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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka möjligheter och svårigheter som lärare upplever i den 

mångkulturella skolmiljön och applicera deras redogörelser på två teorier av Erving 

Goffman. 

Den ena teorin handlar om stigma – enligt vilken stigmatiserade individer riskerar leva 

upp till rollen som stigmatiserad och utanför, när omgivningen stämplar dessa 

identiteter på dem. Den andra teorin som användes var samme Goffmans teori om det 

dramaturgiska perspektivet, enligt vilken mänsklig interaktion kan liknas vid en 

teaterpjäs med en främre och bakre region, där vi håller upp fasad respektive är oss 

själva.  

Metoden har varit semistrukturerad intervju, där fyra respondenter med lärarutbildning 

deltog. Då materialet kodats, har gemensamma drag kunnat märkas i respondenternas 

svar. Respondenterna upplever att möjligheterna bland annat återfinns i den ökade 

kulturella kompetensen eleverna emellan, samt den personliga tillfredsställelsen i att 

bidra till den samhälleliga integrationen. Nackdelarna som respondenterna berättat om 

handlar bland annat om språk-, kultur-, och ordningsproblematik. Vår studie visar flera 

exempel där respondenternas utsagor kring sina elever, kan kopplas till Goffmans två 

teorier. 

Nyckelord 
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1. Inledning 
 

På 1950-talet ökade invandringen till Sverige markant, främst från andra europeiska länder, 

där finländare utmärkte sig som den största invandrargruppen. Immigrationen utgjordes 

initialt av arbetskraftsinvandring, som tog mera fart under 1960-talet och avtog under 1970-

talet. Parallellt med avtagandet, ökade emellertid flyktinginvandringen från länder utanför 

Europa. Under 1980-talet har invandring av nära anhöriga och flyktingar blivit dominerande 

(Statistiska centralbyrån, 2004: 8). 

År 2005 nådde invandringen sina högsta nivåer sedan 1994. Andelen svenskar med utländsk 

bakgrund var 16 procent vilket motsvarade nästan 1.5 miljoner individer. Under år 2005 hade 

Sveriges alla kommuner ett överskott på invandrande, kontra utvandrare. Det största 

överskottet hade Stockholms kommun (Statistiska centralbyrån, 2004: 11). 

Den kraftiga invandringen har bidragit till att den svenska skolan genomgått en del 

förändringar, innefattande elevers språk, religion och ursprung. Likabehandlingsplaner har 

tagits fram, i syfte att motverka diskriminerande handlingar och förmå lärare att bli öppna för 

mångfald (Skolverkets författningssamling, 2007: 7).  

Flera av de lärare som är verksamma i dagens skolor har en lärarutbildning som sträcker sig 

20-30 år tillbaka i tiden. Problemet med att ha en äldre lärarutbildning är att det kan 

förekomma brister i förståelsen av den mångkulturella skolutvecklingen. Det finns emellertid 

möjlighet att komplettera med en mer aktuell vidareutbildning. Dessa är menade att främja 

interkulturella möten mellan eleven och läraren (Lahdenperä, 2010: 16). 

1.1 Disposition  
 

I kommande avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställning, följt av begreppsdefinitioner 

där vi förklarar begreppen kultur och mångkulturalitet. Detta för att ge läsaren en översikt 

kring de begrepp som är centrala för studien. Avsnitt två behandlar de teorier som är aktuella i 

studien. I avsnitt tre presenteras tidigare forskning inom det undersökta ämnesområdet. I 

avsnitt fyra presenteras och motiveras studiens metod samt urval. Femte avsnittet utgörs av 

resultat och analys där respondenternas intervjusvar presenteras, analyseras och jämförs med 
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forskning och teori. I avsnitt sex avslutar vi uppsatsen med kritisk reflektion. Vi presenterar 

även idéer och förslag på framtida forskning.   

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att undersöka möjligheter och svårigheter som lärare upplever i den 

mångkulturella skolmiljön och applicera deras redogörelser på två teorier av Erving Goffman.   

Frågeställningarna lyder; 

• Vilka möjligheter och svårigheter upplever lärare under sitt arbete i en mångkulturell 

skolmiljö? 

• Hur kan dessa redogörelser kopplas till Erving Goffmans teorier om det dramaturgiska 

perspektivet, respektive stigma? (teorierna presenteras närmare i ett senare kapitel). 

1.3 Avgränsning 
 
Denna studie är geografiskt avgränsad till Stockholms stad. Den är avgränsad till fyra 

respondenters intervjusvar.  

1.4 Begrepp 

1.4.1 Kultur 

Det finns ett flertal definitioner av begreppet kultur. Ehn & Löfgren (2001) har definierat 

kultur som ett gemensamt levnadssätt – med vardagliga normer, idéer och värderingar – vilka 

möjliggör för människor att förstå varandra och skapar en känsla av grupptillhörighet (vår 

egen sammanfattning). Utifrån denna definition, är kultur något tämligen statiskt, där aspekter 

som exempelvis föränderlighet över tid inte beaktas.  En sådan grundläggande sak som att 

varje individ inom en och samma kultur, växlar mellan olika sociala kontexter (med egna och 

motstridiga värderingar), exempelvis skola, kamratkretsar, hem etcetera – blottlägger viss 

komplexitet i kulturbegreppet. Det bör kanske snarare förstås som ett föränderligt 

paraplybegrepp – som inte i detalj styr våra tankar, men ger oss någon slags basal social 

plattform.  
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Den definition av kultur, som vi valt att utgå ifrån är; ett långsamt föränderligt ramverk, som 

enar människor genom gemensamma synsätt och normer. Kulturbegreppet återkommer inte 

minst under analysdelen, då vi lyfter fram respondenternas åsikter och reflektioner kring 

undervisning i mångkulturella klasser, där kulturbegreppet i sammanhanget, är nära kopplat 

till etnicitet. 

1.4.2 Mångkulturalitet 
 

Begreppet mångkulturalitet används för att beskriva ett tillstånd, där olika kulturer och 

etniciteter lever i nära samklang med varandra, exempelvis inom ett och samma lands gränser. 

En skola anses mångkulturell när den befolkas av individer som företräder olika kulturer, 

nationaliteter eller etniciteter. Mångkultur kan uppstå lokalt, men där det på nationell nivå 

råder en dominerande majoritetskultur (Ehn & Löfgren, 2001). 

Att definiera begreppet mångkultur, bygger först och främst på att man har en 

tillfredsställande definition av begreppet kultur. Begreppet mångkulturella klasser, används 

flitigt under studiens gång och belyser då att eleverna i klassen har olika kulturella bakgrunder 

(Ehn & Löfgren, 2001).  

2. Teori 

2.1 Goffmans teori om stigma 
 
En av teorierna vi använt oss av är Erving Goffmans (1922-1982) teori om stigma – om den 

avvikandes roll och identitet. I denna teori delar Goffman upp människorna i två kategorier: 

en majoritet, som utgör normalen, och mot dessa – de stigmatiserade; människor som genom 

visuellt synliga attribut avviker från denna norm. Dessa visuella attribut kan förekomma som 

exempelvis handikapp eller sexuell läggning, likaså som såkallade ’tribala’ stigman såsom ras, 

nation och religion (i Sverige är ”etniciteter” hellre än ras det rådande ordet för folkgrupper) 

Dessa tribala stigman är givetvis kontextbaserade; en färgad person är knappast stigmatiserad 

i ett afrikanskt land söder om Sahara, utan tillhör där normalen (Goffman, 1963/2011: 50-56). 

I en svensk kontext blir människor med ett utseende som avviker från det traditionellt 

nordiska, visuellt skiljaktiga från majoritetsbefolkningen. Detta innebär inte att 
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majoritetsbefolkningen skulle tycka illa om dem, men endast känslan av att vara avvikande på 

något sätt som inte är uppenbart positivt, innebär enligt Goffmans teoribildning, för individen 

ett stigma. 

Goffman beskriver hur en stigmatiserad individ har två olika identiteter; den skenbara (som 

omgivningen tolkar in baserat på dennes fysiska attribut) och den faktiska – det vill säga så 

som personen verkligen är. Emellertid riskerar dessa identiteter att smälta ihop – den 

stigmatiserade börjar själv identifiera sig med omgivningens uppfattning, vilken till slut blir 

självuppfyllande.  

När stigmatiserade människor samlas i grupp och utgör en lokal norm kan fenomenet uppstå 

att den stigmatiserade istället för att lida av det, bejakar sin alienation och odlar idén att det är 

majoritetsbefolkningen, av Goffman benämnd som de ”normala”, som inte är mänskliga. Den 

stigmatiserade tenderar i högre grad än normalgruppen att omgärdas av 

anpassningssvårigheter och delvis sluta sig inom sin egen grupp, vilka är de enda som 

erbjuder en fullkomlig jag-identitet (Goffman, 1963/2011: 156-157). 

