldrar delar samma religiösa övertygelse. Förutsättningarna för möten och relationer mellan barn 

med olika värderingar och traditioner begränsas i profilerade friskolor då många av eleverna som går 

på dessa skolor delar samma kulturtraditioner och kulturbundna uppfattningar. Dessa problem finns 

även i vissa kommunala ”svensktäta” skolor, och kan begränsa möjligheterna för eleverna att se på sig 

själva och andra utifrån många olika perspektiv. Zackari och Modigh menar att konfessionella och 

etniska friskolor riskerar att reproducera gamla värderingar och maktstrukturer och att kulturella 

uttryck som kan vara fördomsfulla, obestritt får råda i dessa skolor. Författarna ser att en mångfald av 

skolor utvecklas istället för mångfald i skolan.
132

   

Sammanfattande om litteraturöversikten 

Det problemområde som vi har lyft framträder efter litteraturorienteringen som oerhört komplex och 

behöver som synes bemötas från många fronter. Litteraturstudien har visat att många, för vår uppsats, 

centrala begrepp i sig är dilemman. Detta innebär att vår studie ter sig mer invecklad än vad vi från 

början trodde. I vår undersökning bör vi därför ta reda på hur informanterna själva definierar de olika 

begreppen och vad dessa har för innerbörd för dem. I vår studie har vi inte för avsikt att ringa in och 

beskriva grupper utav människor eller olika kulturella yttringar. Vi vill även understryka att vi inte i 

första hand riktar intresset åt vilka etniska grupper människor tillhör utan till kulturell mångfald i den 

antropologiska meningen.  

 

Det som har framkommit är att gruppen som ofta refereras till som invandrare, är en mycket heterogen 

grupp individer som på samma sätt som svenskar har olika bakgrunder. Detta menar Fredriksson och 

Wahlström som även menar att skolan är en av de krafter som kan ge ett viktigt bidrag i arbetet mot 

främlingsfientlighet, rasism och intolerans. När vi nu står inför uppgiften att öka vår förståelse för 

kulturens betydelse i skolan så ställs vi trots detta inför problemet att kulturbegreppet, likt 

invandrarbegreppet, är mycket mer mångtydigt och svårtolkat än vad vi hade kunnat förutse. Kultur 

uppfattas av många forskare som processuellt. Det antropologiska kulturbegreppet kan, enligt Pripp et 

al. ses som en grupp människors uttryck, normer, värderingar och sätt att tolka.  Fredriksson och 

Wahlström menar att kultur ytterst handlar om det sätt på vilket människor lever tillsammans. Leòn 

Rosales skriver att kulturbegreppet ibland används synonymt med begrepp som identitet, nationalitet 

och etnicitet.  

 

Skolan har tilldelats en nyckelroll i samhällets integrationsarbete. Mångfaldsbegreppet innebär enligt 

Europarådets definition en utvidgning av toleransbegreppet. I litteraturöversikten framstår mångkultur 

som en utmaning för dagens skola. En skola kan betraktas som mångkulturell om den befolkas av 

individer som representerar skilda kulturer, etniciteter eller kulturer. Begreppet mångkultur tycks i 

litteraturen ha positiva antydningar och en mångkulturell utbildning syftar till att belysa och förstärka 

mångfald. Det kritiskt mångkulturella perspektivet strävar efter att undvika stereotypa föreställningar 

och att inte förenkla kulturella och etniska identiteter.  

 

Den svenska skolan och skolans värld skall bidra till att utveckla förståelse för andra människors 

levnadsvillkor och värderingar. Skolan har stora möjligheter att motverka att fördomar och negativa 

attityder utvecklas, även om skolans makt är begränsad. Skolledarnas ansvar i den mångkulturella 
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skolan understryks i litteraturen och läraren har en roll som vägledare. Vikten av att man som lärare i 

ett mångkulturellt sammanhang är medveten om sin egen etnocentricitet påvisas av Hällgren et al. Det 

centrala för det positiva kulturmötet ligger enligt Fredriksson och Wahlström i att kunna se både 

likheter och olikheter, även när de uppstår i vardagen. När yttringar visar sig bryta mot demokratiska 

värden så bör de aldrig accepteras. Oberoende av en persons etnicitet, kultur och religion så ska de 

demokratiska principerna gälla. Den etniska stratifieringen beskriver uppdelningen mellan ”de 

normala” svenskarna och ” de annorlunda” invandrarna och bidrar enligt Sjögren till segregering i 

samhället. Samhället behöver revidera sitt sätt att tänka för att motverka kategoriseringen av 

invandrare och svenskar.  

 

I litteraturen framgår att majoritetsgruppen får sin kultur bekräftad i skolan samtidigt som vikten av att 

ta tillvara den kulturella mångfalden i skolan och att eleverna bör få uppleva att deras erfarenheter och 

bakgrund utgör en tillgång understryks. I många länder råder en annan kunskapssyn än den vi har i den 

svenska skolan vilket är en av orsakerna till att kulturkrockar uppstår. De allra flesta kulturmöten leder 

inte till några allvarliga motsättningar men när konflikterna trots allt uppstår måste man som lärare 

vara rustad inför dessa. En uppgift som lärare ofta lämnas relativt ensamma med. Om lärarna i en 

mångkulturell skola inte känner till något om sina elevers bakgrund osynliggörs eleverna enligt 

Hällgren et al. Spowe skriver att vi inte kan öka förståelsen för varandras bakgrund eller värderingar 

enbart genom att nosa på ytliga kulturutövningar, vilket istället kan bidra till att fördomar utvecklas 

eller upprätthålls. Det framgår även att det finns otillräckligheter i värdegrundens tillämpande i skolan.  

En del friskolor med konfessionell eller etnisk profil kan stöta på problem när värdena i läroplanerna 

ska tolkas och överföras till det kulturarv och den tradition som de representerar, trots att de inte har 

något emot värdena i sig. Förutsättningarna för möten och relationer mellan barn med olika 

värderingar och traditioner begränsas i profilerade friskolor då många av eleverna som går på dessa 

skolor delar samma kulturtraditioner och kulturbundna uppfattningar. Konfessionella och etniska 

friskolor riskerar att reproducera gamla värderingar och maktstrukturer och kulturella uttryck som kan 

vara fördomsfulla får möjlighet att obestritt råda i dessa skolor.  

 

Det svenska språket och andraspråksämnet har visat sig vara en brännpunkt kring det mångkulturella 

området inom skolan. Tvåspråkliga elevers inställning till undervisning i sitt hemspråk och i svenska 

som andraspråk är ofta negativ. Modersmålslärarna och deras kunskaper om eleverna och deras 

bakgrund borde tas till vara bättre i skolan.  

Både media och pedagogiskt arbete i mångkulturella skolor har, som det ser ut, sedan länge 

dominerats av den språkliga aspekten – detta tycks de flesta forskare vara överens om. Fokuseringen 

på språkdimensionen kan emellertid skymma andra faktorer som också spelar roll, bland annat 

sociopolitiska frågor som har med majoritets- och minoritetsgruppen att göra. Den kan även bli ett sätt 

för lärarna att hantera sin arbetssituation om det används som ett sätt att definiera mer svårhanterliga 

skillnader än språkskillnader. Området har på senare tid utvidgats till att innefatta en mer komplex syn 

på det mångkulturella klassrummet. Det interkulturella perspektivet har förenat pedagogisk forskning 

inom det mångkulturella området sedan en tid tillbaka vilket är orsaken till att vi tar upp det i 

litteraturgenomgången. Perspektivet avfärdar tankar om att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet 

som grundar sig på teorier vilka uppfattar lärande, kunskap och utveckling som universella och 

enhetliga i ett mångkulturellt sammanhang. Ett interkulturellt perspektiv uppmärksammar att olika 

kulturer kan berika varandra medan det mångkulturella perspektivet, såsom vi uppfattar det, fokuserar 

på förekomsten av olika kulturers existens på samma plats. Interkulturell undervisning lägger 

tonvikten på relationen och samspelet mellan olika kulturer. Vi kommer i föreliggande analys av 

intervjuutsagorna att utgå ifrån det interkulturella perspektivet och de demokratiska värdena som 

uttrycks i skolans värdegrund. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några yrkesutövande lärare och rektorer på tre skolor 

resonerar kring skolan som en mångkulturell arbetsplats och vilken eventuell problematik de anser att 

det medför. De frågor som vi närmare kommer att belysa är: 
 

1. Vilka föreställningar har lärare och rektorer om förekomsten av olika kulturer? 

2. Vilken eventuell problematik förknippar de med den mångkulturella skolan? 

3. Vilka kunskaper kan upplevas som betydande i mötet med elever med annan kulturell 

bakgrund? 
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Metod 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom genomförandet av studien och hur vi har lagt upp arbetet. 

Vidare tar vi upp det val av undersökningsmetod vi använt oss av och varför vi ansåg att denna metod 

vara lämplig. Vi kommer även att redovisa hur vi kommit i kontakt med våra informanter. Efter detta 

tar vi upp hur vi genomfört intervjuerna samt vilka etiska aspekter vi arbetat efter för att sedan gå in på 

hur vi bearbetat de data vi samlat in. Stukat menar att det egna tänkandet måste sammankopplas med 

andras tänkande för att man ska nå längre”
133

. Vi har sedan tolkat och analyserat intervjuerna vi utfört 

och försökt göra jämförelser mellan informanternas svar i hopp om att urskilja olikheter i hur det 

mångkulturella kan framträda i skolan. 

Val av metod 

Vi är i denna studie intresserade av att undersöka lärare och rektorers uppfattningar och erfarenheter. 

Detta väljer vi att studera med hjälp av en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden fokuserar 

forskarens tolkning av sociala processer och sammanhang, till skillnad från den kvantitativ metod där 

resultaten omvandlas till siffror och mängder.
134

 Kvalitativa intervjuer är lämpliga då man försöker 

förstå världen utifrån sina studieobjekts perspektiv. Det sker genom att den intervjuade personen 

delger sina uppfattningar och erfarenheter som sedan tolkas och bearbetas av intervjuaren.
135

  

 

Holme och Solvang menar att den kvalitativa metoden har ett flertal styrkor. En av dessa är att den kan 

ge en helhetsbild; likheter och skillnader mellan intervjusvaren kan urskiljas, vilka möjliggör en ökad 

förståelse för olika sociala processer och sammanhang. Metoden ger även forskarna en möjlighet till 

flexibilitet under intervjuförfarandet. Ett stort krav på uppmärksamhet av informanternas svar ställs 

således på oss som undersöker. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna fordras en öppenhet 

att ställa relevanta följdfrågor, vilket vi har tagit hänsyn till i studien. Vi måste även hålla en öppenhet 

till möjliga ändringar i planeringen under undersökningsgenomförandet genom att visa följsamhet till 

informanternas svar för att få tillgång till så mycket data som möjligt i relation till vår intervjumall. En 

styrka i flexibiliteten är att få bättre uppfattning om hur informanten upplever sin situation och 

erfarenheter. En risk med den kvalitativa metoden är att flexibiliteten är för stor. En konsekvens av 

detta blir att det blir svårt att relatera insamlat data till syftet.
136

  

 

Det kvalitativa och kvantitativa förhållningssättet hanterar generaliseringsaspekten på olika sätt. 

Generalisering inom kvalitativ forskning är inte lika vanlig som inom den kvantitativa forskningen.
137

 

Det kvantitativa resultatet blir betydligt enklare att generalisera, exempelvis genom att utöka urvalet 

från en mindre grupp till en större population. 

 

Enligt Holme och Solvang så är syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt att försöka förstå den 

situation som individen befinner sig i. Den kvalitativa metoden utmärks av närhet till ett visst 

                                                     
133

 Stukàt, Staffan (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur: Lund. S. 116 
134

 Holme, Idar Magne och Krohn Solvang, Bernt (1997)  Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur.  
135

 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
136

 Holme, I.M. och Krohn Solvang, B. (1997)  
137

 Patel, Runa. och Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Sverige: Studentlitteratur.  



