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SAMMANFATTNING 

Syftet med det här arbetet var att få en inblick i hur lärare upplever mångkulturella klasser. 
Detta för att ytterligare fördjupa mig inom området den mångkulturella skolan. Jag ville med 
utgångspunkt i lärarens perspektiv även undersöka hur de tänker kring arbetet i dessa klasser. 
För att få svar på mina frågeställningar intervjuades fem lärare och för att ytterligare förstå 
deras upplevelser studerade jag även litteratur inom området. 

I den studie som jag har gjort var det vissa områden som lärarna berörde då de talade om och 
beskrev mångkulturella klasser. Inom dessa områden var det vissa beröringspunkter som mer 
tydligt omtalades. Dessa områden var språksvårigheter, kulturskillnader, ytterligare krav på 
tydlighet i lärarrollen, samt olika åsikter om svenskhet och invandrarskap.  

Samtliga respondenter upplever att den mångkulturella situationen på olika sätt påverkar 
undervisningen direkt eller indirekt. Direkt genom att de får ha detta i åtanke när de planerar 
undervisningen. Indirekt genom att de beskriver vissa faktorer som medför problem och 
svårigheter med situationen, som de kanske inte alltid förutsett då de planerat denna. 
Problemen som lärarna upplevde var framförallt språksvårigheter, kulturskillnader i form av 
olika skolbakgrund och traditioner, olika sätt att värdera saker och ting i olika kulturer samt 
känslor av otillräcklighet. Språket var den svårighet som i högst grad upplevs påverka 
undervisningen.  

De intervjuade tycker att det är viktigt att visa respekt för varje individ i klassen och dess 
bakgrund. Vissa av respondenterna vill ge eleverna sådana kulturella erfarenheter som 
svenska barn får och ge dem kunskaper som gör det möjligt för dem att integreras  i den 
svenska skolan och samhället. Samtidigt finns det en vilja till integration av andra kulturer i 
undervisningen och en vilja att ytterligare förstå andra kulturer. Respondenternas 
medvetenhet om elevernas bakgrund varierade från fall till fall, och det fanns även en 
variation i hur mycket de har använt sig av elevernas bakgrund i undervisningen. En av 
respondenterna såg användandet av elevernas erfarenheter som en självklarhet. En annan av 
dem hade använt sig av elevernas bakgrund i vissa undervisningsmoment, medan ett par 
stycken inte ännu gjort detta men planerade att göra det eller önskade göra detta mer. 
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1. INLEDNING 

Allt fler invånare i dagens Sverige har invandrarbakgrund och det talas om att den svenska 
skolan blivit allt mer mångkulturell. Kulturell mångfald är dock inget nytt fenomen, även om 
invandringen gjort den mer tydlig. Tidigare har vi haft en kulturell mångfald fast skillnaderna 
mer legat i sociala klasser, mellan olika generationer samt mellan folk med olika värdesystem. 
Den samhällsutveckling vi har idag, då den kulturella mångfalden för många innebär att man 
har sin bakgrund i flera olika länder, kräver att människorna får en ökad förmåga att leva med 
den mångfalden. Ungefär en femtedel av barnen i den svenska skolan har en utländsk 
bakgrund och skolan är på många ställen en mötesplats för barn från många olika länder 
(Fredriksson & Wahlström, 1996).  

Enligt en statlig offentlig utredning är skolan en plats där människor med olika bakgrund möts 
och konfronteras med varandras olika verklighet och uppfattningar och utvecklas 
tillsammans. Författarna till denna bok är överens om att det händer något i mötet mellan 
människor från olika kulturer, vilket i sin tur kan ändra undervisningssituationen och arbetet i 
skolan. Enligt utredningen ställs stora krav på lärarna och personalens kunskap och 
kompetens i skolan idag att se både möjligheterna och problemen och använda dem i 
undervisningen (SOU 1996:143). 

Mitt intresse för att skriva om arbetet i skolor med en kulturell mångfald väcktes när jag läste 
svenska som andra språk då jag i större utsträckning än tidigare insåg vilken komplexitet som 
finns i dessa klasser. Mitt intresse att lära mig mer om hur lärare arbetar i klasser där det finns 
elever med ursprung i olika länder, väcktes därmed. Den bild massmedia ger oss vad gäller 
undervisningen i mångkulturella klasser är ofta beskriven negativ och skildrar problem som 
kan uppstå i undervisningen. Under utbildningen i svenska som andraspråk hade vi istället 
även fokus på möjligheter. I läroplanen (Lpo 94) förespråkas att varje elev har rätt att behålla 
sin kultur, vid sidan av den svenska. Det nämns även att läraren ska använda sig av elevernas 
bakgrund och erfarenheter i undervisningen allt för att eleverna ska lära sig av varandra och 
på så sätt förberedas för det mångkulturella Sverige. Detta sa mig inte så mycket.  Jag kände 
att jag inte hade någon bra uppfattning om hur verkligheten i skolan ser ut för de lärare som 
arbetar där och hur de beskriver den mångkulturella situationen. Eftersom jag själv ska arbeta 
som lärare är jag intresserad av att fördjupa mig i lärares arbete i den mångkulturella skolan. 
Denna studie syftar till att undersöka lärares arbete i mångkulturella klasser.   
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2.SYFTE 