2.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv  
 

Erving Goffman har också formulerat en teori om roller som vi människor intar beroende på 

situation. Denna har kommit att kallas för det dramaturgiska perspektivet. Med begrepp från 

teatervärlden, jämför Goffman människors samspel med teaterframträdanden. Den agerande 

individen (aktören) intar olika roller gentemot andra, i en interaktion som utspelas inför 

publik. Vissa roller har vi hela livet (exempelvis kön), medan andra roller ändras över tid (ex-

empelvis student, som sedermera övergår till arbetare). Genom dessa framträdanden och med 

påverkan från publiken, formas individens identitet. Individen kan välja att spela sin roll ärligt 

eller fiktivt. Hur den väljer beror på vad den vill åstadkomma (Goffman, 2009: 218). 

Goffman delar upp framträdandet i två regioner: Den främre regionen (teaterscenen) refererar 

till den plats där framträdandet äger rum, där hänsyn följaktligen tas till de normer som lig-

ger inom framträdandets ramar. Den bakre regionen liknas vid det som kallas ”bakom kulis-

serna”. Där behöver individen inte förhålla sig till normerna i samma utsträckning och kan 

släppa sin roll (Goffman, 2009: 26).  
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2.3 Problem med valet av teori  
 

Det är inte rimligt att göra en analys av elevers tankar och känslor, utifrån lärares utsagor. Att 

säga att en elev ”känner sig stigmatiserad när den blir tillsagd”, mot bakgrund av en lärares 

redogörelse, är endast spekulativt. Om detta är vi medvetna. Även om det inte är säkert att en 

elev själv skulle ha bättre insikter om sina handlingar, kan vi inte utifrån vårt material veta 

vad som rör sig i de elevers tankar, som våra respondenter redogör för. Vad som istället är 

intressant är de handlingar och de mönster som våra respondenter upplever och redogör för – 

och hur dessa svarar mot Erving Goffmans teorier, samt tidigare forskning på området. Oav-

sett om vi inte vet vilka tankar hos eleverna som ger upphov till vilka handlingar, kan vi se 

generella mönster i respondenternas iakttagelser. Respondenterna tillhör heller ingen passivt 

observerande grupp i sammanhanget. Likt en brygga mellan de stigmatiserade och majoritets-

samhällets normal – förväntas pedagogerna ha möjlighet att bidra till gruppens avstigmatise-

ring och vägleda dem in i det svenska samhällets värderingar. 

En annan problematisk aspekt av vårt teorival, är att Goffman i sin teori om stigma, till stora 

delar baserar sin forskning på individer som i etnisk bemärkelse tillhör majoritetsbefolkningen 

men som avviker genom exempelvis ett handikapp. Där den rullstolsbundne alltid är 

rullstolsbunden kan den som stigmatiseras på etnisk grund, utgöra normen på de platser där 

dennes grupp har lokal dominans. Emellertid problematiserar Goffman själv denna spretiga 

kollektivisering i namnet avvikare eller stigmatiserade, men poängterar samtidigt att olika 

stigmagrupper uppvisar en ”likartad moralisk karriär” (Goffman, 1963/2011: 73). 

 

3. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som är av relevans för de områden som denna 

studie avser. Dels grundläggande forskning om lärarens roll i en undervisningsmiljö. Dels mer 

specifikt med inriktning på mångkulturella sammanhang. Vilka problem kan uppstå i en 

mångkulturell kontext? Hur arbetar och interagerar lärare i en mångkulturell läromiljö? 

Avslutningsvis tas studier upp, som gjorts kring lärares personliga erfarenheter av 

mångkulturell undervisning.   
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3.1 Sverige som ett mångkulturellt samhälle och 
skola 
 
Fredriksson & Wahlström beskriver i sin avhandling Skola för mångfald eller enfald (1997) 

hur invandrare generellt tenderar att stämplas som andra klassens medborgare, något som 

sätter sin prägel även på den mångkulturella skolmiljön. I stämplingens kölvatten följer att 

fördomen om individerna blir självuppfyllande och där förväntningarna på invandrareleven är 

lägre än mot en jämförande infödd svensk elev, anpassar sig också invandrareleven till dessa 

lägre förväntningar och presterar därefter. 

Etnologen Magnus Berg (1996), beskriver i sin forskning hur en tidigare auktoritär lärarroll 

har blivit mer mångfacetterad: Där lärarnas och elevernas roller förut var tydligare och det 

sociala avståndet mellan dem större är dagens skola sekulariserad och könsdominerad av 

kvinnor, där många lärare står ut med röriga undervisningssituationer. De motiveras att inte 

bara bedriva traditionell undervisning utan också stärka elevernas ambitioner och upplysa om 

andra aspekter av livet – exempelvis möjligheterna till jobb på en särbehandlande 

arbetsmarknad. Läraren intar alltså en mer relationsinriktad föräldraroll (s. 143).  

Hans Ingvar Roth, forskare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet, 

skriver i boken Den mångkulturella parken (1998), om värdegemenskap och kulturella 

konflikter på den mångkulturella arenan. Roth menar att Sverige har ett centralistiskt 

statperspektiv, diskuterar svårigheterna med vad han beskriver som försök till 

”helhetslösningar” i den mångkulturella undervisningen. Den mångkulturella miljön är 

föränderlig, inte enhetlig och kräver enligt Roth större flexibilitet än det svenska skolsystemet 

hittills uppvisat. 

3.2 Pedagogisk interkulturell forskning 
 
Forskarna Katrin Goldstein-Kayga, Maria Borgström och Tobias Hübinette är redaktörer för 

antologin Den interkulturella blicken i pedagogik: Inte bara goda föresatser (2012). Maria 

Borgström tar där upp de osynliga aspekterna av pedagogisk kommunikation, där den som 

kommunicerar alltid representerar en så kallad doxa – en plattform av värderingar och 

perspektiv som är så självklara att vi inte reflekterar över dem, varför de också blir osynliga 

för oss. I det mångkulturella klassrummets möte mellan lärare och elev, sker också ett möte 

mellan olika doxor. Men detta möte är inte jämställt, utan sker i ett sammanhang där varje 
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struktur, oöverlagt, gör gällande att lärarens – det svenska samhällets doxa – är den riktiga. 

Det är i vissa avseenden fullkomligt rimligt att skolsystemet vilar på någon slags svensk 

kultur och tradition, men omedvetenheten om dessa förutsättningar spär på dess separerande 

effekter, där vissa individer inkluderas genom sin doxa, medan andra exkluderas genom sin 

(Borgström, 2012: 63).   

Antologin Den mångkulturella skolan (1996), för vilken Eva-Stina Hultinger och Christer 

Wallentin (båda sekreterare i skolkommittén) är redaktörer, tar i olika kapitel och med olika 

sidor av den mångkulturella skolan, både fördelar i form av kulturell berikning elever 

emellan, men också baksidor som komplexa kulturella identiteter hos eleverna. 

Internationellt finns en uppsjö av forskning gällande det mångkulturella klassrummet. Inte 

minst från USA, där etniskt mixade klassrum varit en realitet i åtskilliga decennier. Värt att 

nämnas är James A. Banks och Cherry A. McGee Banks Handbook of Research on 

Multicultural Education (1994). Även här betonas, för att undervisningen ska vara 

framgångsrik i det mångkulturella klassrummet, jämställdheten som en central aspekt. Inte 

bara i etnisk bemärkelse – jämställdhet måste råda i alla dimensioner, det vill säga könsligt 

och klassmässigt också. Skälet är att det slags samarbete som sker i ett 

undervisningssammanhang, utmanas mer än i ett etniskt homogent klassrum: Källorna till 

missförstånd och brytningar är fler. Banks & Banks betraktar liksom de flesta forskare inom 

området, det mångkulturella klassrummet som en företeelse mer problematisk än sin 

homogena motsvarighet.  

3.4 Lärares erfarenheter 
 
Forskarna Eva Saether och Ylva Hofvander Trulsson bedrev en studie på en mångkulturell 

skola i Malmö. Studien tar sin utgångspunkt från en nyutexaminerad lärares perspektiv, under 

den dagliga undervisningen på platsen. Läraren berättar följande: 

 
”Låt eleverna reflektera över din roll som lärare också. Var inte rädd att få kritik, ta till dig den och 

förbättra den. Vi begär att eleverna ständigt ska utvecklas, då måste vi själva också göra det. Dessutom får 

du anledning att pusha på eleverna lite mer. Om du arbetar för att utvecklas kan du begära samma sak av 

dem.” (Saether & Trulsson, 2010: 113). 