 

 

24 

fenomen. Vi måste därför sätta oss in i informantens situation genom att söka kunskap och förståelse 

för personen och personens livsvärld i relation till forskningsfrågan.
138

 

 

En respondent validering ökar studiens trovärdighet, eftersom det ger informanterna möjlighet till att 

läsa igenom sina lämnade svar.
139

 Då vår studie syftar till att beskriva och skapa en förståelse av 

informanternas erfarenheter på ett trovärdigt sätt så har vi valt denna metod. Denna intervjuform anser 

vi ge de mest uttömmande svaren då begreppet mångkulturellt kan uppfattas olika för olika personer 

och i det fria samtalet är det enklare för den intervjuade att få fram vad denne verkligen menar. Hade 

vi valt att göra kvantitativa studier hade en enkätundersökning eller en undersökning med slutna frågor 

varit lämplig. Svårigheten med denna undersökningsform är bland annat att det är svårt att få in 

samtliga svar. Möjligen skulle deltagande observation kunnat vara ett alternativ, men det faktum att vi 

sökte rektorers och lärares uppfattningar, i kombination med en mycket begränsad tidsram gjorde 

intervjuer till det mest effektiva.  

Förberedelser och val av undersökningsskolor och informanter 

Vid val av undersökningsskolor bestämde vi oss för att besöka en muslimsk friskola i södra Sverige, 

en kommunal skola i Stockholms innerstad samt en kommunal förortsskola utanför Stockholm. Vi har 

i vår studie gjort ett aktivt val i urvalet av skolor som ska ingå i vår undersökning. Dels för att få ett 

bredare perspektiv på hur lärare och rektorer ser på det mångkulturella samt hur det mångkulturella i 

undervisningen kan yttra sig.  

 

Vårt syfte med dessa tre skolor var att hitta olikheter i hur det mångkulturella kan framträda. I den 

skola som vi benämner som innerstadsskola, visste vi från vår verksamhetsförlagda utbildning att den 

ligger i en stadsdel där mycket få personer med utländsk bakgrund bor. Skolan som ligger i 

Stockholms innerstad är en kommunalskola med cirka 300 elever. Det är en integrerad verksamhet 

förskoleklass – skola - skolbarnomsorg för elever i grundskolan, från förskoleklass till och med 

årskurs fem. Det finns också en särskola för elever med funktionshinder och förskola med cirka 50 

barn. 

 

Förortsskolan, den ligger i ett område där befolkningen till relativt stor del utgörs av personer med 

utländsk bakgrund. Det är en kommunal högstadieskola med drygt 600 elever. Enligt egen utsago är 

skolan känd för sin trygga och hänsynstagande miljö, och integreringen mellan särskolan och övriga 

klasser är positiv för båda parter. Skolan är indelad i fem arbetslag med runt 10 lärare i varje. Varje 

lärare är handledare för ett antal elever och följer dessa elevers sociala och kunskapsmässiga 

utveckling. Skolan ligger centralt belägen i en närförort till Stockholm med goda trafikförbindelser 

vilket gör att elever från olika delar av orten söker sig till skolan.  

 

Den Muslimska friskolan vi besökte ligger i lokaler som är inredda som en ”vanlig” skola med 

”vanliga” klassrum. Utöver klassrummen finns även en moské (ett bönerum) med mjuka bönemattor 

på golvet, där vissa samlingar hålls. Skolan har för närvarande 58 elever fördelade på tre 

åldersintegrerade klasser; F-1, 2-3 och 4-6. Förutom skolans rektor som själv är muslim, arbetar här 

fyra behöriga lärare, som inte är muslimer. Kokerskan som, av praktiska skäl, även hon är muslim 

lagar tillåten mat. Utöver dessa arbetar vid skolan också en vaktmästare som även kör skolbussen. 

Valet av denna skola kom efter att vi läst Elisabeth Gerles bok Mångkulturalism – för vem?.
140

 

Elisabeth Gerle är docent i etik vid Lunds universitet och skriver om värdekonflikter relaterade till 

debatten om muslimska friskolor i boken. Författaren beskriver bland annat att värdekonflikter i den 

här typen av skola blir mer tydlig än i andra skolor.  
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Vi eftersträvade att med detta urval få en inblick i hur olika kulturer och religioner möts, och att få en 

inblick i hur lärare och rektorer resonerar kring att olika kulturer och religioner möter den svenska 

läroplanen och kursplanerna och de värden de uttrycker. Vad kan det mångkulturella i skolan 

innebära?  

 

Vi gjorde sex intervjuer där varje intervju fick vara fyrtiofem minuter lång. De personer som vi ansåg 

kunna tillföra den information vi behövde var rektorn och en lärare på respektive skola. Intervjuer av 

lärare var relevant eftersom de har nära, dagliga möten med eleverna. De utgör också de personer som 

ytterst sett representerar skolan som institution gentemot eleverna. Rektorn valdes ut eftersom de har 

inblick i och ansvar för hela skolans verksamhet. En rektor måste vara väl insatt i styrdokumenten och 

kunna leda skolan utefter de elever som finns där. 

Tillvägagångssätt vid intervju 

Inför intervjuerna togs via telefon en personlig kontakt. Därefter skickades ett e-postmeddelande till 

personerna vi hade för avsikt att intervjua. I ett bifogat dokument beskrev vi syftet med vår studie och 

att vi hade för avsikt att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem till en text. De blev också 

informerade om att alla insamlade uppgifter kommer att hanteras i enlighet med vetenskapsrådets 

etiska regler. Skolan och informanterna kommer att anonymiseras och materialet kommer enbart att 

användas i detta ändamål. De inspelade intervjuerna kommer att raderas sex månader efter att vårt 

examensarbete har blivit godkänt. Det var viktigt att vi som intervjuare var väl bekanta med de 

frågeområden vi ville få svar på.
141

 Det innebar att som underlag till intervjuerna, framtogs en lista 

med frågor i punktform, vilken vi sedan kom att utgå ifrån.
142

 I syfte att intervjuerna skulle bli så 

uttömmande som möjligt hade vi förberett oss genom att bland annat läsa in oss på området.   

Analysmetod 

Det insamlade materialet från intervjuerna kom att transkriberas för vidare bearbetning, tolkas och 

förstås. Det här är tre viktiga moment vid kvalitativa intervjuer som Stukàt belyser.
143

 Därefter sökte vi 

finna mönster och gjorde kopplingar till gällande lagar, styrdokument och forskning inom vårt valda 

område. Vårt huvudsyfte var att få svar på vad kultur och mångkulturellt innebär för informanterna, 

hur det kan yttra sig och vilka konflikter och kulturkrockar som kan uppstå. 

Etiska överväganden  

Ett etiskt övervägande som vi hela tiden fått ta hänsyn till i denna undersökning har varit att bevara 

skolan och informanternas anonymitet. Därför har vi valt att inte uppge skolornas 

namn, var de är belägna samt informanternas namn och ålder. Vi var noga med att upplysa 

informanterna dels i det bifogade dokumentet samt i samband med intervjuerna om den sekretess och 
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anonymitet som gäller.
144

 Intervjufrågorna finns i bilaga 1 och var lika för samtliga informanter. Vid 

intervjuernas början kom de intervjuade att tillfrågas om de gav sitt medgivande till bandade intervjuer 

och att minnesanteckningar samtidigt skulle föras. Samtliga informanterna informerades också om att 

de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan och att namn på personer och platser 

anonymiserats. 

Reflektioner över metoden 

Vi tycker att det gick bra att upprätta kontakt med våra utvalda skolor. De vi intervjuade visade ett 

stort intresse för vår undersökning, var väl insatta i vår frågeställning och de delgav oss med mycket 

information. När det gäller undersökningsmetod hade det varit bra om vi kunnat göra observationer av 

skolornas verksamhet. Då hade vi med egna ögon kunnat studera hur lärarna arbetar mångkulturellt 

och hur värdekonflikter och kulturkrockar hanteras. Detta hade kunnat ge mer underlag till vår studies 

resultat. På grund av studiens ramar och den begränsade tiden blev inte detta möjligt.  

 

Intervjuerna utförde vi alltid på respektive skola med rektorer och behöriga lärare med lång 

arbetslivserfarenhet. Att vi intervjuade både rektorer och lärare gör att vi anser att vi fick svar på våra 

frågeställningar från två olika perspektiv. Intervjuguiden utgjordes av ett flertal huvudfrågor som 

samtliga informanter fick svara på. Utöver dessa varierade frågorna något utifrån informanternas 

arbetsuppgifter på skolan. Hade vi intervjuat fler lärare på skolorna hade det bidragit till en ökad 

tillförlitlighet. Stukat
145

 menar att ett visst mått av generaliserbarhet kan uppnås i en fallstudie, genom 

att uppgifter kring fallet presenteras. Det kan vara fakta kring skolan, dess personal och var skolan är 

belägen. I detta avsnitt försöker vi därför grundligt redogöra för vår metod samt beskriva skolorna och 

informanterna. Att generalisera och försöka förklara är dock inte den kvalitativa studiens 

huvuduppgift.
146

  

 

En aspekt som minskar generaliserbarheten är att vi inte kan gå in på vissa fakta kring skolorna eller 

informanterna, eftersom detta skulle undanröja deras anonymitet. Vår studies urval begränsar 

undersökningen till de uppfattningar som lärarna och rektorerna som vi har intervjuat har inom det 

område som vi har undersökt. Eftersom studien är en fallstudie av tre skolor kan inte förhållandena 

generaliseras för att gälla på samtliga skolor i Sverige. Våra valda skolor har dock många likheter med 

andra skolor vilket gör att en viss generaliserbarhet finns. 

 

Det vi märkte när vi började analysera intervjuerna var att delar av materialet blev svårt att relatera till 

undersökningens syfte. Det här är, som vi tidigare har nämnt, en risk som kan uppstå vid kvalitativa 

intervjuer då flexibiliteten är så stor.
147

 Vid kvalitativa intervjuer ska intervjumaterialet analyseras och 

tolkas. Därför kan studiens resultat, enligt Stukat,
148

 uppfattas som alltför subjektivt. Vi anser dock att 

informanterna ganska tydligt gav uttryck för de resultat vi senare kommer att beskriva. Vi uppfattade 

en av informanterna som stressade under intervjun och att några frågor vi ställde uppfattades som 

känsliga.  
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Redovisning och analys av data 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera det material som vi samlat in i intervjuerna 

med informanterna på de tre skolorna. Redovisningen är uppdelad utifrån fyra teman som behandlar 

studiens frågeställningar;  
 

 Vilka föreställningar har lärare och rektorer om förekomsten av olika kulturer? 

 Vilken problematik upplever de att mångkulturalism kan medföra i skolan? 

 Vilka kunskaper upplever lärare som betydande i att möta elever med annan kulturell eller 

religiös bakgrund?  

 Övrigt/Språkets betydelse 

 

Efter redovisningen följer våra analyser under rubriken sammanfattande reflektioner.  

 

 

 

”En mångkulturell skola ska vara en skola där de olika 

kulturerna får utrymme eller får göra sig gällande” 

 
Informanternas syn på kultur och mångkultur 

 

Rektorn på den muslimska friskolan definierar kulturbegreppet genom att ange skillnaderna mellan 

den svenska skolkulturen och den muslimska; ”Man vet hur den svenska kulturen är ju att utbilda 

barnen enbart (…) Förmedla kunskap. Men i andra kulturers tänkande om det här med skolan – Det är 

lite mer. Det har ett uppfostrande syfte också (…) För muslimer är kultur religion och levnadssättet”. 