Syftet med det här arbetet är att få en inblick i hur lärare upplever mångkulturella klasser. 
Detta för att ytterligare fördjupa mig inom området den mångkulturella skolan då jag kommer 
att möta den mångkulturella situationen när jag börjar arbeta. Jag känner att jag inte fått 
tillräcklig kunskap om detta ämne i min utbildning,  och jag har inte själv några erfarenheter 
av den mångkulturella skolan, vare sig från min egen skolgång eller från den praktik som 
ingått i utbildningen. Den litteratur jag stött på beskriver ofta hur lärare bör arbeta, vilket är 
ytterligare ett skäl till att jag intresserat mig för att undersöka hur lärare beskriver sin 
arbetssituation.  Jag vill därför med utgångspunkt i lärarens perspektiv, undersöka hur de 
tänker kring arbetet i dessa klasser, vad arbetet innebär för dem.  
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2. PROBLEMPRECISERING 

Mina frågor är därför: 

�� Hur upplever lärare mångkulturella klasser? 

�� Hur beskriver de mångkulturella klasser? 

�� Vilka likheter/ skillnader finns mellan lärarnas upplevelser och beskrivningar av 
arbetssituationen? 
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3. BEGREPPSDEFINITION 

I min uppsats förekommer vissa begrepp mer eller mindre frekvent. Jag tycker därför att det 
kan vara av vikt att definiera dessa. Svenska som andraspråk och modersmål har jag valt att 
definiera då vissa av de lärare jag intervjuat arbetar med detta som inriktning. 

3.1. Kultur 

I den här uppsatsen definierar jag kultur som ett gemensamt sätt för en grupps medlemmar, att 
se på och vara i världen, vad gäller språk, identitet, religion, och levnadssätt (Carlgren, 1997). 
Kulturen växer fram ur historiska erfarenheter och grundar sig även i de materiella villkor 
som människor lever under. En gemensam kultur visar sig i ett likartat tankemönster i form av 
kunskaper, normer och värderingar som ger sig uttryck i beteendemönster och förhållningssätt 
till omgivningen. Det vill säga som en slags kod för hur man beter sig i vissa sammanhang, 
hur man tolkar verkligheten, och för vad man anser vara normalt. 

Människor som tillhör samma kultur har också en ganska likartad världsbild, vilket i sig inte 
betyder att de har ett exakt likartat tanke och beteendemönster, men att tillräckligt mycket 
sammanfaller för att man ska kunna se ett mönster. Utifrån detta kan sägas att det finns en 
svensk kultur eller ”svenskhet” som följer de mönster som vuxit fram i det svenska samhället 
som innefattar ett likartat tankesätt och beteendemönster och en likartad världsbild och syn på 
uppfostran och utbildning. Den har formats efter de värderingar som finns i det svenska 
samhället (Jernström & Johansson, 1997). 

När jag i uppsatsen använder ordet kultur menar jag ett gemensamt sätt för en grupps 
medlemmar att se på världen, som har vuxit fram ur historiska mönster och villkor. Detta 
bidrar till att vissa mönster följs av de människor som tillhör kulturen. 

3.2. Mångkulturell 

Genom de senaste decenniernas invandring har den etniska, språkliga, religiösa och kulturella 
mångfalden bidragit till att Sverige blivit allt mer mångkulturellt. 

Mångkulturell kan definieras på flera olika sätt. Jag kommer här att presentera de definitioner 
som är vanligast förekommande i litteraturen. Vissa ser på mångkulturalitet och det 
mångkulturella samhället som en plats där flera olika kulturer/nationaliteter lever sida vid 
sida. När dessa säger att Sverige blivit allt mer mångkulturellt syftar de på att samhället idag 
innehåller representanter från olika kulturer och religioner, som ett resultat av den invandring 
som skett. Andra definierar mångkulturalitet som en plats där representanter från flera olika 
kulturer lever, men dessa behöver inte ha samma nationalitet utan kultur är något som sträcker 
sig över nationalitetsgränserna till exempel kön, ålder, klass och region (Roth, 1998).  

När jag i uppsatsen använder ordet mångkulturell kommer jag använda betydelsen av kultur 
som en plats och tid där flera olika kulturer/nationaliteter lever sida vid sida.  
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3.3. Invandrare 

Personer som flyttar till Sverige från utlandet och planerar att bo här mer än ett år folkbokförs 
och räknas därmed statistiskt sett som invandrare. Dessa personer har fått uppehållstillstånd. 
Om de inte har det får de inte folkbokföras, utan räknas som flyktingar. Det är vanligt att 
begreppet invandrare används om alla personer som bor i Sverige och är födda utomlands. 
Enligt den statistiska benämningen är de dock endast invandrare det år som de är inflyttande 
till Sverige (SOU 1996:143). Från början var alltså ordet invandrare ett statistiskt begrepp.  