En annan studie som gjorts i tre förorter i Sverige, som tar upp lärares reflektioner kring 

undervisning i mångkulturella klasser, är Krock eller möte: Om den mångkulturella skolan. 
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Synen på sin arbetssituation, som lärarna i denna rapport redogör för, är både positiv och 

negativ. Dessa lärare belyser bland annat problematik associerat till läroböcker – detta mot 

bakgrund av språksvårigheter hos elever med annan etniskt bakgrund än svensk. Denna 

problematik har lärarna svårt att bemöta. Elevers medvetenhet om sina språkbrister begränsas 

av att de sällan ställs inför språkbundna utmaningar utanför skolan (Skolkommitén, 1996: 

143). 

Vardagen i en mångkulturell skola består av nya känslor och upplevelser och trots hinder ger 

eleverna inte upp sina drömmar. Från elevernas sida är den personliga kontakten, snarare än 

att läraren står vid tavlan och uppträder som kunskapsförmedlare, det som mest eftersträvas. 

En annan lärare berättar att en central fördel med arbetet är den vidare förståelsen för olika 

kulturer, som den annars inte skulle fått. Dessa kulturmöten är positiva lika mycket för 

eleverna, i den bemärkelsen att de får större kännedom om att saker och ting kan ses från 

olika perspektiv. Något som resulterar i framväxten av tolerans och en acceptans för det som 

är annorlunda (ibid.)  

Forskaren Ing-Marie Parszyk (1999) skriver i sin avhandling En skola för andra: 

minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan, att det svenska språket 

skapar ett band mellan infödda svenskar och lärarna vilket medför att minoritetsgruppen 

hamnar i ett utanförskap. Lärarna som kommer till tals i studien, instämmer emellertid inte i 

denna bild. De anser sig medvetna om vilka elever som är språkligt svaga och vilka 

anpassningar som behövs för allas välbefinnande. Samtidigt upplever lärarna press, 

otillräcklighet och att de får inta fler roller än enbart lärarens (s. 246).  

I forskaren Sabine Grubers doktorsavhandling Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell 

praktik (2007) argumenterar Gruber för att fokus i större utsträckning bör sättas på 

invandrareleverna och att göra elever med etniskt svensk bakgrund till åskådare. Genom att på 

ett positivt sätt belysa de etniska och kulturella skillnaderna mellan eleverna, uppstår också 

positiv inspiration och nyfikenhet mellan dem vilket bidrar till att jämna ut olikheterna på sikt 

(s. 65).  

Avslutningsvis för detta kapitel, vill vi också lyfta fram forskning som delvis är kritisk mot 

uppsatser som våra – där lärarens perspektiv sätts i fokus. Lena Granstedt, forskare i språk 

och pedagogik, tar i sin avhandling Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på 

mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt (2010), fasta på de exkluderande 

praktiker som sker i den mångkulturella skolmiljön.  
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Granstedt (2010) identifierar två huvudsakliga teman i forskningen om det mångkulturella 

klassrummet; ett problemtema och ett skillnadstema. Det första rymmer underförståelsen att 

den icke etniskt svenske eleven omfattas av problem, i bästa fall inte ohjälpliga och inte 

nödvändigtvis är det hennes eget fel. Det andra, skillnadstemat, bygger på en grundläggande 

uppdelning av eleverna i två grupper; etniskt svenska och ickesvenska. Dessa jämförs med 

varandra och även om den senare gruppen betraktas som en mångkulturell resurs, är det den 

första gruppen som betraktas som normal. Granstedt kommer fram till att förfrämligandet 

omedvetet bidragit till att cementera invandrarungdomarnas marginaliserade position. En av 

orsakerna till att så kunnat fortsätta ske, är att forskningen i detta ämne alltid begränsats till 

majoritetssamhällets perspektiv (s. 173). En tradition som vi, som ligger bakom denna 

uppsats, inte kan förneka att vi fortsätter i – då lärarens perspektiv, som vi utgår ifrån, på 

uppenbara sätt representerar majoritetssamhället. 

4. Metod 

4.1 Urval 

Vi har intervjuat fyra gymnasielärare verksamma i segregerade områden inom Storstockholm. 

Samtliga respondenter är kvinnor, fördelade på två skolor.  

Vi började med att skicka ut mail till flera lärare. I mailet bifogade vi detaljerad information 

kring studiens syfte. Respondenterna fick dock inte ta del av intervjuguiden. Detta för att 

genomtänkta och bearbetade svar skulle undvikas. Tanken var att respondenterna skulle vara 

bekväma i sitt deltagande, men delta i den utan att ha förberett sig. 

De lärare som valde att ställa upp på intervju, konverserade vi huvudsakligen med via mail. 

Alla intervjuer ägde rum på respondentens arbetsplats, eftersom vi ville att de skulle befinna 

sig i den miljö de är vana vid. Karin Widerberg (2002) menar att intervjuer på 

respondenternas arbetsplats kan ge extra intryck, som är meningsfulla både för analysen som 

intervjuerna (s. 106). Respondenterna valde själva var på skolan intervjuerna skulle ske. 

Intervjuerna tog mellan 35 och 50 minuter.  

Vid vårt val av respondenter tog vi inte hänsyn till respondenternas kön, det vill säga vi 

försökte inte ha en jämn könsuppsättning. Anledningen är att beredvilligheten att ställa upp 

var begränsad samt, viktigare, att andra egenskaper såsom erfarenhet ligger närmare själva 
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studiens kärna.  

Vi kallar våra fyra respondenter för Milla, Helena, Christine och Kerstin. De är mellan 34 och 

59 år och vid intervjutillfällena arbetar samtliga som lärare på gymnasium, i segregerade, 

mångkulturella områden. De arbetar med såväl teoretiska som yrkesorienterade ämnen och 

två har i någon mån även erfarenhet av att arbeta på skolor som är att betrakta som kulturellt 

homogena eller med tydlig dominans av etniskt svenska elever. Respondenterna har mellan 9 

och 25 års erfarenhet av sitt arbete och har på sin nuvarande skola arbetat mellan 3 och 10 år. 

 

Vi inledde intervjun med allmänna och breda bakgrundsfrågor, för att senare göra en 

avsmalning. Frågeschemats ordningsföljd varierade, beroende på hur respondenten styrde 

samtalet, det vill säga vi hade visserligen bestämda saker som skulle tas upp i intervjun, men 

därmed inte i en bestämd ordning. Det ska emellertid nämnas att vi upplevde hur en del 

respondenter kunde frångå ämnet emellanåt, just på grund av de öppna frågorna. Här föll det 

givetvis på oss som intervjuare, att försöka styra tillbaka intervjun till de områden som var 

relevanta för studiens syfte. Vi hade en viss portion tur: samtliga respondenter var villiga att 

tala och deras redogörelser var långa och detaljrika.  

 

4.2 Metodval 

Den metod vi valde att använda oss av var semistrukturerad intervju. Det innebär att vi i mötet 

med respondenten, haft ett antal intervjufrågor att falla tillbaka på (Bryman, 2008: 206) men 

respondenten har fritt fått prata utifrån respektive fråga och vi har stuckit in nya frågor under 

intervjuns gång, där sådana uppstått, eller bett respondenten utveckla något särskilt svar 

ytterligare. De semistrukturerade intervjuerna har, som nämnts, skett i form av möte, ansikte 

mot ansikte mellan oss och respondenterna.  

Innan intervjun diskuterade vi huruvida anteckningar skulle föras under intervjuns gång, eller 

om intervjun skulle spelas in. Vi valde det senare alternativet. Fördelen med detta var att 

större fokus kunde läggas på gester, ögonkontakt och annan ickeverbal kommunikation. 

Nackdelen å andra sidan (utöver de risker för tekniska fel som inspelningen innebär), är att 

nervositet skulle kunna uppstå hos respondenterna i samband med inspelningen, eller en press 

att ge så korrekta svar som möjligt. Något som i sin tur skulle kunna påverka giltigheten i 

materialinsamlingen.  
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Respondenterna hade varierande reaktioner på inspelningen, men samtliga godkände den. I 

samband med att inspelning startade, upplevde vi att två av våra fyra respondenter ändrade sitt 

sätt att tala. De pratade plötsligt med högre ton och uttalade orden tydligare än innan 

inspelningen var påslagen. Vår åtgärd för att få dem att slappna av var att själva tala så 

naturligt som vi kunde. 