Rektorn menar även att hans kultur är mer sträng än den svenska. Han berättar att muslimska elever 

ofta har med sig en annan inställning till skolan än svenska elever; ”Går jag i skolan då vet jag att det 

(…) ska vara en institution för att jag ska uppfostras och utbildas”. Vidare berättar rektorn att de både 

firar den svenska kulturen, till exempel Jul, samtidigt som de använder ”sin egen”. Rektorn anser att 

det är viktigt att barnen på skolan får ta del av både den svenska och den muslimska kulturen. Man 

lyfter fram den svenska kulturen i skolan som används i symboliskt syfte; ”som en symbol för det som 

barnen kommer att leva i” samtidigt som skolan präglas av ”deras egen kultur som ofta är förknippad 

med Islam”. Mångkultur, för rektorn, innebär att ”låta kulturer mötas” och att detta möte ska vara 

något positivt. Läraren på den muslimska friskolan menar att kultur är något som genomsyrar allt och 

är allt det som vi människor är; ”språk, etnisk härkomst, religiös tillhörighet, traditioner, mat, miljö, 

allt”. Läraren omnämner sin skola som både monokulturell och mångkulturell; ”den är enkulturell på 

så vis att det är en betydande, ett betydande inslag av Islam. Samtidigt så finns det många subkulturer 

inom Islam också där man utövar till exempel sin religiösa tillhörighet på olika sätt”.  

 

Rektorn på innerstadsskolan menar att kultur handlar om ”skapande verksamhet att delta i det och 

utöva det men också hur vi är med varandra och hur vi tänker och vilken värdegrund som vi har (…) 

Jag tror att mycket sådant som vi inte egentligen tänker på att det är kultur, allt som finns runt omkring 

oss och formar vårt tänkande (…) den sociala gemenskap som präglar oss”. Rektorn menar att 

kulturen även präglar hur vi till exempel lägger loven och tillägger att det ”ju inte är självklart att alla 

firar jul”. Rektorn anser att en mångkulturell skola är en skola som ”verkligen jobbar med andra sätt 

att tänka än man har i den kristna traditionen eller i det svenska samhället”. Hon anser inte att 

innerstadsskolan är mångkulturell, men de sätter inte heller någon särskild uppmärksamhet kring det. 

Läraren på samma skola menar att kultur är beteenden och handlingar; hur man är mot varandra och 

”när man går på teater och nyttjar bibliotek”. Hon menar att kulturarbete i skolan kan vara att belysa 

olika högtider och mycket utav det som hamnar inom ”SO-blocket”. Innerstadsläraren anser inte att 

innerstadsskolan är ”speciellt mångkulturell eftersom skolan inte har så många olika kulturer 
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representerade”. På en mångkulturell skola, menar läraren, finns det människor från olika länder och 

bakgrunder”.  

 

Läraren på den kommunala förortsskolan menar att kultur kan vara ”förhållningssätt bland annat hur 

man förhåller sig i klassrummet, hur man förhåller sig till auktoriteter, vad som är viktigt (…) Det 

handlar väl mer om de mönster man har för hur verkligheten ser ut och hur man själv förhåller sig i 

verkligheten som man har med sig i bagaget”. Rektorn på samma skola betonar att ”man ska ju inte 

klumpa ihop eleverna (…) det är ju liksom även de svenska eleverna som har olika kulturell 

bakgrund”. En mångkulturell skola ska, enligt läraren, vara en skola där de olika kulturerna får 

utrymme eller får göra sig gällande. De olika kulturerna ska få synas och man bör även ”ta tillvara den 

kulturella bakgrund som eleverna har med sig”. Elevernas olika förhållningssätt till studier och skolan 

gör sig tydligt synliga i klassrummet; ”De kanske har varit ett år i Sverige och går ut med MVG i alla 

ämnen och sopar golvet med alla svenska elever. De har en studiebakgrund i bagaget – vilket också är 

en kultur”. Läraren antar att hon förmodligen är väldigt uppmärksam på kulturskillnaderna eftersom 

hon är svenska som andraspråkslärare. Hon ser det lite som sin uppgift att förmedla sitt mångkulturella 

förhållningssätt även till kollegor.  

Sammanfattande reflektioner  

 

Samtliga informanter är osäkra på hur de ska definiera begreppen kultur och mångkultur, vilket är det 

som förenar svaren. Begreppen tycks ha olika innebörd för dem alla. Bortsett från läraren och rektorn 

på förortsskolan så tycks kulturbegreppet, i dess antropologiska mening, vara starkt kopplad till 

etnicitet eller religion. Rektorn på friskolan skiljer tydligt på den svenska och den muslimska kulturen. 

Han menar att den svenska kulturen på skolan ”används” som ett uttryck för den kultur eleverna 

kommer att leva i. Vi tolkar detta som ett uttryck för att kulturen av rektorn anses som befäst i 

samhället och inte som någonting föränderligt. Både innerstadsläraren och rektorn på samma skola 

tycks vara överens med friskoleinformanterna om att kulturen är starkt sammankopplad med firande 

av olika högtider. 

 

När informanterna får frågan om skolan är mångkulturell så förtydligas deras förhållningssätt 

ytterligare. Några informanter refererar till elever med invandrarbakgrund när vi frågar om 

mångkulturalitet i skolan och vi får en uppfattning av en kategorisering i ”vi och dem-grupper”. Vi 

tolkar rektorns och lärarens uttalanden på friskolan som att kulturbegreppet här är starkt 

sammankopplat med religion. Friskolerektorn och förortsläraren tycks vara överens om att mångkultur 

är någonting positivt och värt att främja på skolan, vilket inte tycks vara fallet på innerstadsskolan. 

Läraren och rektorn på innerstadsskolan anser sig inte arbeta på en mångkulturell skola då det där inte 

finns så många kulturer eller människor från olika länder representerade. Avsaknaden av 

mångkulturell undervisning skulle alltså bero på att det inte finns så många invandrarelever i skolan. 

Vi menar att det kan vara ett uttryck för en sammankoppling mellan kulturbegreppet och etnicitet och 

eventuellt en förenkling av kulturella och etniska identiteter. Läraren och rektorn på förortsskolan 

anser däremot att kulturen inte är befäst i etniciteten. Vi menar att förortsinformanterna tar hänsyn till 

fler faktorer i sitt resonemang kring kulturen än de etniska eller religiösa. Enligt deras uppfattningar 

skulle således en ”helsvensk” skola kunna vara mångkulturell. Läraren på förortsskolan betonar även 

vikten av att ta tillvara elevernas olika bakgrund i undervisningen. 
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”Alla människor är lika värda” 
 

 

Kulturkrockar, tolkning och grupperingar 

 

Friskoleläraren menar att det förekommer grupperingar på friskolan precis som på en ”vanlig, normal 

skola”. Hon berättar att man absolut inte får vara elak och att de därför har sin likabehandlingsplan att 

”grabbar tag i om vi så behöver”. När vi frågar läraren om hon upplever någon problematik kring ”den 

mångkulturella skolan” så säger hon att det ibland förekommer tvister mellan Shia- och 

Sunnimuslimerna på skolan. Hon säger även att ”båda grupperna är här för att det är en muslimsk 

skola och därför att dom är muslimer”. Läraren menar vidare att det kan uppstå komplikationer med 

landstillhörigheterna som finns representerade på skolan men tillägger även att ”de är så små barnen så 

att de inte har någon förståelse för att andra gör olika, men ändå så tillhör de samma kultur i stort”. En 

fördel med att gå i den här skolan menar läraren är att det är en liten skola och att eleverna och 

familjerna får chans att vara bekväma i de personer de är, att de inte behöver göra sig till eller känna 

sig annorlunda. Hon framhåller här att familjerna ofta känner sig mer respekterade då skolans personal 

har stor kännedom om deras kultur och traditioner. Ytterligare en fördel med att gå i denna skola är att 

eleverna och familjerna har nära tillgång till tolkhjälp (om än inte alltid professionell) och att 

information från skolan ofta kan ges på modersmålet. Friskoleläraren berättar att när det behövs 

tolkning så är det ”bara är att haffa någon som kan språket och kan tolka på skolan”. Här tycker 

dessutom ingen, enligt läraren, att någon elev är annorlunda för att den har ett annat modersmål än 

svenska – här läser samtliga elever modersmål, vilket ingår som en naturlig del av undervisningen. På 

skolan ”undanhåller man ingenting för eleverna”. De talar om religiöst anknutna högtider såsom påsk, 

jul etc. men de firar inte dessa högtider då det känns ”onödigt”.  

 

Även rektorn på den muslimska friskolan vittnar om att det kan uppstå kulturkrockar i sättet att utöva 

sin religion och mellan de olika nationaliteterna – något som rektorn absolut inte vill veta av; ”Jag 

sätter gränsen på direkten! För då börjar de närma sig den här röda tråden det vill jag inte vara med 

om!”.  Rektorn berättar även om det slitsamma arbetet med att avvärja kulturkrockar; ”Det har varit 

det tunga jobbet för mig (…) man får hela tiden informera, informera, informera, informera (…) jag 

pratar med personalen hela tiden. Jag pratar med föräldrarna om det svenska samhället, jag pratar med 

lärarna om föräldrarnas kultur. Hur de möts, hur vi möter dem, hur vi ska (…) Det är ett jobb som är 

väldigt, väldigt jobbigt”. Då problem mellan familjer uppstår är det ofta gällande oron i Mellanöstern, 

som rektorn menar återspeglas på barnen. Familjerna har ofta breda kontaktnät i sina hemländer och 

oroar sig självklart då de via sattelitkanaler ser vad som händer där. Rektorn hävdar bestämt att skolan 

tar tag i problem elever och familjer emellan så snart de får vetskap om det. Ibland kallas familjerna in 

till skolan och samtal förs med berörda parter. Även mellan personalen på skolan kan kulturkrockar bli 

synliga, när invandrare och svenskar ska arbeta ihop. Rektorn menar att de svenskfödda lärarna och de 

muslimska lärarna har samma värderingar men går olika vägar för att komma fram, vägar som grundar 

sig i deras kulturella bakgrund. Det framkom även under intervju med rektorn och läraren i den 

muslimska friskolan att det inte alltid är flärdfritt att ha med invandrarföräldrar att göra. Många av 

dessa tror, enligt informanterna, att skolan skall stå för allt som rör deras barn, exempelvis 

fritidsaktiviteter och skjuts. Rektorn poängterar att eleverna och deras föräldrar här i Sverige befinner 

sig på främmande mark och att de därför måste samlas kring det som förenar dem, inte det som skiljer 

dem åt.  

 

Läraren på innerstadsskolan beskriver hur hon med olika elevövningar försöker stärka 

klassrumsklimatet och hur viktigt det är att bemöta alla elever oberoende var de kommer ifrån med 

samma respekt; ”Alla människor är lika värda och att det gäller i klassrummet också”. Kulturkrockar 

kan uppstå fast det på den här skolan är det ganska ovanligt, enligt läraren som beskriver att det ibland, 

vid möten med föräldrar till invandrarbarn, kan uppstå problem som ofta handlar om språkförståelse 

och otillgänglig tolkning. Hon uppger även att synen på skolan som institution och på henne som 

kvinnlig lärare kan skilja sig mellan svenska föräldrar och föräldrar med annan kulturell bakgrund. 

Rektorn på innerstadsskolan ser att vissa pojkar med utländsk härkomst bildar egna gäng på skolan 

vilket hon anser är ett tecken på att skolan inte har ”lyckats”. Hon anser inte att det förekommer några 

kulturkrockar på skolan annat än på ”ett litet dolt sätt (…) det är mer under ytan och då kan det vara 
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mycket svårare”. Hon berättar att de flesta av personalen på skolan är av ungefär samma bakgrund 

men att de försöker ta tillvara på de i personalen som är av ”annan bakgrund” i verksamheten. Hon 

tillägger även att ”det är ju inte så att vi anställer utifrån något slags perspektiv att vi ska se till att vi 

får in olika sätt att tänka och vara när vi anställer folk”. Rektorn berättar vidare att ”skolan ska ju inte 

vara en spegling utav samhället utan hur samhället borde vara”.  