Invandrarpolitiska kommittén slår fast att det inte finns någon vedertagen definition av 
begreppet invandrare och att ordet fått en onödig koppling till något som är problematiskt . På 
grund av detta anser de att det bör användas på ett mer restriktivt sätt. 

Ordet invandrare har använts i samhället för många olika kategorier av människor. Barn som 
har en förälder som är född i utlandet kategoriseras som andra generationens invandrare, trots 
att de är födda i Sverige. Det kan även hända att barn och ungdomar som är adopterade faller 
in under begreppet, eftersom de inte är födda i Sverige. Begreppet används till en heterogen 
grupp av människor (Hansson, 2000). 

SOU (1996:143) menar att det borde anges en gräns på fem år för att inte längre betraktas 
som nykomling i samhället, en tidsgräns som även stämmer överens med den tidsperiod som 
invandrarpolitiska kommittén satt för särskilda åtgärder. 

Inom skolan används, enligt Hansson (2000), definitionen om elever med annat modersmål än 
svenska. Hon menar att begreppet inte säger något om elevens härkomst, vistelsetid i Sverige 
eller vilket språk eleven talar. Begreppet ger enligt henne även stort utrymme för individuella 
tolkningar, då det inte har någon entydig definition.  

Då ordet inte har någon klar definition kommer jag använda den definition av invandrare som 
är mest vanlig, nämligen en individ som har sin härkomst i ett annat land än Sverige. 

Parzyk (1999) menar att kategorisering ”invandrare” bortser från människors etnicitet och 
nationalitet, vilket kan vara kränkande för de enskilda individerna då de tillhör en heterogen 
grupp men kategoriseras som en homogen grupp. Jag har detta i åtanke, men kommer trots 
detta att använda ordet, då jag ej funnit något bra ersättningsord. 

Politiska målsättningar och åtgärder för introduktion av utländska barn i den svenska 
skolan 

Det finns politiska målsättningar för introduktionen av utländska barn i den svenska skolan, 
utfärdade av Invandrarpolitiska kommittén. Dessa har kommit till med syfte att underlätta 
introduktionen av eleverna i den svenska skolan såväl språkligt som socialt. För varje elev 
utformas en individuell utbildningsplan som innehåller riktlinjer för undervisningens 
omfattning och upplägg. Den kan till exempel innehålla en plan för vilket språkstöd som 
behövs exempelvis svenska som andraspråk, modersmål eller hemspråksundervisning. Den 
innehåller även en modell för hur eleverna så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, så att 
de sedan successivt kan slussas in i den ordinarie undervisningen. Denna modell 
rekommenderar att eleverna ska börja i en förberedelseklass när de först kommer till Sverige 
(Hansson, 2000). 
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När utländska elever kommer till Sverige är det vanligt att de dels skrivs in i en 
förberedelseklass och dels i en ordinarie klass. Det är sedan meningen att undervisningen 
successivt ska övergå från förberedelseklassen till den ordinarie årskursundervisningen. I 
förberedelseklassen koncentreras undervisaningen på ämnet Sv2, medan eleven i den 
ordinarie klassen till en början endast lär känna eleverna i sin egen årskurs. Målet med 
undervisningen i förberedelseklassen är att eleverna ska få en grund att stå på, för att de sedan 
ska klara av att ta till sig undervisningen i den ordinarie klassen (Hansson, 2000). Läraren 
utformar en individuell studiegång åt eleven som syftar till en introduktion i det svenska 
språket och skolan. De får lära sig hur den svenska skolan fungerar och vilka regler och 
rutiner som gäller. Detta för att ge dem en slags omvärldskunskap så att övergången till den 
ordinarie klassen blir mjuk. 

Hur förberedelseklassen är utformad är olika på olika skolor. Vissa skolor har en grupp för de 
yngre och en för de äldre, medan andra skolor har alla elever i samma klass. Det finns 
rekommendationer som säger att en förberedelseklass inte bör ha mer än 10- 12 elever. 

( Boman & Olgac, 1999) 

Svenska två är ett eget ämne med egna kursplaner och betygskriterier som förekommer såväl i 
förberedelseklasser som i grundskola, gymnasium och vuxenundervisning. Ämnet är till för 
dem som inte har svenska som modersmål och är därmed andraspråksinlärning. 
Undervisningen i sv2 innehåller bland annat språkinlärning och omvärldskunskap,  men  är 
även ett redskap som underlättar inlärning i andra ämnen under elevens skolgång. I SOU 
(1996:143) står det: ”syftet med undervisningen är att ge elever med ett annat modersmål än 
svenska sådana kunskaper att de så snart som möjligt kan övergå till den reguljära 
undervisningen i svenska” (s 163). Den språkliga delen avser att utveckla olika språkliga 
faktorer så som grammatik, läsförståelse, ordförråd kommunikation och så vidare. 
Undervisningen i Sv2 är obligatorisk för alla elever som anses behöva den, men måste 
godkännas av elevens föräldrar. För att eleven ska kunna lära sig ett andra språk anses det 
även viktigt med kunskaper i modersmålet.  