För att kunna analysera det inspelade materialet, transkriberades intervjuerna. Efter att ha läst 

igenom utskrifterna ett par gånger, skapade vi ett index med nyckelord. Jan Trost, professor i 

Sociologi och Socialpsykologi, skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (1993/2010) att en 

forskare blir nyfiken på ord som upprepas flera gånger, och vad ”dessa ord kan betyda 

förutom det som är uppenbart och ytligt” (Trost, 1993/2010: 155). Några exempel på 

nyckelord som vi själva blev nyfikna på, och som återkom, var: ”stökigt på mångkulturella 

skolor”, ”kulturella konflikter”, ”olika värderingar”, ”hårt hållna i hemmet”, ”större förståelse 

för olika kulturer”. 

Vi sökte var för sig efter teman och jämförde om vi kommit fram till samma sak. I många fall 

hade vi det, även om vi formulerat saken olika. Vi fann ett stort problemtema, med 

underkategorierna problematisk lagstiftning samt problematiska elever. Vi fann ett mindre 

möjlighetstema, med underkategorierna personlig tillfredsställelse, samt kulturell mångfald. 

4.3 Validitet och pålitlighet  
 
Reliabilitet, tillförlitlighet och konsekvens, handlar om huruvida ett resultat kan återges vid 

andra tillfällen och av andra forskare. Det handlar även om i vilken utsträckning 

respondenterna kommer att besvara intervjufrågorna likartat vid ett annat intervjutillfälle 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 263). Validitet, att uppsatsen verkligen mäter det som den avser 

mäta. 

Denna studie är grundad på kvalitativ metod vilket innebär att en statistisk generalisering inte 

är möjlig. Faktorerna som påverkar respondenternas svar är många. Även inom kategorin 

invandrartäta skolor, kan erfarenheten och hanteringen av mångkulturen te sig olika. En lärare 

som delar kulturell bakgrund med sina elever har kanske ytterligare redskap att nå fram till 

dessa på. En annan variabel rör respondenternas ålder. Som vi nämnt i inledningen har lärare 

med äldre examen, inte i sin grundutbildning mött frågor om den mångkulturella skolmiljön, 

till skillnad från yngre lärare.  
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Beträffande hur representativa respondenternas redogörelser och uppfattningar är, bör det 

självklara påpekas: ingen människas uppfattning och erfarenhet är absolut representativ för 

någon annans dito. Å andra sidan är det lika problematiskt att avfärda den generella aspekten 

av fyra respondenters perspektiv: på samma sätt som det är osannolikt att deras redogörelser 

är absolut överförbara på en slumpvist utvald annan person med liknande arbetssituation, är 

det osannolikt att andra som arbetar i en liknande miljö inte skulle känna igen sig alls i de fyra 

respondenternas beskrivningar. Ibland talar även vissa respondenter i generella termer om sin 

situation, vilket vi med intresse lyssnat på utan att se det som en källa för hur verkligheten ser 

ut. 

4.4 Metodkritik och reflektion 

Det finns olika intervjumetoder och alla har sina för- och nackdelar. Det viktiga med den 

kvalitativa ansatsen är att få en så fullständig bild av en situation som möjligt (Olsson & 

Sörensen: 2007: 63). Data som forskaren intresserar sig för är den beskrivande, vilken lättast 

ges tillgång till genom det talade ordet. En nackdel med vårt metodval, är risken att 

respondenternas svar är svårtolkade vilket följaktligen ökar risken för feltolkningar (Olsson & 

Sörensen, 1999: 81). Det bästa sättet att motverka denna risk, är att vara generös med 

följdfrågor och att be om djupare reflektioner från respondenterna. Vi hade också möjlighet 

att följa upp respondenterna för komplettering, eller för att reda ut otydligheter. 

En annan nackdel med intervjuer är att respondenterna kompletterar sina svar med 

kroppsspråk; vi ser det, men hur ska man tolka det i skrift – och är det säkert att alla som 

intervjuar tolkar denna abstrakta kommunikation likvärdigt? Här kunde mycket avhjälpas av 

att vi var två som intervjuade och vi hade åtskilliga efterkommande diskussioner där vi 

diskuterade hur vi reagerat på olika kroppsrörelser, betoningar och ansiktsuttryck. 

Naturligtvis blir frågan om vår egen förförståelse viktig. Den styr både vårt val av frågor och 

sedermera tolkningen och bearbetningen av svaren. Förförståelse kan inte totalt elimineras, 

men att vi som intervjuar i viss mån har olika bakgrunder och erfarenheter har här varit till 

fördel.  

Det förekommer att intervjuer kompletteras med andra metoder (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne, 2011: 56). Vi övervägde att låta intervjuerna föregås av en deltagande observation, för 

att på så sätt få inspiration till fler frågor vid själva intervjutillfället. Vi valde emellertid att 
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avstå från detta, då vi bedömde att risken för egna tolkningar och förutfattade meningar också 

skulle öka. 

4.5 Etik 

Det finns etiska riktlinjer som forskare ska ta hänsyn till under en intervjustudie. Dessa är: 

Informationskravet: 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 
(Vetenskapsrådet, 1990: 7). 

Respondenterna blev i god tid informerade om forskningssyftet innan intervjun. Vi var 

noggranna med att förklara vad studien gick ut på, samt varför behovet fanns av deras 

deltagande.  

Samtyckeskravet:  

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 1990: 

9). 

Respondenterna blev tydligt informerade om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i intervjun.  

Konfidentialitetskravet:  

 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och per-

sonuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 

1990: 12). 

 

Vi berättade för respondenterna att personuppgifter inte på några villkor skulle läckas ut. Att 

intervjuerna skulle transkriberas av oss själva och raderas efteråt. Namnen ersattes av påhit-

tade namn. 

 

Nyttjandekravet:  

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.”  

(Vetenskapsrådet,  1990: 14).  

Inga uppgifter om de medverkande har hamnat utanför forskningsprojektet. Inte heller har de 
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använts till något annat ändamål än själva studien. 

5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt lyfter vi utifrån olika teman, fram respondenternas redogörelser. Vi ska här 

analysera och diskutera dessa, utifrån såväl egna funderingar som teori och tidigare forskning. 

Vår avsikt är inte att lyfta fram förslag på hur integrationsproblem ska kunna lösas, 

språkproblem åtgärdas eller hur en grupp ska kunna avstigmatiseras. Teorierna som vi lutar 

oss mot, är endast ämnade att ge ett perspektiv, en delförklaring och en större förståelse av det 

som vi studerat: varför upplever respondenterna denna verklighet? Grundtanken med denna 

studie var dels att undersöka hur lärare med erfarenhet av mångkulturella klasser, uppfattar 

och beskriver undervisningen utifrån möjligheter respektive svårigheter, och dels om något 

kan kopplas till de tidigare presenterade teorierna av Erving Goffman. 

Något slående när det gäller problem och möjligheter är obalansen: samtliga respondenter 

pratade mycket mer om problem än om möjligheter. Möjligheter var något som vi aktivt 

återkom till flera gånger och respondenterna behövde tänka, som vi uppfattade, längre tid för 

att kunna uttala sig om dessa. Emellertid såg alla möjligheter med att arbeta i just en 

mångkulturell miljö. De möjligheter som respondenterna ser i sitt arbete är först och främst 

relaterade till den kulturella kompetens som förekommer i den mångkulturella skolmiljön. 

Både beträffande extra kunskap inom vissa skolämnen som de sociala fördelarna. Dessa är 

både kortsiktiga, att elever lär sig att bemästra en större bredd på de sociala miljöer de möter, 

som långsiktiga – att en ökad kulturell tolerans grundas tidigt i elevernas liv (Skolkommitén, 

1996: 143).  

5.1 Möjligheter 
 
Vi börjar resultatdelen med vilka fördelar respondenterna ser med att arbeta i den 

mångkulturella skolan. Respondenternas svar handlar både om professionella fördelar, liksom 

om personlig trivsel. Vi presenterar dessa avsnittsvis. 