 

Läraren på förortsskolan ser att det kan uppstå kulturkrockar i mötet med föräldrar och elever med 

annan kulturell bakgrund om de har ett annat förhållningssätt till skolan. Det kan visa sig i att vissa av 

föräldrarna ”inte vågar ställa krav på samma sätt, de kanske inte är medvetna om att de har möjligheter 

att påverka som svenska föräldrar vet (…) det finns en annan respekt för skolan (…) Man litar på 

läraren och skolan på ett sätt som kanske svenska föräldrar inte alltid gör”. Förhållningssätten kan 

även göra sig synliga i attityden till prov och fusk.”Man förstår inte att det är kunskaperna man har 

med sig (…) Att det handlar om att reproducera – att man ska lära sig utantill, man ska ställa in sig hos 

läraren, det är ok att fuska, det är smart att fuska för att då får man bra poäng”.  Läraren menar att den 

svenska skolan ofta jämförs med andra skolsystem och att det klagas på den utan att ”ta hänsyn till att 

den svenska skolan går ett steg längre än många andra skolsystem, att man inte bara lär sig utantill, att 

man lär sig fakta, utan att man också ska använda kunskapen på ett självständigt sätt (…) reflektera, 

argumentera och tänka självständigt”. Läraren betonar att detta förhållningssätt till studier är relaterat 

till elevernas studiebakgrund och en kunskapssyn som kanske inte alltid överrensstämmer med den 

svenska skolan – inte till elevernas etnicitet. ”Skolspråket” kan bli som ett andraspråk även för 

svenska elever då man inte använder det sättet att prata som eleverna gör hemma. Läraren ser att detta 

är en följd av att vissa elever överhuvudtaget inte pratar med andra vuxna och betonar återigen att det 

inte har med etnicitet att göra utan snarare den sociala bakgrunden; ”Det finns olika etniska grupper 

även bland svenskar om man säger så”. Hon ser att skolan har en väldigt viktig uppgift för dessa 

elever. Förortsläraren tar upp problematiken kring bemötande av invandrarfamiljer där det krävs tolk. 

Förortsläraren menar att ”det blir ju något helt annat om jag ska behöva sitta och prata via en tolk – jag 

kan ju inte prata direkt till föräldrarna och jag vet ju inte hur korrekt den här tolken är i att översätta 

det jag säger och förmedlar det jag vill ha sagt”. Rektorn på samma skola berättar om en tidigare 

arbetsplats med övervägande elever med annan kulturell bakgrund; ”jag blev väldigt förvånad (…) där 

blev jag till exempel kallad ”jävla svenne” – det har jag aldrig varit med om tidigare. Där blev ju vi 

som var svenskar… nästan att man var lite sämre för att man var svensk då. Men sådant har vi inte här 

på vår skola vad jag kan märka”. 

Sammanfattande reflektioner 

 

Informanterna tycks vara överens om att den problematik som följer med förekomsten av olika 

kulturer på skolan, oavsett definition, är olika typer av kulturkrockar och språkliga barriärer. 

Kulturkrockarna tycks inträffa när olika värden hamnar i konflikt med varandra och när människor 

beter sig annorlunda i vardagliga situationer. På friskolan uppges att kulturkrockar för det mesta 

uppstår mellan elever beroende på nationaliteter eller religiös tro och rektorn belyser vikten av 

kommunikation i arbetet med att avvärja dessa. Synen på skolan och på kvinnliga lärare kan skilja sig 

åt mellan svenska familjer och familjer med annan kulturell bakgrund. Även förhållningssättet till 

skolan kan skilja sig åt mellan föräldrar vilket förortsläraren exemplifierar genom att belysa olika 

kunskapssyner och relationen till fusk. Skillnaden mellan innerstadsläraren och förortsläraren är att 

förortsläraren understryker att skillnaderna inte grundar sig i elevernas eller familjernas etnicitet utan i 

deras studiebakgrund. Hon menar att skolspråket kan vara lika främmande för en svensk elev utan 

studiebakgrund som för en invandrarelev och framhäver att skolan har en viktig uppgift för dessa 

elever.   

 

På friskolan urskiljer vi, hos läraren, en ödmjukhet till den muslimska religionen samtidigt som hon 

uppger att det inte alltid är lätt att ha med invandrarfamiljer att göra på grund av att deras inställning 

till/höga förväntningar på skolan. Skolan ger även uttryck för att försöka samlas kring det som förenar 

eleverna. På innerstadsskolan menar rektorn att de försöker ta tillvara på de i personalen som är av 

”annan bakgrund” i verksamheten. Hon säger samtidigt att de inte anställer personal med perspektivet 
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att få in olika sätt att tänka och att skolan skall vara en spegling av hur samhället borde se ut. Om vi 

jämför läraren på förortsskolans och rektorn på innerstadsskolans uppfattningar om hur skolan bör se 

ut så skönjer vi en skillnad i uppfattningarna. I likhet med läraren på friskolan så vittnar förortsläraren 

om att eleverna med liknande kulturella bakgrunder håller ihop och bildar små egna gäng. Detta tycker 

förortsläraren kan vara intressant då de många subkulturerna på skolan målar upp en bild just av hur 

samhället ser ut. Vi ser här en olikhet i hur informanterna menar att skolan bör se ut.  

 

På samtliga skolor förekommer grupperingar. Grupperingarna som omnämns tycks uteslutande handla 

om gruppering av invandrarelever. Rektorn på innerstadsskolan ser detta fenomen som ett tecken på 

misslyckande från skolans sida. Samtliga lärare tar även upp problematik kring situationer som kräver 

tolk. Friskoleläraren har enligt vår analys, en mer avslappnad inställning till tolkning än förortsläraren.  

 

 

 

”Undervisningen skall vara inkluderande” 
 

 

Mångkulturell undervisning och kompetens 

 

Läraren på friskolan anser att den mångkulturella kompetensen på skolan är bra. När vi frågar vilka 

kunskaper hon anser vara betydande i mötet med elever med annan kulturell eller religiös bakgrund så 

berättar läraren att skolan har en ”kompetens i sina gemensamma kunskaper om många olika 

världsdelar, kulturer och olika språk”. Däremot kan läraren själv känna sig otillräcklig ibland; ”Jag har 

aldrig upplevt krig, jag har aldrig upplevt orättvisor, i det stora. Jag talar inte elevernas hemspråk, 

naturligtvis är det en brist (…) men jag tycker att jag kan nå barnen i undervisningen, så på så sätt 

tycker jag att vi har en multikulturell undervisnings, ett multikulturellt undervisningssätt”. De försöker 

även, enligt läraren, att stärka barnen i sin identitet och kultur, med sitt språk. Först när eleverna 

känner sig trygga i sitt hemspråk så tror läraren att de kan lära sig något nytt. Rektorn på samma skola 

menar att den mångkulturella kompetensen måste ta avstamp i lärarutbildningen. Han anser att det 

mångkulturella arbetet byggs upp genom språket, både det svenska språket och modersmålet och att 

skolan inte bör anpassa sig efter de önskemål och behov som familjer och elever med 

invandrarbakgrund har med sig till skolan. Vi frågar rektorn om det finns någon skillnad i bemötandet 

av de svenska eleverna som går på skolan och de muslimska. Rektorn menar att de ickemuslimska 

barnen nästan får en speciell behandling ”bara för att se hur fint det här är. För att inte förlora det här. 

Det är väldigt viktigt för oss att vi har det här, det mångkulturella (…) Vi bemöter ickemuslimer på ett 

ännu bättre sätt än vad vi bemöter våra egna”. 

 

Innerstadsrektorn tycker att det är svårt att avgöra om personalen på skolan har tillräcklig kunskap för 

att ta emot elever med invandrarbakgrund; ”Jag tror inte att vi vet det eller kan det så särskilt mycket”. 

Hon tror att ”om man ständigt arbetar med många barn ifrån olika länder och olika bakgrund (…) då 

får man ju till sig en annan kunskap än vad vi har (…) vi utgår ju liksom ifrån småborglighet, svensk 

småborglighet”. Rektorn beskriver eleverna på skolan som främst ”barn med föräldrar som har en god 

utbildningsbakgrund, man har relativt goda hemförhållanden”. Hon anser inte att skolan bedriver 

någon mångkulturell undervisning då det ”inte har kommit som initiativ ifrån oss”.  De gör dock vad 

de kan för att ”lyfta fram saker” såsom sitt värdegrundsarbete, och arbetar med olika evenemang i 

anknytning till exempelvis internationella barndagen och FN-dagen. Rektorn på innerstadsskolan 

säger att de inte tar någon större hänsyn till invandrareleverna när lektionerna planeras, annat än 

språkligt eller om familjerna påpekar något särskilt. Rektorn tillägger att ”man blir förvånad när man 

ser att vi kanske har tjugofem barn, tjugofem procent som har en annan bakgrund och det tänker vi 

inte på”. Hon menar vidare att andelen barn som kommer från en annan bakgrund spelar stor roll ”för 

livet i skolan”. Hon berättar att de för tillfället söker konsulthjälp och för att tackla bekymmer som 

uppstått med de ”nyanlända barnen”; ”Vi har så små möjligheter att anpassa på en sådan här skola (…) 

hur ska vi hitta möjligheter att göra det, vi måste se till att vi har någon som kan lite mera”.  

 

Informanterna på innerstadsskolan tycker båda att det är svårt att avgöra hur den mångkulturella 

kompetensen bland lärarna på skolan ser ut. Läraren säger att hon” har lite svårt att pejla läget hur 
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mina kollegor, vilken inställning de har och så (…) det förs inte jättemycket sådana diskussioner, i alla 

fall inte på det här bygget med tanke på att vi inte har så mycket barn som kommer från andra länder”. 

Läraren tror att man är bättre på att bemöta elever med annan kulturell bakgrund på skolor där det 

finns fler kulturer representerade då de har ”mer resurser som till exempel förberedelseklasser (…) där 

tycker jag att vi är en skola som behöver mer för annan kultur”. Innerstadsläraren menar att skolan har 

ett stort ansvar; ”Vi är en skola för alla, och vi ska ta emot alla (…) men i hur stor utsträckning vet jag 

inte”. Läraren uppger att undervisning i en ”helsvensk” klass mot en klass i Tensta skiljer sig 

innehållsmässigt trots att de har samma nationella mål; ”Vägen dit med den här läroplanen är ju 

ganska fri. Man får krydda som man vill och ta vägen dit lite som man vill (…) självklart så måste 

man anpassa sig utifrån vilka kunder man har helt enkelt”. När vi frågar läraren på innerstadsskolan 

om hon anpassar undervisningen efter eleverna med invandrarbakgrund så svarar hon att hon inte gör 

det annat än att hon ”ger dem stöd att komma igång” och ”förklarar så att de får en bättre förståelse för 

uppgiften”. Läraren tror att hon hade tänkt på ett annat sätt om hon arbetat på en mer mångkulturell 

skola (enligt lärarens egen definition); ”Vi har ju fortfarande inte de med så mycket annan kulturell 

bakgrund så det blir ju inte att man tänker jättemycket på det (…) hade man varit ute i Tensta eller 

Rinkeby eller något ställe där väldigt många kulturer, många språk och många bakgrunder finns så 

kanske man hade tänkt på ett annat sätt”. Läraren berättar att det finns elever på skolan som kanske 

skulle ha fått en ”bättre start” om de fått den ”hjälpen i början som många andra skolor har”. Hon tror 

att de bristande resurserna är en penningfråga; ”vi har inte avsatt pengar för att (…) ge de här barnen 

det jag tycker att de borde ha fått”. När vi frågar vilken kunskap som hon tror krävs för att ta emot 

barn med annan kulturell bakgrund så svarar hon att ”skulle jag vara i den situationen med många 

elever med kanske muslimsk bakgrund så måste jag ju på nått sätt se till att jag förkovrar mig den 

kunskapen och att jag kanske är mer påläst än vad jag kanske är idag i vilka sedvänjor och vilka 

rutiner och vilka högtider som dom (…) tycker är viktiga (…) men samtidigt så står det att 

religionsundervisningen ska vila på en kristen grund”.  