Modersmålsundervisningen kan sägas vara en slags studiehandledning och ingår även den i 
introduktionsprogrammet. Denna undervisning började på 1960- talet då alla elever gavs 
rätten till undervisning i sitt hemspråk. 1977 trädde sedan hemspråksreformen i kraft, vilken 
innebar att alla kommuner blev skyldiga att anordna hemspråksundervisning för dem som 
ville eller behövde detta. Då ändrades även namnet till hemspråksundervisning.  

Till en början låg modersmålsundervisningen inom ordinarie timplan, vilket innebar att 
eleverna var tvungna att gå ifrån pågående undervisning. Detta är nu ändrat. Nu ligger 
undervisningen antingen inom språkvalet det vill säga eleven läser det istället för b-språk det 
vill säga franska eller tyska, elevens val, skolans val eller utanför schemalagd tid. 
Kommunerna är inte heller längre skyldiga att anordna modersmålsundervisning om lärare 
saknas, eller om antalet elever som behöver undervisningen är mindre än fem. Rollen för 
modersmålet har därmed ändrats, mycket på grund av att skolan genomgått en period av 
nedskärningar (Hansson, 2000). 
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4. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

4.1. Den mångkulturella skolan 

4.1.1. Den mångkulturella skolan och samhällets historik 

Enligt Fredriksson & Wahlström (1997) har skolan ur ett historiskt perspektiv haft en helt 
annan funktion än vad den har idag när samhället blivit mångkulturellt. När den allmänna 
folkskolan uppkom på 1800- talet speglade skolan de mål som samtiden hade. Dessa mål var 
att bygga en nationalstat med ett enat språk och en nationell ideologi. Skolan skulle motverka 
etnisk och språklig mångfald och förmedla ett nationalistiskt budskap. Synen på skolan som 
en plats för homogenisering levde kvar länge och gjorde sig synlig bland annat genom att 
skolan var den viktigaste platsen för införandet av ett enhetligt språk i hela landet. 
Minoritetsspråk och dialekter tilläts inte och på 1950- talet var det tillexempel ännu inte 
tillåtet för Tornedalsfinskar att använda sitt språk i skolan. Författarna menar att denna 
bakgrund medförde problem då Sverige på 1960- 70 talet blev allt mer mångkulturellt. Skolan 
var inte rustad för denna situation, vilket även påverkar hur vi hanterar situationen idag, då 
fallet inte är så (Fredriksson & Wahlström, 1997). Även Järtelius (1993) talar om en svensk 
homogen kultur och menar att den långa tradition av likformighet som vi haft i Sverige, 
medfört att uppfattningen bland vissa är att ett kulturellt likformigt land är en förutsättning för 
att konfliktlöshet och enighet kan växa fram. På grund av detta menar han att många ser 
assimilation som en förutsättning för ett fungerande samhälle. De har svårt att se ett samhälle 
där invandrarna kan behålla sin kultur. Järtelius menar att många i Sverige har inställningen: ” 
gärna många kulturer…,men ska de bo hos oss så ska det till största delen ske på våra villkor 
och efter våra initiativ”(s.21). 

Den moderna tidens invandring började med arbetskraftinvandring till svenska företag efter 
andra världskriget. Invandringen har sedan dess genomgått flera olika stadier, faser och 
perioder. Grunden till det mångkulturella Sverige, det vill säga ett Sverige där alla kulturer 
ges utrymme lades 1975 då invandrarpolitiken myntade jämlikhet, valfrihet och samverkan. 
Det var första gången riksdagen i Sverige tog ett grepp vad gäller frågor med anslutning till 
invandrarna i Sverige. Detta beslut fick senare även ett tillägg som löd ”Etniska, språkliga och 
religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör 
främjas” (Järtelius s. 96). Till följd av 1975 års beslut fick invandrarna politiskt inflytande i 
form av rösträtt och de fick även utökade kulturella rättigheter såsom hemspråksundervisning. 
Innan 1975 hade invandrarna inte lika stora rättigheter, som de nu fick. Järtelius menar, som 
ett exempel på detta, att rashygien var en del i visionen om Folkhemmet. Han skriver att det 
1934 inrättades en lag som medgav tvångssterilisering för att utveckla en förbättrad ras, en lag 
som fanns kvar fram till 1976 (Järtelius, 1993). 