5.1.1 Kulturellt utbyte 

Respondenten Milla berättar om ett klassrum där människornas olika bakgrund breddar och 
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skapar variation: 

”…jag ser det som en fördel för samtliga i klassrummet, att det finns en mångfald, för att man lär sig av     

varandra. Oavsett vilken bakgrund man har, om man har invandrarbakgrund eller om man har en 

akademikerbakgrund eller icke akademisk, om man kommer ifrån Skåne, om man kommer ifrån Norrland.. 

oavsett vilken bakgrund så tillför man ju någonting i klassrummet... variation i diskussioner, att man kan få 

en bredd… 

Respondenten Kerstin berättar om hur de kulturella olikheterna dels berikar henne själv 

personligen och dels hur elever från olika kulturer sitter inne på särskilda kompetenser: 

 ”…I vissa ämnen, nu har jag ju inte religion men jag kan tänka att det är ett typiskt sånt område… så har ju  

eleverna kunskaper med sig hemifrån som kommer från hemlandets kultur. Det kan vara i historia, att man 

kan berätta för de andra i klassen om hemlandets historia, att överhuvudtaget sånt man läste om i böcker 

förr, kan man nu få en källa från på plats…” 

Respondenten Christine har en bredare syn på det interkulturella mötet mellan eleverna: 

”…Som jag ser det då, så är ju det som något som leder till ett fredligare samhälle på sikt. Och ett samhälle 

med mer, vad ska man säga, kulturell kompetens… att ungarna får träffa och vänja sig vid varandra redan 

som små och lära sig, att människor är olika och så. Och… ibland ser man ju det som att det bara finns 

invandrare och, ja infödda svenskar. Men inom invandrarna finns ju hundra olika kulturer också. Och om 

dom bodde kvar i hemlandet… dom skulle ju inte träffa varandra och lära sig om varandras kulturer och 

olikheter och så om dom bodde kvar där. På så sätt står ju det ni kallar för den mångkulturella skolan, för 

något unikt. Jag ser ju dagligen hur de med shiamuslimsk eller sunnimuslimsk bakgrund dagligen träffar 

varandra. Det bästa vore ju om det också var en större blandning mellan svenskar och invandrare…” 

När våra respondenter berättar om det kulturella utbytet, gör de det med påtagligt 

entusiastiska ansiktsuttryck. Somliga berättar spontant att det finns massor av fördelar med ett 

mångkulturellt klassrum, men vad de rent konkret säger är däremot mera diffust. Lösa ord 

som ”bredd” och ”variation” nämns. Detta kan förstås utifrån ett citat av Ingvor Ask, lärare på 

Rosengårdsskolan, som skriver att mötet med mångkulturen kan liknas vid en förälskelse; 

”man vill gärna berätta, men ingen annan kan riktigt förstå” (Ask, 1996: 12).  

Christine är den som har mest konkret syn på fördelarna med ett mångkulturellt klassrum, när 

det kommer till det kulturella utbytet. Hon ser det som något som globalt kan främja fred 
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mellan folk. Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter, skriver i Den mångkulturella 

parken att ”nya samhällsbildningar har speciella fördelar i jämförelse med vissa äldre 

mångkulturella samhällen. De kollektiva identiteterna har ju inte på samma sätt formats 

utifrån långvariga konflikter mellan olika grupper” (Roth, 1998: 54). Där, som Christine 

nämner, shia- och sunnimuslimer har gamla konflikter bakom sig, erbjuder det mångkulturella 

klassrummet i Sverige möjlighet till nystart på en mera fridfull arena. 

5.1.2 Uppfostran 

Vissa av respondenterna ser fördelar som har att göra med ungdomarnas hemlandskultur. 

Kerstin berättar: 

”…Det snackas mycket om att det bara är en massa problem med ordning och så på invandrartäta skolor 

men min upplevelse är mer splittrad. Bland dom som inte bott så länge i Sverige tycker jag att dom är mycket 

mera skötsamma än, än liksom vanliga ungdomar. Jag tror att dom kommer från kulturer som där man tar 

skolan på ett större allvar. Bland dom som är födda här upplever jag inte den grejen men absolut hos dom 

som bott här kort tid…” 

Etnologen Magnus Berg (1996) skriver om invandrarungdomar, att den första generationens 

invandrare vuxit upp med en kultur som är kollektiv och familjebaserad, medan den senare 

generationen präglats av ”senmodernitetens kulturella teman” där individualisering och frihet 

är bärande kännetecken. Eleverna som Kerstin möter, tillhörande den första generationen, 

upplever hon som ”skötsam”. ”Vanliga ungdomar” och ungdomar som underförstått är födda i 

Sverige av invandrade föräldrar, betraktar hon istället som en likartad grupp i sammanhanget, 

förvisso stökigare men ändå delvis integrerade med varandra i sin stökighet (Berg, 1996: 162-

163).  

5.1.3 Personliga fördelar  

Respondenterna berättar om hur de påverkas personligen av att arbeta i en mångkulturell 

miljö. Det kan till exempel handla om ökad kompetens när det gäller andra kulturer. Milla 

berättar: 

”…Det är det ju, vissa fördelar jag känner att jag har genom mitt arbete som jag också märker hela tiden på 

min fritid. Om jag till exempel är på en, i ett sammanhang där människor från andra kulturer är så känner 

jag absolut att jag har en förståelse för deras liksom sätt att vara på och tänka. Och samma sak kan jag 
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känna, när skolan anställer någon med invandrarbakgrund att jag tror att den personen har lättare att 

känna sig välkommen av oss eftersom vi lärt oss om den kulturen som personen kommer från och så. Man 

kan säga att eleverna också ger oss en slags, jag, ungefär som en kulturell förståelse…” 

Respondenten Helena berättar om att en fördel är att känna den personliga tillfredsställelsen i 

att kunna vara med och bidra: 

”…Möjligheterna är väl det att (tycker jag då) att… *pust* får man säga så… det är väl att jag försöker 

fostra dem in i det svenska samhället…” 

Milla berättar om att vissa aspekter som utmärker arbetet i den mångkulturella skolmiljön 

ökar hennes egen trivsel. Hon pratar om kramiga elever och en närvaro som blir närapå 

familjär: 

”…jag upplever ibland att ungarna, ja vissa i alla fall, har ett behov av att vara fysiskt nära och också bara 

nära. Att de kanske inte har några svenska förebilder i sin hemmiljö och då att dom har större behov av 

oss… faktiskt. Sen vet jag att vissa har det väldigt strängt eller hårt, är hårt hållna hemma. Då är det som att 

dom får slappna av hos oss och att, jag har faktiskt ofta känt att vissa invandrarungdomar är mer fysiskt 

nära och lite kramiga nästan ibland. Om man får det att funka bra blir det en väldigt bra stämning och man 

trivs, man har en bra känsla när man går till jobbet…” 

Respondenten Milla upplever att även hon själv får en ökad kompetens, varför utbytet blir 

ömsesidigt. Även andra respondenter upplever att fördelen med arbetet inte endast har att göra 

med själva arbetsuppgifterna i sak, utan den personliga tillfredsställelsen. Helena ser det som 

något positivt, en möjlighet, att hon kan vara med och bidra till att just denna grupp kommer 

ut på arbetsmarknaden. Respondenten Milla, åter, ser också en personlig tillfredsställelse i den 

familjära stämning som hon upplever är signifikativ för just den mångkulturella skolmiljön. 

Ingen av respondenterna berättar emellertid spontant om hur dessa möjligheter skulle kunna 

utnyttjas bättre; utvecklas, förfinas och premieras i den redan mångkulturella miljön samt 

komma mer homogena skolmiljöer till skänks som en resurs. Millas svar visar emellertid 

också på att hon betraktar integrationsprocessen som ömsesidig; inte endast eleverna skall 

tillgodogöra sig lärarnas kulturella kompetens, utan även lära ut sin egen.  

5.2 Problem 
 
Samtliga fyra respondenter har en i grunden positiv syn på sitt arbete. Ingen upplever 

emellertid att arbetet i en mångkulturell skolmiljö saknar problematiska sidor. Dessa problem 

rörde språk, värdegrundskonflikt, ordningsproblem och olikheter i elevernas kunskapsnivåer. 
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Vi ska i detta avsnitt titta närmare på hur respondenterna uttryckte sig kring dessa problem. 

5.2.1 Språk 
 

När det kommer till problem som är associerade till den mångkulturella skolmiljön är det ett 

tema som återkom hos samtliga respondenter, nämligen språket. Vid en första anblick kan 

språkproblem förefalla banala: man kommer till en miljö där ett nytt språk talas, man har av 

naturliga skäl svårt att hänga med, men lär sig så småningom språket och kan därmed ta del 

av undervisningen på normal nivå. Men granskar man språkproblematiken märker man snabbt 

att den är mer komplex än så och rymmer fler problematiska aspekter. 

Det enskilda problemområde där det rådde störst samstämmighet mellan respondenternas 

utsagor gäller språket. Brister i språket utfaller i en rad olika underproblem, exempelvis att 

språknivåerna är olika och att det utöver det som i sak ska undervisas om, också krävs en 

ständig förklaring av ord.  Helena berättar: 

”…man förklarar orden, vad de betyder och så vidare. Det får jag även göra med de andra eleverna som 

jag har, som är svenskfödda men som har föräldrar med annan bakgrund då. Där får jag även köra ganska 

mycket ordförståelse, förklara det i ett helhetsperspektiv…” 

Christine upplever undervisningen i den mångkulturella miljön som krävande, med brister i 

språket hos elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Hon berättar: 

”Det behövs mycket gemensamma förberedelser där det vi ska arbeta med gås igenom noga. Vi går igenom 

ord och begrepp och dessutom kämpar man alltid med att ge tydliga instruktioner och jag måste försäkra 

mig om att alla förstår vad de ska göra.”  