 

Eftersom läraren på förortsskolan undervisar i svenska som andraspråk så menar hon att det blir ett 

andraspråksperspektiv även då hon undervisar i svenska och engelska; ”Svenska som andraspråk är 

någonting som genomsyrar all min undervisning på något sätt. Det är ju en fördjupning i min 

undervisning i svenska och engelska som har med mitt förhållningssätt överhuvudtaget att göra”. Hon 

belyser flera positiva sidor med det mångkulturella klassrummet relaterat till språkutvecklingen; ” Det 

finns ju en dynamik i en grupp där eleverna har olika förutsättningar och befinner sig på olika nivåer – 

där alla inte sitter och är precis likadana (…) Språk är ju något man utvecklar i kommunikation med 

andra, det är ju ingenting som man utvecklar genom att sitta och fylla i svar på frågor i en övningsbok 

(…) i ett rum eller ett språkligt klimat där ingen kan prata eller där det inte lyfter”. Hon betonar att 

även de eleverna som inte har den kunskapssyn som överensstämmer med skolans har mycket att bidra 

med dem också, att det blir en dynamik och ett ”utbyte”. Läraren menar vidare att skolledare ofta, vid 

avslutningar, talar om Jesu födelse och varför vi firar jul, vilket hon anser är saker som inte är 

”anpassade till elever med annan kulturell bakgrund”. När vi frågar förortsläraren vad mångkulturell 

undervisning innebär för henne så svarar hon att det handlar om det som ”faktiskt är skolans uppdrag 

och det som står i skollagen, att undervisningen skall vara inkluderande”. Hon betonar vikten av att 

undervisningen ska anpassas efter de elever man har; deras bakgrund, kunskaper och elevernas 

sammansättning i gruppen ska utgöra grunden för hur man planerar och genomför undervisningen 

istället för att man genomför undervisningen utifrån hur man har planerat i förväg, oavsett vilka elever 

man har där. Förortsläraren menar att ”om man inte är absolut nybörjare i svenska (…) ska man inte 

sitta i en liten grupp vid sidan om och gagga med andra som inte heller kan svenska. Man ska kunna få 

sin undervisning tillsammans med de andra eleverna så att man befinner sig i en miljö där det finns 

svenska (…) det är ju också det uppdrag vi har enligt skollagen”. Hon menar att det finns ett stort 

motstånd bland lärare till att undervisa elever som inte hänger med och att man hellre vill bli av med 

dessa elever från gruppen. Många som arbetar med specialpedagogik vill sällan gå in och arbeta i 

klassen tillsammans med en annan lärare utan hellre sitter i ett litet rum vid sidan om eftersom det inte 

finns någon större insyn på vad som pågår där. Förortsläraren har uppmärksammat, och ifrågasätter, 

att många SO-lärare går in väldigt djupt, detaljerat och ingående just i Kristendomen, vilket kan 

kännas väldigt främmande för många elever, utan att gå in på samma sätt i ”deras” religioner. Hon 

menar att undervisningen alltför ofta utgår ifrån lärarnas egna åsikter och uppfattningar vilket leder till 

att andra religioner betraktas ifrån ett utanförperspektiv.   
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Rektorn på förortsskolan tycker att man över lag är dålig på att ta tillvara den kulturella mångfald som 

eleverna representerar; ”det handlar ju om att vi i skolan överhuvudtaget är väldigt dåliga på att ta 

tillvara på de erfarenheter som våra elever faktiskt har”. Han tycker att det finns väldigt mycket i 

styrdokumenten som är ”otroligt genomtänkt” och bra men som kanske inte är så ”levande” i skolan 

och som man kanske inte känner så väl till, eller arbetar så mycket med i kommunerna heller. Rektorn 

menar att värdegrunden bland annat vilar på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter vilken anses 

vara ”mångkulturellt, gemensamt överenskommet” och ”så nära man kan komma en gemensam 

värdegrund som så många kulturer som möjligt ska kunna ställa upp på”. Rektorn tar även upp vikten 

av förberedelseklasser för nyanlända barn och återigen tillgängligheten till en tolk om det skulle 

behövas vid föräldrasamtal. 

Sammanfattande reflektioner 

På friskolan betonas språkliga faktorer när det handlar om mångkulturell undervisning och 

tvåspråkighet främjas. Läraren på skolan ger uttryck för en känsla av maktlöshet i mötet med sina 

elever, en maktlöshet som grundar sig i språkliga tillkortakommanden. Rektorn på samma skola menar 

att bemötandet av svenska elever är bättre än det av muslimska på skolan.  

 

När vi intervjuar rektorn på innerstadsskolan så uppmärksammar vi en viss inkonsekvens i hennes svar 

och vi anser att den västerländska normen lyser igenom. Hon tror inte att personalens kunskap i 

mottagandet av elever med invandrarbakgrund är så god men tycks inte heller att det finns något 

behov av detta då det inte finns så många barn ifrån olika länder representerade på skolan. Samtidigt 

uttrycker hon en förvåning över att det faktiskt är 25 % av eleverna på skolan som har en annan 

kulturell bakgrund och att detta spelar stor roll ”för livet i skolan”. Vidare menar hon att de behöver 

hjälp med att anpassa undervisningen till nyanlända barn.  

 

Alla tillfrågade lärare tycks anse att undervisningen ska anpassas utifrån mångfalden inom klassen. 

Rektorn på innerstadsskolan sticker på denna punkt ut enligt vår analys då hon säger att de inte tar 

någon större hänsyn till invandrareleverna när lektionerna planeras, annat än språkligt eller om 

familjerna påpekar något särskilt. Detta kan vi jämföra med förortsläraren som betonar vikten av att 

anpassa undervisningen efter elevernas bakgrund och sammansättningen i gruppen. Innerstadsläraren 

säger att det hade sett annorlunda ut om hon arbetat på en mer mångkulturell skola. Uttalandet tyder 

enligt vår analys på att ”elever med annan kulturell bakgrund” enbart utgörs av elever med 

invandrarbakgrund och antyder att den mångkulturella kompetensen är något som bör finnas hos vissa 

lärare men inte hos alla. Vi menar att ställningstagandet hänger ihop med hennes tolkning av 

begreppet kultur.  

 

Förortsläraren relaterar mångkulturell undervisning till inkludering och skolans uppdrag. Hon betonar 

vikten av att undervisningen anpassas efter elevernas bakgrund. Klassen ska utgöra grunden för 

planeringen oavsett hur man har planerat i förväg. Hennes pedagogiska utgångspunkt skiljer sig här 

ifrån innerstadsrektorn och till viss del även ifrån innerstadsläraren. Rektorn på samma skola menar att 

skolan överlag är dålig på att ta tillvara den kulturella mångfald som eleverna representerar.  

 

 

”Barn som kommer ifrån andra kulturer ska ha minst ett år att 

liksom få ta in ett annat skolsystem” 
 

Språkets betydelse, inskolning i det svenska skolsystemet och svenska som andraspråk 

 

På den muslimska friskolan anser läraren att det viktigaste först är att eleverna blir stärkta i sitt 

hemspråk och sin hemkultur innan de kan befästa det svenska språket och den svenska kulturen. 

Rektorn på samma skola menar att när eleverna har gått från förberedelseklass till en vanlig klass skall 

deras lektioner vara likställda med de andra eleverna. Efter förberedelseklassen har de svenska precis 
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på samma sätt som i en kommunal skola. Rektorn berättar att det är deras sätt att sätta ribban högt för 

eleverna; ”Vi ser inte våra barn som invandrarbarn när de har lämnat förberedelseklassen (…) Jag vill 

inte kalla våra elever som svenska2-elever (…) svenska för invandrarelever, det gör vi inte. Vi arbetar 

med dem som om de kom från kommunal klass, då är det svenska som gäller”. Rektorn berättar vidare 

att vissa elever som gått på skolan har fått läsa svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet 

men att de själva ofta reagerar väldigt negativt på det. 

 

Läraren på innerstadsskolan tycker att ”barn som kommer ifrån andra kulturer ska ha minst ett år att 

liksom få ta in ett annat skolsystem (…) oavsett hur man har kommit hit så tycker jag att det tar tid 

innan man kommer in i det svenska skolsystemet”. Hon betonar även vikten av att dessa elever bör få 

arbeta mer med ”ord och begrepp”. Innerstadsläraren berättar att en elev i hennes klass får hjälp av en 

studievägledare på modersmålet vid ett fåtal tillfällen varje vecka, vilket hon upplever som en för liten 

insats för att den skall ge ett tillfredsställande resultat. Innerstadsrektorn menar, i likhet med läraren på 

samma skola att det är viktigt att nyanlända elever måste lära sig svenska begrepp och att dessa är 

viktiga kulturbärare. Begreppen handlar om mer än om själva ordets innerbörd; ”det kan ha att göra 

med helt andra saker, hur man gör saker, lärarens roll, hur man förhåller sig till varandra, vad som är 

tillåtet eller inte tillåtet, vad som är brukligt, hur mycket man pratar eller hur lite man pratar, vem man 

pratar med”.  

 

Även läraren på förortsskolan ser språket som en tydlig kulturbärare. Hon är förvånad över hur 

”styvmoderligt behandlad den kunskapen är som man har med sig som lärare i svenska som 

andraspråk”. Hon uppger att många av dem som arbetar med undervisning i svenska som andraspråk i 

skolan inte är behöriga. Ämnet uppfattas som ”lättare svenska som man kan sätta skoltrötta lärare på 

när det snarare handlar om en vidareutbildning och en fördjupning i svenskämnet”. När vi frågar om 

förortsläraren kan sänka nivån på undervisningen om hon har många i klassen som inte är så förtrogna 

med svenskan så säger hon tvärt ”Nej! Man måste alltid sätta ribban så högt som möjligt. Det är ju det 

som är karaktären på svenska som andraspråk, att eleverna befinner sig på en språklig nivå som inte 

alls motsvarar deras intellektuella kapacitet. Det de kan prestera, det de kan förstå, det de kan begripa 

– det är ju på en helt annan nivå än det de själva kan presentera språkligt eller ta till sig på svenska”.  

 

Förortsläraren ger åtskilliga exempel på attityder till ämnet och till elever i förberedelseklasser; ”Det 

har jag ju märkt vid flera tillfällen (…) även om man inte vågar uttala det tydligt så finns det en 

negativ inställning någonstans från skolledning och andra lärare till de här eleverna (…) det finns en 

rasism under ytan som är väldigt, väldigt otäck”. Det förekommer formuleringar i resursansökningar 

som enligt läraren är tydliga uttryck för attityder. Hon menar att ”man ser hur (…) fint folk lyckas 

dölja det här (…) tills det liksom blir konkreta exempel. Men det är aldrig någon som skulle stå för att 

de själva skulle vara rasister eller främlingsfientliga eller så. Men det finns (…) och det finns bland 

personer som man verkligen inte skulle förvänta sig det hos”. Hon säger sig istället se en viktig uppgift 

i att stödja elevernas integrering i det svenska samhället. 

Sammanfattande reflektioner 

Språkets betydelse i anknytning till mångkulturella frågor tycks göra sig gällande hos samtliga 

informanter. Alla tillfrågade tar i sina svar upp språkets centrala del i mötet med elever som inte har 

svenska som modersmål. Har eleverna språkliga svårigheter skapar det problem för lärarna, på olika 

sätt. Man ser språket som en symbol för olika värden och förhållningssätt som skolan vill förmedla till 

eleverna.  

 

Förortsläraren menar att den generella inställningen till elever i förberedelseklasser ofta är negativ och 

hävdar även att denna inställning ibland kan röra sig om en dold rasism. Hon ser istället 

förberedelseklasser som ett sätt att stödja elevernas integrering i det svenska samhället. Även på 

innerstadsskolan anser man att nyanlända elever behöver stöd i sitt anpassande till den svenska skolan. 