1975 års beslut kan ses som en förändring av politiken vad gäller invandrarfrågor. Målet med 
detta beslut var att invandrarna skulle få samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som 
majoritetsbefolkningen. Detta beslut innebar även att invandrarna själva skulle få välja i 
vilken grad de ville behålla sin egen kultur samt ta del av den nya. Samverkansmålet innebar 
att samverkan mellan majoritet och minoritet skulle bli mer ömsesidig. Enligt Järtelius har 
jämlikhet och samverkan varit de mål som ansetts möjliga att uppnå på sikt, politiskt sett, 
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medan valfrihetsmålet ansetts svårare att nå. Detta på grund av att majoritetsbefolkningens 
mål ofta är de styrande i samhället. 1985 gjordes politiskt en precisering av 
valfrihetsbegreppet, då detta mål uppfattats som problematiskt och tolkades olika av olika 
folkgrupper. Vissa tolkningar stämde inte heller överens med den svenska lagstiftningen. Det 
beslutades nu att hänsyn skulle tas till den enskilda individens integritet och identitet, men att 
valfriheten att behålla den egna kulturen skulle ske inom svenska lagars gränser.  

Även Roth (1996) menar att svensk invandrarpolitik var mer assimilationsinriktad innan 1975 
års invandrarpolitiska mål utfärdades. Detta var tydligt bland annat i språkpolitiken. Ett 
ytterligare exempel på assimilationstanken var att zigenarna ansågs socialt eftersatta och att 
de i och med detta skulle assimileras in i samhället. Dessa tankar förändrades sedan även om 
vissa politiker, enligt Roth, haft dem även i modern tid. Ordet assimilation sågs dock 
invandrarpolitiskt sett som negativt och i Sverige förespråkas istället integration. Roth menar 
dock att detta ord ibland i praktiken förutsätter att minoriteterna ska integreras på majoritetens 
villkor, det vill säga assimileras in i samhället (Roth, 1996). 

Invandrarpolitiken har även satt sina spår i skolans verksamhet och målet för denna. Som 
ovan nämnts var länge målet för skolans verksamhet nationalistiskt och i och med detta var 
skolan relativt likriktad, den skulle uppfostra svenska medborgare. Strömqvist (1988) menar 
att skolan alltid varit ett instrument för att föra vidare synsätt, attityder och kultur mellan olika 
generationer. Han säger att : ”skolan är i många avseenden nationalstatens redskap, på gott 
och ont…” (Strömqvist 1988, s.11). I och med detta följer skolan de strömningar som finns i 
samhället. Nordlund (1996) refererar i sin rapport till en undersökning som visar att en av 
skolans uppgifter har varit att uppfostra den sortens medborgare som samhället behöver. 
Samhället påverkar de läroplaner som skrivs. Men skolan påverkas också enligt honom 
mycket starkt av sitt historiska arv. Dessa tankar har även Bergman (1983) som menar att 
skolan utgör ett delsystem inom samhället, med sin egen utformning, regler och organisation 
och avslutar dock sitt resonemang med att säga att skolan i stort sett kan leva vidare utan att 
förändras i takt med samhället. Även om läroplanerna förändras efter samhällets förändringar. 

Allt eftersom invandrarpolitiken ändrat riktning har detta även synts i skolans läroplaner, efter 
1975 infördes bland annat hemspråksundervisning. Bergman menar dock att målen vad gäller 
jämlikhet, valfrihet och samverkan inte i övrigt varit särskilt konkret uttalade i skolans 
läroplaner (Bergman, 1983). 

4.1.2. En utbildningspolitisk vision om det mångkulturella skolan  
och läraren 

Att den svenska skolan fått en mer pluralistisk sammansättning av elever kan urskiljas i 
läroplanen där det satts upp olika mål för hur mångkulturaliteten ska hanteras. I läroplanen 
står det att den ökade internationaliseringen och rörligheten över nationsgränserna ställer höga 
krav på människan att leva i och förstå de värden som finns i en kulturell mångfald. I och med 
detta påpekas även betydelsen av en ökad förståelse för andra människor och kulturer, samt en 
öppen diskussion om de tvetydigheter som kan uppstå. Nu gällande läroplaner säger att 
”skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och att 
”främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser” för att förbereda eleverna för det samhället de ska leva i  
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(Lpo 94, s 5).  Den påpekar att ”skolan ska värna om de värden som ligger i en kulturell 
mångfald och elevernas verksamhet ska ses i ett globalt sammanhang”. Den mångkulturella 
situationen medför även enligt läroplanen att medvetenheten om det egna kulturarvet måste 
stärkas samtidigt som det gemensamma kulturarvet ska utgöra en trygghet (LPO 94, s 5-7).  

Läroplanen säger bland annat att ”det svenska samhällets internationalisering, ställer höga 
krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 
ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”(LPO 94, s 5-6).  

Skolan ska även förmedla de värden och den etik som ” förvaltas av kristen, västerländsk 
humanism” och ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett 
kulturarv- värden, traditioner, språk och kunskap från en generation till en annan. Samtidigt 
som ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”(LPO 94, 
s 5- 6). Alla ska ha inflytande på arbetet i skolan oavsett kön, social och kulturell bakgrund.  