En annan språkproblematik som flera respondenter nämner är att det råder en slags 

stigmatisering i att läsa svenska som andra språk och att det har sämre status än ordinarie 

svenska. Något som innebär att många ambitiösa elever väljer att läsa ordinarie svenska, eller 

att deras föräldrar kräver detta av skolan, trots att eleverna i fråga inte ligger på en tillräckligt 

hög språknivå för det. Helena berättar om svenska som andraspråk, att det gått så långt att 

somliga rentav försvunnit från undervisningen av svenska som andraspråk: 

”…jag tycker det är fler som ska gå, men de här eleverna som är födda i Sverige, men som har föräldrar 

med utländsk bakgrund, tycker själva att de ska gå på vanlig svenska, medan jag själv inte tycker det. För 

jag hör och ser när vi läser våra texter, att de egentligen har väldigt dåligt… inte ordförråd…  men mer 

ordförståelse kanske, att de inte har ett helhetsperspektiv”.[…] ”fortfarande finns det ett litet sånt här 

”skämhetstecken” vilket jag tycker är fruktansvärt för jag säger att det är exakt likadant, men eleverna 

själva tycker att: ”vad är det här för jävla låtsatssvenska, vad fan ska vi gå på det för. Det är ju bara idioter 
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som går på den”, det är något vi måste jobba bort men det är inte förrän politiker, kommuner och skolledare 

tar det här på allvar. Vi har ju haft de här som försvunnit ett helt år, bara för att man tycker att man ska 

integrera dem i vanliga svenska skolan. Hallå det funkar inte.” 

När det gäller språkproblemen har somliga av respondenterna egna metoder och lösningar för 

att få bukt med dessa. Helena berättar att hon bedriver undervisningen på ett sådant språk att 

eleverna begriper innebörden i det som sägs. Att akademiska termer riskerar att förvirra: 

”… jag använder språk som är ganska enkelt och då är det många som anser att man på gymnasienivå ska 

ha ett mer akademiskt språk. Jag skiter faktiskt fullständigt i det. För mig handlar det om att elever ska 

förstå vad det är jag vill att de ska lära sig…” 

Respondenten Milla berättar liksom Gunilla om elever som valt ordinarie svenska fastän de 

borde läsa svenska som andraspråk. Det blir en känslig fråga, där Milla vidtagit egna åtgärder 

för att underlätta i den språkproblematik som uppstår: 

”… det finns elever i mitt klassrum som väljer att inte läsa svenska som andraspråk, fastän de egentligen 

skulle behöva det, så kan det ju bli så att.. till exempel så har jag börjat med svenska som öppen tid, för att 

jag känner att det finns några elever i klassen som inte hänger med…”  

Elevernas språk- och kunskapsnivåer beror emellertid inte endast på hur länge de varit i 

Sverige eller vilken etnisk bakgrund de har, enligt Milla: 

”Det kan ju bli problematiskt om man inte ligger på samma kunskapsnivå, men det spelar ingen roll egentligen 

vilken bakgrund det är, utan det handlar om skolgång tidigare.” […] ”…samtidigt finns det ju lite av en kultur 

att man ska prata med felaktig grammatik, typ: ”igår jag var fett lycklig” det är lite som att man också har en 

stolthet eller vill visa upp att man inte tillhör det svenska samhället riktigt” 

I den tidigare forskningen nämns språket vid åtskilliga tillfällen, som en källa till ett mera 

beständigt utanförskap. Parszyk (1999) beskriver hur språket på samma gång skapar band 

mellan dem som talar det, som har en exkluderande effekt mot dem som inte behärskar det, 

varför en uppdelning görs mellan etniskt svenska ungdomar och ungdomar med 

invandrarbakgrund. 

I antologin Den mångkulturella skolan beskriver Sjöqvist och Lindberg i sitt kapitel Svenska 

som andraspråk – varför det? att vikten av undervisning i svenska som andraspråk (SVA) 



20 
 

består även om eleven är duktig. De exemplifierar med att det vore ett omöjligt citat från en 

mattelärare att ”hon som är så duktig behöver inte läsa matte” (Sjöqvist & Lindberg 1996, s. 

101). De menar att elever som läser SVA inte bör jämföras med de lägst presterande eleverna 

som läser svenska som första språk. Ett ambivalent förhållningssätt till ämnet svenska som 

andraspråk framträder i respondenternas redogörelser, parallellt med ett generellt 

språkproblem. 

Två faktorer tycks ha en bromsande effekt på elevernas språkutveckling. Det första skälet, 

som två respondenter påtalar, är att det finns ett slags stigma och skamfaktor kring att läsa 

svenska som andraspråk, även om det är nödvändigt. Något som gör att eleverna antingen 

skippar det helt och hållet, eller tar sig an kurser som de inte bemästrar. Till synes paradoxalt 

nog, upplever vissa respondenter att det parallellt med denna skam, finns en stolthet och 

medvetenhet i att bevara och demonstrera en undermålig eller åtminstone dialektalt avvikande 

svenska. Respondenten Helena nämner till exempel att flera ungdomar som är födda i Sverige 

men av invandrade föräldrar, ligger på en sådan språklig nivå att de skulle behöva läsa 

svenska som andraspråk. Respondenten Milla berättar att hon upplever en stolthet hos vissa 

elever i att medvetet tala grammatiskt inkorrekt. Enligt Goffman stigmatiseras en individ inte 

endast genom visuella attribut så som hudfärg. Även språket är en i sammanhanget viktig 

markör; en särskild dialekt eller en brytning avslöjar individens grupptillhörighet och stigma. 

Interaktionen mellan lärare och elever blir, för att tala med Goffman, i det här fallet ömtålig. 

Goffman skriver:  

”De egenskaper, den ’natur’, både individen själv tilldelar sig och vi andra tilldelar honom, är ett utflöde av 

beskaffenheten av hans grupptillhörighet”. Goffman fortsätter: ”Om en stigmatiserad individ med blandade 

kontakter slår in på denna kurs [avlägsnar sig från majoritetssamhället], ger han sin hyllning åt de speciella 

värden och insatser som sägs vara utmärkande för hans egen sort. Han kan rentav stoltsera med vissa 

stereotypa attribut som han i och för sig lätt skulle kunna skyla; sålunda finner man i USA andra 

generationens judar som aggressivt späckar sitt tal med judiska vändningar och judisk brytning” (Goffman, 

1963/2011: 124).  

Det tycks inte endast vara lärarens pedagogiska förmåga som avgör hur lyckad 

språkinlärningen blir, men också motivationen hos eleven som i sin tur påverkas av i vilken 

mån den upplever sig finna en konstruktiv plats i det svenska majoritetssamhället. Vissa 

elever vill inte tillgodogöra sig ett bättre språk, varför lärarens rent pedagogiska insatser inte 

fäller några avgöranden i sammanhanget.  

En annan fråga som i sammanhanget är motiverad, är om det är oproblematiskt att justera sitt 
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språk, som Helena berättar att hon gör. Kan det anpassade språkbruket inte riskera att 

cementera utanförskap och underläge? Det är därtill ett slags kollektivisering på etnisk grund, 

som redan i sin grundtes gör gällande att elever med ickesvensk bakgrund i någon mån ligger 

på en språkligt sett lägre nivå än infödda elever. Något som må vara sant på generell nivå, 

men inte behöver stämma i det enskilda fallet varpå den språkligt duktige men utrikesfödde 

eleven stämplas.  

5.2.2 Kulturkrockar och värdegrundskonflikt 

I en miljö där elever med olika kulturell bakgrund ska samarbeta och fungera tillsammans, 

finns det ett uppenbart utrymme för friktion. Två huvudsakliga konfliktpotentialer föreligger: 

den mellan elever med olika bakgrund, och den mellan elever och lärare – som ska 

representera, inte nödvändigtvis den svenska majoritetskulturen, men den allmänna 

värdegrunden, som utöver sin nolltolerans för rasism, sexism också har ett sekulärt perspektiv 

med tydlig inriktning på jämställdhet. Utifrån respondenternas redogörelser framträder tre 

källor till konflikten; religiös bakgrund, kollektivistisk mentalitet, samt att elevernas föräldrar 

inte tror på det svenska skolsystemet varpå eleven hamnar emellan.  