Förberedelseklasser och undervisning i svenska som andraspråk tycks på innerstadsskolan och 

friskolan fungera som en inskolning i den svenska skolan. När inskolningen är över skall alla 

behandlas lika.  
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Vi ser att inställningen till svenska som andraspråk skiljer sig åt. Benämningen invandrarbarn tycks, 

liksom svenska som andraspråksundervisning, ha en negativ klang för friskolerektorn. Han påpekar att 

så även är fallet för eleverna själva. På förortsskolan för läraren just den utbredda negativa 

inställningen till svenska som andraspråk på tal, som vi ser att rektorn på friskolan ger uttryck för. Hon 

menar att inställningen gör sig gällande både hos skolledare och hos andra lärare men ser det istället 

som en viktig uppgift att ge eleverna den hjälp de behöver och stödja deras integrering i samhället. 

Hon är överens med friskolerektorn om att ribban skall läggas högt för eleverna men när vi jämför 

deras svar så ser vi att deras uppfattningar om vad detta innebär för dem så går deras åsikter isär.  
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Diskussion 

I följande avsnitt avser vi diskutera vår analys i förhållande till tidigare forskning. Vårt syfte har varit 

att undersöka hur några yrkesutövande lärare och rektorer på tre skolor resonerar kring skolan som en 

mångkulturell arbetsplats och vilken eventuell problematik de anser att det medför. Vi har gjort detta 

med hjälp kvalitativa intervjuer då dessa lämpar sig då man vill skapa sig en förståelse utifrån sina 

studieobjekts perspektiv. Vi har sedan tolkat och analyserat informanternas svar. Vi har anonymiserat 

skolorna och informanterna för att skydda deras integritet. Vårt urval utgörs av en lärare och rektorn 

på tre skolor i olika områden för att få en bred bild av hur den mångkulturella skolan uppfattas. På 

innerstadsskolan, som är en F-5-skola går få elever med utländsk bakgrund. Eleverna på förortsskolan 

utgörs av en blandning av elever med utländsk bakgrund och ”svenska elever”. Det är en kommunal 

högstadieskola. Den tredje skolan är en friskola med muslimsk inriktning som tar emot elever i 

årskurserna F-6. Diskussionen är uppdelad i överrensstämmelse med vår studies frågeställningar. Vi 

diskuterar varför den svenska skolan inte hunnit längre i sitt interkulturella pedagogiska 

förhållningssätt under rubriken sammanfattande reflektioner.   

Hur ser lärare och rektorer på förekomsten av olika kulturer? 

 

Efter att ha gått igenom ett antal böcker på jakt efter definitioner fann vi att kulturbegreppet är mycket 

komplext och att det tycks finnas lika många definitioner som det finns litteratur inom området. 

Begreppet delas in i åtskilliga dimensioner och nivåer. Vi lägger märke till att majoriteten av våra 

informanter, i likhet med oss själva, finner det mödosamt att definiera begreppen kultur och 

mångkultur. Den etnologiska och antropologiska användningen av kulturbegreppet avser, i den 

litteratur vi har studerat, att kultur inte är något man kan ha mer eller mindre av utan att människan är 

genomsyrad av den. Leòn Rosales skriver att kulturbegreppet ibland används synonymt med begrepp 

som identitet, nationalitet och etnicitet. Fredriksson och Wahlström, Pripp et al. samt León Rosales 

framhäver även att kulturen inte är något beständigt, utan att den alltid är under utveckling. 

Skilda tolkningar av kultur- och mångkulturbegreppet 

Innerstadsläraren och rektorn på samma skola definierar kultur i likhet med Fredriksson och 

Wahlström; som det sätt människor är med varandra. Vi ser även att informanterna på 

innerstadsskolan talar om elever med annan kulturell bakgrund som om det vore synonymt med elever 

med invandrarbakgrund, något som inte är ovanligt enligt León Rosales, samtidigt som det enligt 

samma författare samt Fredriksson och Wahlström inte heller är riktigt. Med stöd av litteraturen så 

tycker vi att detta är anmärkningsvärt att innerstadsinformanterna ger uttryck för denna tolkning av 

kultur då elever med invandrarbakgrund, enligt litteraturen, i själva verket utgör en mycket heterogen 

grupp individer med stora skillnader i kulturell bakgrund. Rektorn och läraren på friskolan talar 

istället, enligt vår uppfattning, om ”den svenska kulturen” och om svenskar som om de utgjorde en 

heterogen grupp människor. Vi ser att dessa informanter likställer den etniska tillhörigheten med andra 

grupptillhörigheter. Enligt Leòn Rosales kan detta innebära en risk i att likhetstecken sätts mellan 

elever och den kultur som finns i elevernas ursprungsländer.  

 

Religion och kultur är starkt sammanlänkade på den muslimska friskolan, vilket vi tror hänger ihop 

med skolans konfessionella profilering. Rektorn på friskolan ger vidare uttryck för att kulturen är 
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befäst i samhället och således inte som någonting föränderligt. Att friskoleläraren uppvisar en 

ödmjukhet inför den muslimska religionen trots att hon inte bekänner sig till den själv talar emot att 

hon anser det sekulariserade Sverige representerar ett högre utvecklingsstadium än mer primitiva 

länder där religionen fortfarande anses viktig, något som Fredriksson och Wahlström påvisar som en 

risk. Zackari och Modigh framhäver att förutsättningarna för möten och relationer mellan barn med 

olika värderingar och traditioner begränsas i profilerade friskolor. De uppger även att dessa problem 

även finns i kommunala ”svensktäta” skolor. Våra intervjuer bekräftar detta.  

 

Informanterna på förortsskolan verkar ge uttryck för en delvis annan uppfattning av kulturbegreppet 

än de övriga, vilken mer stämmer överens med Pripp et als. definition, där kultur står för attityder, 

värderingar och livsmönster. I sitt resonemang kring kulturbegreppet så är dem de enda som 

framhäver att den kulturella bakgrunden även kan vara olika när det rör sig om elever med svensk 

härkomst. De ger även uttryck för en individcentrerad kultursyn vilket innebär att eleverna inte ses 

som representanter för etniska grupper. Ett pedagogiskt förhållningssätt där undervisningen utgår från 

eleverna innebär, enligt Leòn Rosales, samtidigt att man utgår ifrån deras kultur och kan bidra till att 

man undviker att elever blir till representanter för en etnisk grupp och en kultur. På förortsskolan 

existerar mångkultur som framträder via andra kriterier än etnicitet och religion, enligt informanterna. 

Dessa tankegångar stämmer enligt vår tolkning väl överens med Jernström och Johanssons som menar 

att en elevgrupp alltid består utav lika många kulturer som där finns barn eller ungdomar. Oberoende 

av elevernas etniska tillhörighet eller religion, kan man läsa i Lpo94, att läraren skall ge eleverna ett 

reellt inflytande på undervisningens innehåll.  

Fokus på högtidsfirande 

Det mångkulturella tycks på innerstadsskolan och friskolan handla om att ta del av olika kulturer 

genom firande utav högtider, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Majoritetsgruppen på skolorna tycks 

här sätta normerna för den kultur som gör sig gällande på skolorna medan man samtidigt nosar på 

andra ”kulturer” utan att gå in på vad dessa yttringar kan tänkas stå för. Spowe skriver att vi inte kan 

öka förståelsen för varandras bakgrund eller värderingar enbart genom att nosa på ytliga 

kulturutövningar, vilket istället kan bidra till att fördomar utvecklas eller upprätthålls. Även Zackari 

och Modigh framhåller att det är svårt att demokratiskt förankra vissa värden om man aldrig diskuterar 

alternativa traditioner och dess påverkan på tolkningen av olika värden och normer. Vi kan här även se 

en parallell till Fredriksson och Wahlströms resonemang om det mindre problematiska mötet med 

främmande kulturer genom mat, dans eller konst än när människor beter sig annorlunda än vad 

betraktaren är van vid i vardagliga situationer.  

 
Vi tror att dessa skolors elevsammansättning bidrar till att undervisningen inte ”går in på djupet” på 

andra kulturers komplexitet. Förortsläraren anmärker att religionsundervisningen på skolan ofta 

betraktar elevers religioner ifrån ett utanförperspektiv. Frågan som kan ställas här är om skolan på 

detta vis fostrar medborgare i en demokrati och lär dem att ifrågasätta och förändra det som är orättvist 

för ”de andra”? Ett utav skolans uppdrag är att grunda för förståelse kring den mångkulturalitet som 

finns i Sverige. Skolan och skolans värld skall bidra till att utveckla förståelse för andra människors 

levnadsvillkor och värderingar. Vi undrar om levnadsvillkor och människors värderingar speglar sig i 

högtidsfirande? Vi frågar oss även om alternativa traditioner än de traditionellt svenska bör diskuteras 

oavsett om man inte har elever med en annan etnisk bakgrund i klassen?  

Förhållningssättet till mångkulturens potential skiljer sig åt 

Informanterna på innerstadsskolan tycks, enligt vår tolkning, inte värdera mångkultur på samma sätt 

som informanterna på fri- och förortsskolan gör där de tycks vara överens om att den kulturella 

mångfalden är någonting positivt och värt att främja på skolan.  
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Det förhållningssätt som vi ser att förortsinformanterna kan enligt Fredriksson och Wahlström, vara 

utvecklande och leda till att nya spännande kulturformer utvecklas. Vi menar att förortslärarens 

inkluderande förhållningssätt kan vara ett uttryck för positiva kulturanknytningar i samverkan, vilket 

är överrensstämmande med Lorentz definition av mångkulturbegreppet. Eleverna bör få känna att 

deras erfarenheter och bakgrund utgör en tillgång, och inte osynliggörs, detta betonas i 

litteraturgenomgången. Det mångkulturella på förortsskolan tycks beröra alla elever, inte bara 

minoriteterna, vilket är ett förhållningssätt som de tycks vara ensamma om bland informanterna.  

 

Under intervjun med innerstadsrektorn uppfattar vi en viss tvetydlighet i hennes resonemang. Vid ett 

tillfälle säger hon att det inte förekommer någon större variation bland elevernas bakgrunder på skolan 

och att de därför inte tänker i mångkulturella banor. Hon säger sedan att det finns elever med 

invandrarbakgrund på skolan och att dessa elever spelar en stor roll för livet i skolan. Vi undrar vilken 

viktig roll det är dessa elever spelar. Avsaknaden av mångkulturell undervisning tycks på 

innerstadsskolan bero på uppfattningen om att det inte har så många invandrarelever och att de därför 

inte ser sig själva som en mångkulturell skola. Uppfattningen tycks dock vara felaktig då rektorn 

samtidigt menar att 25 % av eleverna är av annan etnisk bakgrund. En anledning till att elevernas 

erfarenheter inte tas tillvara mer på innerstadsskolan, skulle enligt Hällgren et al. kunna bero på att 

lärarna inte vill särbehandla invandrareleverna utan antar att dessa elever vill framstå som svenskar. Vi 

tror att det kan vara en strategi av läraren, i sin strävan efter att behandla alla lika, att tona ner 

skillnaderna emellan dem.  

 

Informanterna på innerstadsskolan uttrycker vidare tankegångar som får oss att reagera när vi ställer 

dem mot Fredriksson och Wahlströms resonemang om att unga invandrare som upplever att de finns 

mitt emellan två kulturer riskerar att bli till andra klassens medborgare. Att de inte tar vara på 

elevernas kulturella bakgrunder skulle det, enligt Fredriksson och Wahlström, kunna leda till en 

vilsenhet och oklarhet kring den egna identiteten. Zackari och Modigh ser skolans förenande av barn 

med olika bakgrunder som grunden i skolans demokratiska uppdrag och en av styrkorna i den 

kommunala nationella skolan. Vi ser en risk i att eleverna på skolan inte får uppleva att deras 

erfarenheter och bakgrund utgör en tillgång på innerstadsskolan.   