Läroplanens mål ligger i linje med målet att elever ska bejaka och ta tillvara sin egen etniska 
bakgrund, så att de får förståelse för den, vilket betyder att barn från en annan kultur inte ska 
assimileras in i den svenska utan tillåtas behålla sin egen kultur vid sidan av den svenska. Det 
vill säga deras kultur ska existera parallellt med den svenska kulturen i skolan (Hansson, 
2000). Hur detta sedan visar sig i undervisningen, och i vilken grad, är olika på olika skolor 
eftersom det är upp till varje skola att tolka läroplanen (Roth, 1998). 

Utifrån de mål som satts upp för undervisningen i en mångkulturell skola och politiska mål i 
samhället kan man skönja  visioner om hur den mångkulturella skolan och läraren kan se ut. 

Roth (1998) menar att skolan kan ses som ett samhälle i miniatyr. Alla kommer förr eller 
senare till skolan och det man erfar i skolan kan i sin tur påverka vilken plats man senare får i 
samhället. Han menar att vi under den tid vi vistas i skolan är som mest påverkbara. På grund 
av detta har skolan en viktig roll vad gäller ingjutandet av värderingar i människor. Skolan 
kan på så sätt ses som en viktig plattform, där barn från olika kulturer möts och på ett aktivt 
sätt kan de här erhålla respekt för varandras olikheter. På grund av det menar Roth att skolan 
har fått en central plats i mångkulturalismdebatten.  

Honnörsord för den svenska invandringspolitiken har länge varit jämlikhet, valfrihet och 
samverkan. Dessa mål och riktlinjer är även synliga i debatten om den mångkulturella skolan, 
vilken ofta har handlat om skolor som har elever med invandrarbakgrund. I denna debatt har 
internationalisering och interkulturella frågor framhävts, och det talas om tolerans och respekt 
för människors lika värde (Lilja, 1999).  

I SOU (1996) påpekar författarna att: ”samhällsutvecklingen kräver att alla människor får en 
ökad förmåga att leva med kulturell mångfald. Skolan har ett särskilt ansvar att stärka denna 
förmåga”(SOU 1996:143, s 7). I skolan ska människor från olika kulturer mötas, lära av 
varandra och utvecklas tillsammans något som Lahdenperä (1995) understryker  

I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor  
komplettera varandra och ömsesidigt bidra med sin kompetens  
och livserfarenhet för att den potential som finns i mångfalden  
skall frigöras och komma till användning. (s.23) 
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Annick Sjögren (1999), talar om den mångkulturella skolan som en skola där ”mental 
segregation” inte förekommer en skola som är jämlik men tillåter olikheter och ser dessa som 
resurser. En skola där varje individ ska inse att det finns olikheter och ha en möjlighet att 
välja olikhet eller likhet och där alla elevers modersmål ses som en resurs. 

Om skolan ska bli en skola för mångfald menar Fredriksson & Wahlström (1997) att det är 
viktigt att alla goda krafter i samhället samverkar och att skolan fyller en viktig roll i detta 
arbete. I skolan finns en möjlighet att motverka rasism och främlingsfientlighet och skapa en 
grund där alla får lika möjligheter till en god utbildning oavsett, etnisk, kulturell, social och 
ekonomisk bakgrund. De påpekar att: ”ett mångkulturellt samhälle behöver en mångkulturell 
skola och inte flera enkulturella skolor” (s274). 

SOU (1999) menar att dagens situation i samhället och skolan ställer allt högre krav på en 
bredare kompetens hos lärare. Lärandet sker idag till stor del utanför skolmiljön, vilket 
medför att skolans traditionella auktoritet minskar och lärarrollen och lärarnas arbetsvillkor 
har ändrats. Den kulturella mångfalden kräver större förståelse för olika kulturer. Detta har 
medfört att vissa yrkesutövare, bland dem lärare anses behöva större vetskap om olika 
kulturer. I utredningen talas det om bredden av dagens lärarkompetens. Lärarna anses behöva 
ett reflekterande förhållningssätt, och lärandet ska ses som ett skapande. De påpekar även att 
läraren är kulturbärare och ska integrera kultur i undervisningen. Lärarens roll som förebild 
anses också ha blivit mer betydelsefull då allt fler familjer splittras. Sammanfattningsvis kan 
sägas att ”den nya lärarollen medför därför krav på analytisk förmåga, kommunikativ 
kompetens och ett reflekterande arbetssätt” (SOU 1999:63, s 62). 

Även Parzyk (1999) tar upp den förändrade rollen. Hon menar att lärarens roll som ledare i 
den mångkulturella klassen är betydelsefull vad gäller att påverka värderingar. Läraren har en 
viktig funktion att fylla som ledare vad gäller att skapa ett bra klimat mellan olika grupper i 
klassen. Om läraren stödjer de minoritetsgrupper som finns i klassen kan, enligt Parzyk, 
fördomar motverkas. För att eleverna ska känna att de är en resurs i undervisningen, menar 
Parzyk att det är viktigt att läraren behandlar eleverna och deras etnicitet med respekt. 