Helena, som bland annat undervisar i religion berättar om hur den religiösa konflikten kan 

arta sig: 

”Eftersom  jag är religionslärare så har jag sett det ur religionssammanhang. Elever som säger: ”jag vill 

inte läsa om de här jävla judarna”. Där är jag stenhård – du kan diskutera, men du ska respektera!  Du ska 

läsa om judendomen och om vi läser om katolska kyrkan så ska vi baske mig läsa om judendomen också 

annars har du inte fattat någonting av det här. ” 

Den kollektivistiska kulturen som många elever härstammar ifrån, innebär också ett 

engagemang för andra anhöriga, till synes på gott och ont. Ett engagemang som konkurrerar 

med skolan om uppmärksamheten. Helena berättar: 

”…Oftast stannar de hemma från lektionen för att de ska gå med mamma och tolka, hämta lillasyster eller 

systersbarn, eller kusins farbror som har blivit sjuk och så ska alla på sjukhuset och sitta och vänta. Det kan 

vara en kompis, kompis, kompis som har gjort någonting och så måste alla åka och göra någonting, alltså 

det är en sådan problematik med de här grejerna och så är det helgdagarna; en dag är de bara hemma och 

så säger man ”varför var du inte här Lena?” - Ja men vi hade det och det och det. ”Okej, det kanske du 

kunde ha sagt tidigare?” och ibland kan jag faktiskt säga att vi har skola, ni får rätta er efter de helgdagar 
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vi har, samtidigt som jag kan känna i hjärtat att ”det gör väl ingenting…” 

Något som respondenten Kerstin upplever som påfrestande är när elever med utomeuropeisk 

kulturell bakgrund lider av krav från familjen. Med krav syftar Kerstin på närmast 

fundamentalistiska krav och normer, grundade på religioner eller gamla seder. Eleverna kan 

alltså känna en press att följa riktlinjer som i många fall går emot svenska 

samhällsvärderingar: 

”Svårigheter på ett personligt plan är att hantera mina egna värderingar när det kommer till 

fundamentalism, där jag ser hur elever blir lidande av krav från sin familj […] Vissa beteenden ter sig ju 

helt främmande i ett sekulärt samhälle som Sverige och går stick i stäv med de demokratiska värderingarna 

som gäller i västvärlden och Sverige i synnerhet.” 

Flera respondenter berättar också om föräldrar som ställer krav på skolan. Krav som går emot 

den svenska värdegrunden. Något som ibland innebär att föräldrarna inte blir till hjälp när det 

gäller att få ordning på deras barn, och att skolan rentav måste försvara eleverna gentemot 

föräldrarna när de betett sig illa. Helena berättar: 

”…För det första kan jag säga såhär: De tycker att vi ska slå deras barn, de tycker att vi ska ge dem läxor     

hela tiden och de förstår inte varför vissa saker sker på skolan…” 

När det kommer till lärarnas roller i interaktionen med eleverna berättar Milla om att 

relationen är nära, nästan familjär. Tidigare forskning ger stöd för idén om att dagens svenska 

lärare inte enbart intar en lärarroll, utan likaså föräldraroll, i sin relation till elever med annan 

etnisk bakgrund än svensk. Ett exempel är i den statliga utredningen Skolkommittén, 1996.  

Det finns en parallell mellan Millas redogörelse och Goffmans dramaturgiska perspektiv som 

vi presenterat i avsnitt 2. Enligt Goffman finns det alltså två regioner; den främre och den 

bakre. Den främre är den arena där vi gör oss till, enligt sociala förväntningar, och den bakre 

där individen kan slappna av och vara sig själv. I Goffmans teori utgörs den bakre regionen 

normalt av hemmet, medan exempelvis arbetsplats eller andra offentliga arenor utgör den 

främre. I fallet med eleverna i den mångkulturella skolan tycks fallet vara tvärtom för 

somliga.  

Respondenten Christine berättar om att vissa elever är hårt hållna i hemmet och att skolan blir 

som ett andrum för dem. Att de där kan vara sig själva och även stöka. Något som uppenbart 

konkurrerar med skolundervisningen. Lärarens roll i detta sammanhang är passiv; den tillåter 
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visserligen inte stöket, men tycks utöva lägre auktoritet än elevernas föräldrar. Något som 

också Helena berättar om – att vissa föräldrar tycker att lärarna ska ge ungdomarna stryk. Det 

behöver alltså inte vara av ömsinthet eller som ett resultat från skolans sida att försöka skapa 

en gemytlig stämning som eleverna identifierar skolan som en bakre region. Deras interaktion 

sker med andra elever, och det är med dessa, med eller utan lärarnas närvaro, som de skapar 

sitt bakre rum.  

Milla berättar att det är i korridorerna som eleverna håller till, och Helena nämner att de 

rentav stannar kvar flera timmar extra, men utan att ägna sig åt skolarbete. Korridorerna 

snarare än klassrummen är det på skolan som lockar – eftersom det är där som den bakre 

regionen finns. Att elever ser det som att de befinner sig bakom kulisserna när de är på skolan, 

för att tala med Goffman, innebär alltså inte nödvändigtvis att prestationen blir bättre.  

Helena får visserligen en mammaroll, som hon själv ser det, men detta innebär inte att 

eleverna inordnar sig i hennes auktoritära system. Respondenterna ger uttryck för att deras 

roller skiljer sig åt beroende på kulturellt kontext, i termer av homo- eller heterogenitet. 

Vilken roll en individ visar upp, grundas på det som den vill förmedla men också på det 

förväntade. Vi kan konstatera att vad som är normativt enligt läroplan och traditionellt utövad 

lärarroll, inte överensstämmer med somliga av förväntningarna i det mångkulturella 

klassrummet. Här upplever respondenterna det nödvändigt att exempelvis också inkludera ett 

visst mått av passiv föräldraroll. Inte den stränga och auktoritära föräldern, men den 

förstående och tillåtande. 

5.2.3 Ordningsproblem och känsliga frågor 

Flera respondenter berättar om att den mångkulturella skolmiljön är känslig och att elever kan 

uppleva att de blir oskyldigt utpekade eller anklagade för saker, endast på grund av sin etniska 

eller kulturella bakgrund. Respondenterna berättar om hur deras tillsägelser bemöts utifrån 

upplevelsen av ett ständigt närvarande stigma. Även små eller befogade tillsägelser upplevs 

som något personligt, som har med deras bakgrund att göra. Helena berättar: 

”Jag får hela tiden tänka. Mitt sätt att se på saker är ju inte hela tiden detsamma som deras sätt att se på 

saker. Jag har haft samtal med elever idag som inte förstår varför vi skäller på dem för att de står och skriker 

i korridorerna hela tiden och så säger de ”vi skriker på varandra, varför ska du stå och lägga dig i för”? Ja, 

men vi andra ska ju höra skiten. Jag måste ju höra det eller hur? Så de har ingen sådan förståelse. Ibland 

handlar det om att man hela tiden får tänka efter; Jaha, hur ska jag säga det här nu utan att jag ska behöva 
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reta upp någon eller att det inte ska bli fel. Det är mycket ”respekt” och då säger jag att ni kan sticka med 

den jävla respekten. Respekt är något man förtjänar och ingenting man bara får. Tyvärr så måste jag säga det 

att det är något som jag tycker är jättekonstigt att jag har sett det på invandrarbarn.” […] ”…Samtidigt är 

det så ibland, att, elever utnyttjar att det finns en rädsla, kanske inte att bli kallad rasist direkt men, när dom 

säger saker som ”varför skäller du bara på oss” alltså att man själv ska få dåligt samvete trots att 

tillsägelsen var riktig, då vet jag att det bara är deras grej, men nya lärare kan få dåligt samvete eller så, 

eller känslan att dom gjort fel som sagt till…” 

Vissa situationer är uppenbart konfliktgenererande. Exempelvis när eleven konfronteras med 

ett beteende eller åsikter som är socialt accepterat i den kulturella kontext i vilken den 

formats, men avviker mot den värdegrund som är gällande i en svensk skolmiljö. Ibland 

upplever respondenterna att deras elever inte heller förstår varför de blir tillsagda. Christine 

berättar: 

”…Man känner ju ibland att de här ungarna är jäkligt… vad ska man säga, hårt hållna i hemmet. Inte alla 

men vissa. Så då tar dom ut det hos oss. Alltså dom tror att man kan göra lite hur man vill i den svenska 

skolan, det blir som ett andrum för dom. Här kan de vara sig själva liksom. Men då glömmer dom ju tyvärr 

att det också handlar om ett eget ansvar. Men som sagt, alla är inte så och det finns såklart också dom som 

totalt skiter i vad föräldrarna säger men som ändå är stökiga när de kommer till skolan…” 

Helena berättar om att vissa elever upplever att skolan är bättre att vara i än hemmet, vilket 

innebär att de stannar kvar i skolan även efter att lektionen är slut: 