 

I upptakten till vår studie så var vi av uppfattningen att alla skolor var mångkulturella. Enligt de 

definitioner vi har studerat av begreppet så förefaller vårt antagande inte stämma. I vår studie har vi 

inte syftat till att beskriva hur verkligheten ser ut, utan att undersöka hur våra informanter uppfattar 

den. När vi ställer definitionerna av mångkulturalitet emot vårt antagande om alla skolors 

mångkulturalitet så ser vi dock att vi måste tänka om. En skola kan vara mångkulturell om den 

befolkas av individer som representerar skilda religioner, etniciteter eller kulturer. Jernström och 

Johansson beskriver alla skolor som mångkulturella eftersom det finns lika många kulturer som det 

finns barn i skolan. I denna bemärkelse anser vi att samtliga skolor torde kunna anse sig själva vara 

mångkulturella trots att innerstadsinformanterna inte är av den åsikten. För att kunna applicera 

mångfaldsbegreppet på skolan däremot så ska den enligt Europarådets definition, av O’Shea, visa 

verklig respekt för och uppskattning av skillnader. Om vi ser på innerstadsinformanternas 

uppfattningar så antar vi att en skolas elever kan utgöra en kulturell mångfald men att skolan för den 

sakens skull inte behöver vara interkulturell. Det är skolornas rektorer som har huvudansvaret i dagens 

mångkulturella skola och det är lärarnas uppgift att se till att den kulturella mångfalden tas till vara. Vi 

anser att den ”mångkulturella” undervisningen som informanterna på friskolan och innerstadsskolan 

uttrycker att de bedriver, inte uppmuntrar till att värdesätta eller undersöka de komplexa samband och 

klyftor som framträder mellan och inom deras egen och andras etniska, kulturella och sociala 

identiteter, vilket Hällgren et al. menar att mångkulturell undervisning syftar till.  
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Vilken eventuell problematik förknippar de med den 

mångkulturella skolan? 

Värderingskrockar och grupperingar 

Fredriksson och Wahlström menar att ett möte med en annorlunda kultur kan te sig som en 

kulturkrock om den andra kulturen ter sig som alltför främmande eller skrämmande. Vi ser att 

innerstads- och friskoleläraren uppfattar att deras värderingar om jämställdhet har ifrågasatts när de tar 

upp att de ibland bemötts på ett annorlunda sätt på grund av att de är kvinnliga lärare av föräldrar med 

annan kulturell bakgrund som här tycks referera till familjer med invandrarbakgrund. Mötet med 

familjerna med annan kulturell bakgrund har här yttrat sig som kulturkrockar. Lärarnas berättelser 

överensstämmer med de exempel på källor till konflikter som Fredriksson och Wahlströms menar kan 

uppstå i skolan med familjer med annan kulturell bakgrund.  

Alla informanter beskriver att det förekommer grupperingar på deras skolor. På samtliga skolor 

handlar det om etniska grupperingar. På friskolan grupperar sig eleverna även i grupper efter 

religionsinriktning. Den här risken finns enligt Leòn Rosales eftersom många invandrarelever upplever 

att de åsidosätts i samhället för att de till exempel har annan etnicitet eller religion. Att eleverna inte 

får uppleva att deras erfarenheter och bakgrund utgör en tillgång på skolorna skulle även kunna bidra 

till grupperingarna.  

Olika uppfattningar om hur skolan bör se ut 

Oberoende av en persons etnicitet, kultur och religion så ska de demokratiska principerna, enligt 

Zackari och Modigh, gälla för alla. Det centrala i det positiva kulturmötet är enligt Fredriksson och 

Wahlström att kunna se både likheter och olikheter i mötet med andra kulturer, även när de sker i 

vardagen. Dessa olikheter är något som tycks tonas ned på friskolan. Några av informanterna 

uttrycker, enligt vår analys och efter de ovan nämnda kriterierna, en bristande kompetens i att ta 

tillvara och utveckla kulturmöten. Vi ser det som att många av de tillfrågade istället betonar olikheter.  

 

Innerstadsrektorn uppvisar en viss tvetydlighet när hon hävdar att de försöker ta tillvara på de i 

personalen som är av ”annan bakgrund” i verksamheten samtidigt som hon menar att de inte anställer 

personal med perspektivet att få in olika sätt att tänka. Hon säger vidare att de utgår ifrån en svensk 

småborgerlighet. Vi tolkar rektorns förhållningssätt som i det närmaste etnocentriskt, såsom Spowe 

beskriver begreppet etnocentricitet. Vi anser att vår tolkning stärks genom rektorns uttalande om att 

skolan skall vara en spegling av hur samhället borde se ut. Nu i efterhand ställer vi oss frågan om 

vilken samhällssyn hon med detta uttalande egentligen eftersträvar. Vi frågar oss om detta 

förhållningssätt ger utrymme för de demokratiska värdena och människors likavärde och om det 

öppnar upp för en god inkludering av elever med annan kulturell bakgrund i skolan. Vi menar att 

rektorn ger uttryck för en människosyn där de demokratiska värdena inte får verkligt utrymme. Vi 

jämför innerstadsrektorns uttalande med läraren på förortsskolan och ser att deras uppfattningar går 

isär. Förortsläraren ser det positiva i att den mångkulturella skolan bland annat eftersom den målar upp 

en bild av hur samhället ser ut. Vi menar att förortslärarens uppfattning av hur skolan bör se ut är 

densamma som Pripp et al. som menar att mångkultur relaterar till att beskriva och förstå samhället 

som en enhet bestående av etniska och kulturella grupper.  

 

Rektorn på friskolan uppger att han behandlar eleverna på olika sätt beroende på deras religiösa 

tillhörigheter. Vi frågar oss vad detta sänder ut för signaler till eleverna. Fredriksson och Wahlström 

menar att barn tar lärdom av vuxnas förhållningssätt och att skolan har stora möjligheter att motverka 

att negativa attityder utvecklas. Zackari och Modigh menar att mer nyanserade attityder och 

värderingar kan utvecklas om skolan möter fördomar med ömsesidig kommunikation, ett språk som 

inte marginaliserar eller kränker samt kunskaper. Zackari och Modigh hävdar även att ett medvetet sätt 
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att använda sin pedagogiska makt är att lära eleverna lyssna på varandra. Kanske skulle demokratiska 

och pluralistiska samtal kunna vara en möjlig strategi för att åstadkomma utvecklande kulturmöten där 

eleverna får möjligheter att låta sina olika perspektiv mötas och bytas med varandra.  

Vilka kunskaper kan upplevas som betydande i mötet med elever 

med annan kulturell bakgrund? 

 

Något som samtliga informanter tycks vara överens om är att det behövs mer mångkulturell 

kompetens på skolorna. Innerstadsläraren tror att förhållningssättet till mångkulturalitet är annorlunda 

på en mångkulturell skola. Vi antar att hon refererar till skolor med en större etnisk heterogenitet. Vi 

tolkar detta som att den mångkulturella kompetensen enligt henne inte bör vara en fråga för alla lärare. 

Samtidigt uppger lärarna på innerstadsskolan och friskolan att de upplever en maktlöshet i mötet med 

elever med annan kulturell bakgrund. Den enda läraren som anser sig själv ha tillräcklig kompetens i 

att ta emot elever med annan kulturell bakgrund är förortsläraren, vilket vi även tycker framkommer i 

intervjun. Även hon ser dock att den mångkulturella kompetensen är bristfällig i kollegiet. Vår studie 

bekräftar således den undersökning som Skolfront gjort, där en stor majoritet av Sveriges lärare 

uppger att de inte har tillräckliga kunskaper i att möta elever från familjer med annan kulturell eller 

religiös bakgrund och att många lärare anser sig ha bristfälliga kunskaper i frågor om hur olika 

kulturer integreras i skolan. 

Viss ovisshet kring läroplanen 

Vi uppmärksammar i vår analys att arbetet med värdegrunden i en mångkulturell miljö i skolan inte är 

helt okomplicerad. Den demokratiska grunden tycks dock vara den princip som enligt litteraturen bör 

göra sig överordnad i skolan. Skolan, och framförallt skolledarna, ges en uppgift i att utveckla arbetet 

med värdegrundsfrågor, vilket både innerstadsrektorn och rektorn på förortsskolan tar upp. 

Friskolerektorn bekräftar det som Zackari och Modigh skriver, att man ibland kan stöta på problem när 

läroplanerna ska tolkas och överföras till det kulturarv och den tradition som konfessionella friskolor 

representerar. Rektorn betonar även att det inte är någon skillnad mellan värdena som det gäller utan 

att det snarare är vägarna till verkställandet av dem och vägen dit som skiljer sig åt. Vi tolkar det som 

att rektorn ger uttryck för ett förhållningssätt som använder andra arbetssätt eller uttryck för att arbeta 

mot den svenska skolans gemensamma värdegrund. Läraren på innerstadsskolan tar, likt Zackari och 

Modigh, upp problematiken kring att den etik som uttrycks i läroplanen är förankrad i kristen tradition 

och västerländsk humanism. Innerstadsläraren menar att religionsundervisningen ska vila på en kristen 

grund. Samtidigt uttrycks det i läroplanen att undervisningen skall vara ickekonfessionell.  

Språket som problemfaktor  

Språkproblem framträder som det område som, av de tillfrågade lärarna, förknippas starkast med 

elever med annan kulturell bakgrund. Samtliga informanter tog upp språket som en viktig 

problemfaktor hos elever med utländsk bakgrund och det var bara inom detta område som 

undervisningen anpassades en aning. Vi ser en risk i att fokuseringen kan skymma andra 

problemområden och fungera som en strategi i hanterandet av mer svårdefinierade olikheter såsom 

integrering och inkludering av minoritetselever. Sjögren menar att det språkbruk, utseende, den 

religion, och de seder och bruk som ungdomar bär med sig från sina föräldrar ofta upplevs som en 

belastning i majoritetens ögon. Vi anser att några av våra informanter uttrycker sådana upplevelser och 



 

 

41 

tror att detta mycket väl kan bero på, som Sjögren även framför, att dessa elever inte anses passa in i 

den vanliga svenska modellen.  

 

Vi har tidigare nämnt att lärares förhållningssätt till sitt arbete uttrycks i synen på språkinlärning i 

etniskt heterogena skolor. Det svenska språket kan ses som en symbol för en mängd värden och 

förhållningssätt som skolan vill förmedla till sina elever. Språket ses ofta som den avgörande orsaken 

till varför en elev lyckas eller misslyckas med sin skolgång, och andra orsaker diskuteras oftast inte. 

Detta synsätt framträder också i våra intervjuer där inställningen till svenska som andraspråk varierar. 

Svenska som andraspråksämnet tycks ha en särskilt negativ klang för friskolerektorn som även menar 

att eleverna själva ofta delar hans inställning. Förekomsten av en negativ inställningen till svenska 

som andraspråk är något som förortsläraren belyser i intervjun. Rektorn på friskolan tycks vara 

försedd med missuppfattningen om att svenska som andraspråk är ”lättare svenska”, som 

förortsläraren tar upp, vilket enligt vår tolkning kan bli ett sätt för skolan att stigmatisera 

invandrareleverna. Vi ifrågasätter om det är rimligt att man, som rektor i en skola där många elever 

inte har svenska som hemspråk, har en sådan inställning till ämnet svenska som andraspråk. Vi frågar 

oss även om det är möjligt att elevernas inställning hänger ihop med skolledningens.  

Sammanfattande reflektion 

Varför har inte den svenska skolan hunnit längre i sitt interkulturella pedagogiska förhållnings- 

och arbetssätt? 

 

Utifrån våra resultat kan vi se att lärandet sällan utgår ifrån elevernas erfarenheter utan att den snarare 

utgår ifrån uppfattningar om vilken kunskap som av skolans personal anses som viktig. Vi tror att det 

förhållningssätt som vi uppfattar som något etnocentriskt i vårt resultat kan vara en av orsakerna till att 

vår studie visar på brister i det interkulturella förhållningssättet i skolorna. Vi ser en vilja hos 

informanterna att ta tillvara heterogeniteten i elevsammansättningen och bland lärarna men att viljan 

inte alltid räcker till. Vi tror att detta kan bero på att lärares strävan efter att behandla alla lika går ut 

över förståelsen av att vi alla är olika och uppnåendet av en kritisk kulturell medvetenhet. 