I SOU (1996:143) reflekterar författarna över lärarollen i den mångkulturella skolan och 
menar att undervisningen nu kräver av läraren att denne i högre grad är flexibel och beredd på 
att skifta perspektiv. Detta på grund av att de barn som kommer till Sverige från andra länder 
inte har samma referensramar som svenska barn. Läraren måste vara beredd att 
kontextualisera undervisningen, så att även barn som inte har svenska referensramar kan 
placera in det som lärs ut i ett sammanhang. Mycket i undervisningen, menar de, kan gå 
annorlunda än planerat, då läraren ofta är född i Sverige och på grund av detta har andra 
referensramar än eleverna. 

4.1.3. Vilken kultur dominerar lärarnas undervisning i klassrummet? 

Fredriksson och Wahlström (1997) menar att det historiska arvet kan vara viktigt att ha i 
åtanke när skolan ställs inför helt andra mål och uppgifter idag än de nationalistiska mål den 
länge hade. De mål som finns uppsatta för dagens skola framhäver att den mångfald som finns 
i skolan ska framhävas. Att Sverige länge varit kulturellt enhetligt syns dock även idag på den 
undervisningssituation vi har i skolan och detta tar sig uttryck på många olika sätt. Roth 
(1998), anser att Sverige som ett relativt nytt mångkulturellt land naturligt påverkats av 
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majoritetsbefolkningens perspektiv. Han menar att: ”det svenska majoritetsspråket, 
protestantism och majoritetens sedvänjor i flera fall varit utgångspunkterna för 
undervisningen” (s, 64). I Strömqvist (1988) anser Sander att den stora majoriteten av det 
svenska folket, lärare såväl som vanligt  folk, ”fortfarande vara fast i den gammalsvenska, 
gammallutherska myten om Sverige, det svenska och ’Den svenska modellen’ som något i sig 
värdefullt och andra kulturer överlägset”(s, 37).  

Bergman (1983) slår fast att den svenska kulturen är den som dominerar lärares undervisning 
i skolan, och påpekar att detta är en självklarhet då den svenska skolan är svensk. Han menar 
att det för en utländsk elev inte finns något annat alternativ än det svenska. 
Majoritetsbefolkningen ställer krav på socialisation av sin kultur medan 
minoritetsbefolkningen kämpar för att behålla sin. Han menar att detta är en viktig 
motsättning eftersom integrationspolitiken bygger på respekt för den etniska och kulturella 
mångfalden. Även Roth (1996) skriver att skolan är färgad av den svenska kulturen och dess 
värderingar och tankesätt samt strömningar i samhället och ser detta som en självklarhet. Han 
menar även att detta många gånger inte är synligt för dem som tillhör kulturen, då dessa 
tankar är så självklara för dem att de inte reflekterar över detta. Skolan och de svenska lärarna 
är så att säga bärare av det svenska. 

Bergman (1983) menar vidare att det är en självklarhet att den svenska skolan måste vara 
svensk, det vill säga grunda sig på de värderingar och tankar som i det svenska samhället 
anses vara viktiga. Detta för att föra vidare den svenska kulturen till kommande generationer. 
Han menar dock att detta är viktigt att ha i åtanke på grund av att många hinder kan 
undanröjas om detta blir synligt. Då det blir lättare för lärare att reflektera kring vad i 
undervisningen som kan spåras till den svenska kulturen, om de är medvetna om detta. Han 
menar att det finns två uttalade hinder för förändring inom skolan, dels skolan som institution 
och dels det kulturella arv som skolan bär med sig. 

Även i skolans läroböcker är historien då Sverige var ett mer homogent land synlig, då dessa 
ofta bygger på den västerländska kultursynen. Detta yttrar sig tillexempel genom att de 
västerländska länderna bereds större plats i böckerna och värderas högre. Texterna i 
läroböckerna framställs som objektiva och neutrala, men ju mer annorlunda en kultur är från 
den svenska desto mer framställs den som konstig eller exotisk. Detta menar han bidrar till att 
läromedlen motverkar läroplanen som säger att alla elever ska ges identifikationsmöjligheter 
och ökad förståelse för andra kulturer. Strömqvist (1988) framhåller att så länge en grupp i 
samhället har den ekonomiska, politiska och ideologiska makten att använda sig av i till 
exempel skolan, är det svårt att få en skola där alla kulturer ges utrymme. Han menar att 
Sverige inte nått dit ( Strömqvist, 1988 ). 