”…Det är mycket så att våra invandrarbarn måste hjälpa till mycket hemma. Vi har elever som inte ens vill 

gå hem från skolan, utan vi har elever som sitter här till 5-6 tiden tills vi stänger skoldörrarna och det kan 

vara elever som har slutat skolan klockan 2 på dagen, för att de inte vill hem och då måste de hjälpa till med 

deras syskon, hämta de på dagis, laga mat eller bara sitta hemma. […] ”… Här pluggar de ju inte, här sitter 

de bara och hänger (nu ska jag inte dra alla över en och samma kam) men jag kan säga att om det är 10 

procent som pluggar då, resten sitter bara och hänger…” 

Närheten att ta saker personligt är något som även Kerstin märkt av. Hon upplever närmast 

hur invandrarungdomarnas stök tar sig formen av en slags aktiv protest mot det svenska 

samhället: 

”…Det känns så fel att säga, men jag upplever att… ja att invandrarungdomarna är stökigare, lite faktiskt, än 

andra. Och det är som, ibland i alla fall, att dom är frustrerade. Ungefär som att ”ah det kommer i alla fall 

inte bli nåt av mig så då kan jag väl lika gärna göra, ja stöka, göra som jag vill”. Men den här inställningen 

är så fel, och den måste brytas tidigt för dom fattar inte själva vilka möjligheter dom verkligen har…” 

Att vara demonstrativt stökig är något som Goffman tar upp i sin teori om stigma. Där 
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stökigheten blir en protest eller endast för att incitament saknas för att sköta sig. Detta 

tillstånd riskerar enligt Goffman att permanenteras; den skenbara identiteten som skapas hos 

den stigmatiserade individen i kontakt med majoritetssamhället blir till slut en identitet som 

hon börjar identifiera sig med. Om respondenternas iakttagelser är korrekta, tycks 

invandrarungdomarna också själva har anammat och accepterat bilden av att deras sort 

förväntas vara stökiga. Goffman skriver att den stigmatiserade bejakar sin alienation och 

sluter sig till den grupp som erbjuder en fullkomlig jag-identitet (Goffman, 1963/2011: 46). 

Goffman (1963/2011) skriver också om att den stigmatiserade ständigt har en känsla av att 

vara ifrågasatt. Något som kan noteras i respondenten Helenas beskrivning av hur eleverna tar 

hennes tillsägelser personligt. Samtidigt ligger det enligt Goffman nära till hands för den 

stigmatiserade personen att utnyttja sitt stigma för att ”tillskansa sig ’sekundära vinster’ som 

en ursäkt för den otur han av en eller annan orsak har drabbats av” (Goffman, 1963/2011: 

114). Detta är något vi kunnat se i Helenas beskrivning av hur somliga elever utnyttjar den 

osäkerhet och rädsla som finns hos majoritetsbefolkningen för att råka särbehandla någon ur 

de etniska minoriteterna. 

6. Kritisk reflektion 
 

Såväl vi som skrivit denna uppsats, som de forskare vi refererar till, använder begreppet 

’Mångkulturellt klassrum’ tämligen oproblematiskt. Det tycks finnas en slags allmän förstå-

else kring begreppets subtila betydelse, som sträcker sig bakom det rent tekniska. I västvärl-

den är det nära förknippat med social marginalisering. Med begreppet, menar man alltså im-

plicit en särskild sorts mångkultur. Man åsyftar sannolikt inte ett klassrum i ett välbärgat om-

råde, där diplomatbarn från olika kulturer samlas. När man skriver om problem associerade 

till mångkultur, är det därför inte med säkerhet som man kan säga vad som härrör från själva 

kulturmötet och vad som snarare är ett symptom på fattigdom och utanförskap. Forskning och 

uppsatser av vårt slag, riskerar alltid att bidra till en överdriven problemassociering till själva 

mångkulturen.   

Samtidigt finns i det interkulturella mötet helt klart konfliktpotential som inte kan relateras till 

fattigdom eller utanförskap. Inte minst vad gäller kulturella krockar som uppstår när två aktö-

rer interagerar utifrån olika kulturellt kodspråk, något som framgår tydligt av respondenternas 
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olika redogörelser. Vår uppsats har här präglats av förgivettagandet att ansvaret för att dessa 

krockar ska undvikas, ligger på lärare och det svenska samhället. Med denna hållning befrias 

själva individen, den stigmatiserade invandrarungdomen, från ansvar. Den kritiske kan ställa 

den befogade frågan: är det inte de människor som utvandrat till en annan kultur som har an-

svaret att tillgodogöra sig det nya landets sociala och kulturella koder? På denna fråga finns 

inget enkelt svar. Även med gott uppsåt, kan det vara svårt att inse att ens egna seder inte är 

universella. Ett helt samhälle härvidlag, har större resurser att hantera denna problematik än 

den enskilde individen. Frågan försvåras dessutom ytterligare när det kommer till andra gene-

rationens invandrare: De har lika lite valt sitt land som vilken infödd svensk som helst, men 

uppfostrats i en annan kultur. Principiellt kan man alltså ha invändningar och kalla mång-

faldsplaner av det slag som efterlyses i denna uppsats, för eftergifter. Pragmatiskt kan man 

samtidigt konstatera att ett samhälle som hörsammar de samhällsförändringar som sker i och 

med omfattande migration, och söker anpassa sig till dessa, är mer funktionellt än ett samhälle 

som agerar på motsatt sätt. Men frågan är inte okomplicerad och den rymmer flera sanningar. 

Som tidigare nämnts är det inte enkelt att separera vad av problemen i den mångkulturella 

klassen som grundar sig i fattigdom, social marginalisering och kulturella krockar. Språkbar-

riären är en uppenbar faktor som skiljer det homogena och heterogena klassrummet åt. Stig-

matiseringen av människor från utomeuropeiska kulturer likaså. Gällande klassklyftor är detta 

en större fråga, som ligger utanför uppsatsens fokus. Dessa går inte att åtgärda med en uppda-

terad läroplan.  

Vi som skrivit denna uppsats, hoppas emellertid att det mångkulturella klassrummet som fe-

nomen, inte ska vara en statisk företeelse utan en övergångsfas mot ett tillstånd där samhällets 

kulturer mötts och lyckosamt integrerats i varandra.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång dök tankar upp kring områden intressanta att undersöka närmare i en 

vidare forskning. Här följer exempel som vi själva noterade, på några vidare forskningsmöj-

ligheter. En första sak som skulle kunna undersökas närmare är, vilket vi också nämner tidi-

gare i diskussionsavsnittet, hur de fördelar som respondenterna upplever med sitt arbete, 

skulle kunna utforskas mer och tillvaratas bättre. Och även hur mer homogena skolor skulle 

kunna ta del av dessa fördelar. En annan aspekt som skulle kunna vara intressant att under-

söka närmare, är hur undervisning skiljer sig mellan skolor i olika regioner och huruvida lä-
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rare i mångkulturella skolor har olika synsätt, beroende på vilket geografiskt område skolun-

dervisningen sker i. Mångkulturalitet är ett tämligen nytt fenomen i Sverige och kanske behö-

ver det forskas i om en särskild undervisningsform bör utarbetas för det mångkulturella klass-

rummet; för att återkoppla till Goffman, kan en sådan specialanpassning givetvis riskera att 

leda till ökad stigmatisering. Men frågan bör också ställa, om inte den standard som nu gäller, 

också riskerar att långsiktigt stigmatisera eleverna i mångkulturella skolor. Här finns det fort-

farande luckor i den pedagogiska forskningen. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

1. Vilket/vilka skolämnen undervisar du i? 

2. Vad är mångkulturalitet för dig? 

3. Hur ser du på mångkulturalitet när det gäller undervisning i mångkulturella klasser? 

4. Hur planerar du dina undervisningar i mångkulturella klasser? 

5. Vad innebär det för dig att arbeta med elever med annan etnisk bakgrund än svensk? 

6. Tror du dina undervisningar skulle se annorlunda ut i klasser där de flesta elever var in-

födda svenskar? 

7. Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter med att vara lärare i mångkulturella klas-

ser?  

8. Hur upplever du kulturkrockar i klasser där elever har olika kulturella bakgrunder? 

9. På vilket sätt tror du man kan arbeta för att motverka kulturkrockar? 

 

10. Vad tycker du är viktigt att ha med sig i åtanke när man som lärare ska börja arbeta i 

klasser med mångkulturella skillnader? 

 

11. Förhåller du dig annorlunda i de mångkulturella klasserna du undervisar i? 

 

12. Vad har du lärt dig under dina år som verksam lärare när det gäller att undervisa elever 

från olika slags bakgrunder? 
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