Uppfattningen om att ”invandrarelever” som har problem med svenskan ibland identifieras som 

tillhörande gruppen ”svaga elever”, eller ”elever med problem”, som presenterades av en av lärarna i 

vår studie, är något som vi reagerar på. Vi frågar oss om de problem som elever med utländsk 

bakgrund har med det svenska språket är jämförbara med de problem som ”svenska elever” har med 

undervisningen i svenska. Handlar det om språkproblem eller skolproblem?  

Otterbeck och Hällgren menar att modersmålslärare ofta innehar en nyckelposition på skolan i att 

fungera som länk mellan familjerna och skolan. Detta är en viktig resurs som informanterna på 

friskolan tar upp i intervjuerna. Friskolan främjar även, enligt informanterna själva, tvåspråkigheten 

bland eleverna och betonar att de måste stärkas i sitt hemspråk. Modersmålsundervisningen ingår även 

enligt läraren som en naturlig del av undervisningen. Förortsläraren framför att elever med ett annat 

modersmål och som därför har svårigheter att lära sig svenska inte går att jämföras med elever som 

läs- och skrivsvårigheter men som har svenska som modersmål, vilket bekräftar det som Fredriksson 

och Wahlström skriver. Hällgren et al menar att svenska som andraspråksämnet bör integreras med 

andra ämnen. Av våra informanter är det bara förortsläraren som använder sig av detta arbetssätt. Vi 

tror att ett arbetssätt som integrerar andraspråksundervisning är ett viktigt steg i utvecklandet av det 

interkulturella perspektivet i skolan. Vi tror att ett sådant förhållningssätt är särskilt viktigt för många 

barn och ungdomar som växer upp mellan två eller flera kulturer och tror vidare att grupperingarna på 

skolorna delvis kan bero på en avsaknad av detta perspektiv. Våra informanter visar olika mått på 

etnocentricitet i våra analyser, på samma sätt som de visar olika grad på medvetenheten om den. Vi 

tror att ett viktigt steg i utvecklandet av den interkulturella skolan måste tas av yrkesutövarna själva. 

Vi ser ett kunskapsbehov i att medvetandegörande den egna etnocentriciteten som vi alla bär på i olika 
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omfattning. Först när vi är medvetna om den egna kulturbundenheten så tror vi att man tillfullo kan 

uppfatta mångkultur som en berikande resurs.  
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Konklusion 

I intervjuerna har de svar vi fått varierat i en högre grad än vad vi från början förväntade oss. Det som 

framträder i vår studie är att skolan ofta är relativt dåliga på att utnyttja sin möjlighet som 

mångkulturell och pluralistisk mötesplats. Vi bekräftar således det som Hällgren et al. samt Zackari 

och Modigh framhäver. Att få kunskap och insikt om andra kulturer anser Flising et al vara mycket 

viktigt. De menar att det ofta uppstår kulturkrockar för barn med en annan kulturell bakgrund än 

majoritetens i den svenska skolan. Barnen är på ett visst sätt hemma och på ett annat sätt i skolan, 

vilket ofta upplevs mycket förvirrande för dem. Skolan och skolans personal bör, som i ett led att få ett 

bra samarbete, söka att öka sin förståelse kring de invandrade familjerna, att visa intresse för deras 

språkliga, etniska och kulturella bakgrund och deras nuvarande situation. Vi uppfattar det som att flera 

informanter inte tycks vara medvetna om sin egen etnocentricitet och om sig själva som kulturbärare.  

Kompetenstörst bland både lärarna och skolledarna 

Hällgren et al. framhåller att lärare uttrycker att de behöver fortbildning för att hantera sin förändrade 

lärarroll i den alltmer heterogena skolan. Detta är något som samtliga informanter tycks vara överens 

om – det behövs mer mångkulturell kompetens på skolorna. Lärarna på innerstadsskolan och friskolan 

upplever en maktlöshet i mötet med elever med annan kulturell bakgrund. Den enda läraren som anser 

sig själv ha tillräcklig kompetens i att ta emot elever med annan kulturell bakgrund är förortsläraren, 

vilket vi även tycker framkommer i intervjun. Även hon ser dock att den mångkulturella kompetensen 

är bristfällig i kollegiet. Vår studie bekräftar således den undersökning som Skolfront gjort, där en stor 

majoritet av Sveriges lärare uppger att de inte har tillräckliga kunskaper i att möta elever från familjer 

med annan kulturell eller religiös bakgrund och att många lärare anser sig ha bristfälliga kunskaper i 

frågor om hur olika kulturer integreras i skolan.  

Varför utmärker sig förortsskolan? 

Lärarnas strategier och rektorernas förhållningssätt skiljer sig åt på många punkter men vi ser att 

respondenterna på förortsskolan utmärker sig på flera av dem. Vi tror att det framförallt kan beror på 

fyra faktorer. Förortsskolan är, till skillnad från friskolan och innerstadsskolan, en skola för äldre 

åldrar. Vi tror dock att man kan använda elevernas kulturella bakgrunder som resurser även på en 

skola för yngre åldrar. Det kan till och med, enligt vår uppfattning, vara ännu viktigare då det har visat 

sig att attityder utvecklas redan i barndomen. Enligt Fredriksson och Wahlström tar barn lärdom 

genom intryck av vuxna. Den andra bidragande faktorn tror vi kan vara att förortsläraren är behörig 

svenska som andraspråkslärare och därför har riktat sin uppmärksamhet till frågor kring 

mångkulturalitet och interkulturell undervisning, något som hon även själv framhäver. Detta förklarar 

dock inte varför förortsrektorn, som inte är svenska som andraspråkslärare, delar många av lärarens 

uppfattningar. Vi tror snarare att de utmärker sig på grund av vårt tredje antagande vilket grundar sig i 

att både friskolan och innerstadsskolan "ytligt sätt" är väldigt homogena, om man enbart betraktar 

etnisk bakgrund som kulturell bakgrund hos eleverna. Informanterna på förortsskolan har troligtvis 

mer erfarenhet av heterogena grupper och av att undervisa heterogena grupper. Rektorn på 

förortsskolan tycks vara av samma åsikt som Hällgren et al., om att värdegrunden är så nära man kan 

komma en värdegrund som de flesta kulturer ska kunna ställa upp på. Vi tror att förhållningssättet till 

värdegrunden kan bidra till att informanterna på skolan skiljer sig från de övriga, i ett, enligt vår 

uppfattning, positivt avseende. 

  

Ur vår synvinkel är alla skolor i Sverige mångkulturella. Rektorerna spelar en viktig roll att allt ska 

fungera bra i en mångkulturell skola. Vi har kommit fram till att en mångkulturell skola inte behöver 

bestå av en samling barn med flera olika etniska bakgrunder.  Vi frågar oss om problematik och 
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förmånerna beträffande mångkulturalitet och mångfald bör tas upp och ingå på ett mer utmärkande sätt 

i lärarutbildningen? Vi föreslår att svenska som andraspråk borde ingå i grundutbildningen för lärare 

då vi ser att ämnets sammansättning tycks bidra till det mångkulturella förhållningssätt som vi ser hos 

förortsläraren. Vi urskiljer hennes kompetens i svenska som andraspråk samt förhållningssättet till 

värdegrunden som både hon och rektorn kommunicerar i vår studie, som de enda omständigheten som 

inte rör sig om personliga egenskaper eller erfarenhet hos vederbörande.  

Förslag till vidare studier 

Vi har i detta arbete belyst problematiken ur ett rektors – och lärarperspektiv. Vi upplever inte att det 

är något fel på varken lärarnas eller rektorernas goda vilja. Vi anser dock att det finns ett utrymme för 

en djupare kunskap om mångkulturalitet och interkulturell undervisning. Attityden till svenska som 

andraspråk behöver ett uppsving och lärares uppmärksamhet bör, enligt vår åsikt fokuseras på 

elevernas specifika kunskaper som till exempel deras bakgrunder och erfarenheter. För att göra en 

djupare undersökning av den mångkulturella skolan skulle det vara intressant att undersöka hur 

eleverna själva ser på sin situation i skolan gällande kulturella yttringar, kulturkrockar samt vilka 

eventuella förändringar de vill se. Det skulle också vara intressant att undersöka hur pedagoger med 

invandrarbakgrund, vilka har svenska som andraspråk uppfattar kulturarv och kulturell mångfald i den 

svenska skolan. I den mediedebatt som i dag pågår om den svenska skolan skulle det ytterligare vara 

intressant att fördjupa sig i och göra en studie av vad som kan tänkas krävas/behövas för att den 

mångkulturella skolan ska fungera på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade. En studie i hur stor 

utsträckning som lärarutbildningen motsvarar de krav som ställs på skolpersonal i mångkulturella 

skolor skulle vidare vara intressant. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

1) Vad är kultur för dig? 

 

2) Hur ser förekomsten av kultur ut på din skola? 

    Hur uttrycks dem? 

 

3) Vad är en mångkulturell skola enligt dig? Anser du att din skola är mångkulturell? 

    Ser du någon problematik i det – kulturkrockar? 

    Hur hanterar ni det som skola? 

    Vad gör du i ditt arbete för att undvika dessa? 

 

4)Vad innebär mångkulturell undervisning i ditt arbete? 

5) Jobbar du mångkulturellt och med det menar vi om du har invandrareleverna i åtanke när du 

planerar din undervisning och därmed gör undervisning anpassad efter dem? 

 

6) Vad konkret gör du i sådana fall eller vad skulle man kunna göra? 

    Hur handlar du i möten med elever med annan kulturell eller religiös bakgrund? 

    Konkretisera – en situation då det uppstått problematik/svårigheter att tackla situationen. 

    Upplever du att du har den kunskap som krävs för att möta dessa elever? 

    Samverkan – Hem och skola? 

 

7) Känner du att din kompetens räcker till för detta? 

 

8) Är det rimligt att ställa det kravet på den svenska skolan då det är en institution som speglar Sverige 

och är grundad på kristna värderingar? 

 

 

 

   Lärarens strategier 

 

 Hur arbetar du med att skapa gemenskap i en ny klass? 

 Hur uppfattar du att elevernas umgängesmönster i skolan kan beskrivas? 

            (Killar/tjejer, etniska grupperingar?) 

 Vad betyder elevernas kulturella bakgrund för deras bemötande av dig? Hur de bemöter 

varandra? Deras syn på skolan som institution? 

 Vilken betydelse har elevernas kulturella bakgrund i ditt bemötande av dem? (Socialt? I 

undervisningen? Svårigheter/möjligheter?) 

 Drar du nytta av elevernas kulturella skillnader i din undervisning? Hur? 

 

 

            Skolans strategier 

 

 Har skolan som du är verksam i någon handlingsplan som ni arbetar efter i mötet med 

invandrarfamiljer? 

 Vad anser du vara viktigt att tänka på i mötet med invandrarfamiljer? 

 I hur stor grad kan/ska svenska skolan anpassa sig efter alla de olika behov, önskemål  

             som familjer och elever med invandrarbakgrund tar med sig in i skolan? 

 Finns det moment, mål, värderingar som ni anser för viktiga, relevanta för att ta bort, 
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       ändra? 

 Vad för slags hjälp/stöd kan erbjudas från din skolas håll till invandrarfamiljer? 

 Anses det, på skolan, viktigare att känna till invandrarfamiljers bakgrund än svenska familjers 

bakgrund? 

 Påverkar elevernas bakgrund ämnesinnehållet/undervisningen? 

Bör det göra det? 

 Mångkulturell kompetens bland lärare 

 Arbete för att motverka utanförskap i skola/samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