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska kulturen dominerar undervisningen i skolan. 
Detta kan enligt Fredriksson och Wahlström (1997) ha sin förklaring i historien. Den svenska 
skolan hade länge en homogeniserande roll i det svenska samhället och detta kan fortfarande 
hänga kvar. Enligt Strömqvist (1988) kan förklaringen finnas i att den svenska 
majoritetsbefolkningen fortfarande har den ekonomiska, politiska och ideologiska makten att 
använda sig av i skolan. Bergman (1983) menar att det inte finns något annat val än det 
svenska för elever med annan bakgrund i den svenska skolan. Detta kan enligt honom även ha 
sin förklaring i skolan som institution. Skolan som institution och det kulturella arvet som 
skolan bär med sig är enligt honom ett hinder till utveckling och kan vara en orsak till att 
skolan inte förändrats trots att samhället är mångkulturellt. Han framhåller även att det är 
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viktigt att vara medveten om det faktum att det är så, för att undanröja problem. Att den 
svenska kulturen är dominant i skolan syns även enligt Strömqvist (1988) i läroböcker där 
svenskheten är en måttstock för övriga kulturer.  

4.1.4. Lärares reflektioner kring den mångkulturella situationen 

Rubinstein Reich & Tallberg Broman (2000) talar om att dagens skolsituation medfört en allt 
tuffare roll för lärare, som utmärks av starka känslor av otillräcklighet ”…som lärare känner 
man att man inte räcker till och att man inte förstår vad som händer i gruppen eller med 
individerna. Varför händer de här sakerna? Det händer hela tiden saker. Eller varför kan jag 
inte lära det här barnet det här? …” (s, 36). De skriver även att lärarrollens förändring ständigt 
medför omprövningar av gränserna för vad som ingår i yrkesrollen. Den förändrade rollen kan 
både leda till utveckling, men även till motstånd mot förändringar trots att intentionerna 
många gånger är goda räcker inte inlevelseförmågan till. Det som lärare upplever som positivt 
med den förändrade rollen är att relationen lärare och elev, lärare och lärare, och lärare- 
föräldrar har blivit närmare och varmare. Lärarna känner att de har en positiv betydelse för 
många elever och föräldrar då de ibland är den enda kontakten dessa har med Sverige 
(Rubstein Reich & Tallberg Broman, 2000). 

I ”den mångkulturella skolan”, skriven av Hultinger och Wallentin (1996), har några lärare 
fått delge sina erfarenheter av den mångkulturella skolan. Dessa lärare arbetar i områden där 
majoriteten av eleverna har sitt ursprung i ett annat land än Sverige. I något fall mer än 90 %. 

De talar om arbetet som turbulent och en arbetssituation som medför att de ständigt får hitta 
nya vägar för att göra undervisningen så bra som möjligt. De tror att det är så att lärare 
antingen älskar arbetet i mångkulturella skolor, eller avskyr det. De menar att det krävs 
mycket av lärarna, bland annat på grund av att det är en stor turbulens av elever som kommer 
och går i skolan. Då vissa av dem inte får uppehållstillstånd, men även för att många elever 
har traumatiska upplevelser bakom sig. Situationen kräver enligt lärarna även handlingskraft 
då det är viktigt att ta tag i problemen innan hindren blir för höga. Lärarna menar att det i 
undervisningen idag förekommer kulturkrockar som delvis lett till att de fått ompröva sin 
kunskapssyn. Invandrarelever anses ha andra referensramar än svenska lärare och läroböcker, 
som utgår från en svensk kontext. Detta är något som lett till att lärarna känner att de har 
blivit tvungna att i större utsträckning utgå från eleverna när de lägger upp undervisningen. 
De påpekar även att det är svårt att hitta böcker som passar till dessa elevers ålder i fråga om 
svårighetsgrad. De skilda referensramarna och svårigheten att hitta böcker menar lärarna är 
något som blir mer påtagligt ju äldre eleverna blir, eftersom undervisningen då kräver av 
eleverna att de läser sig till kunskap, utbildningen blir mer teoretisk. De påpekar att skolan är 
en språklig miljö och att mycket i skolan kräver av eleverna att de har en bra läsförståelse, då 
de förväntas läsa sig till kunskap. Lärarna känner sig frustrerade över att dessa elever enligt 
målen ska nå samma nivå som svensktalande, i svenska som är deras andraspråk. 
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Kraven på lärarna att hitta lämpliga undervisningssätt har i och med detta ökat, vilket även 
SOU (1996:143) upp:  

Läraren måste synliggöra sådant som tidigare togs så för givet att det var 
dolt i en slags vardaglig självklarhet. Kravet på synliggörande beror på 
kulturella förändringar, alltifrån att den forna automatiska vuxenauktoriteten 
måste förevisas och förtjänas till att lärare i alltmer heterogena klasser måste 
förklara, kontextualisera, sina åtgärder i klassrummet. (SOU: 1996:143 s. 
100) 

Den mångkulturella situationen har tagits emot olika av olika lärare. SOU (1996) menar att 
vissa lärare arbetar utifrån att det finns många kulturer i klasserna, och använder sig av 
elevernas bakgrund i undervisningen, för att öka förståelsen kulturerna emellan. Medan andra 
lärare i och med den ökade heterogeniteten, ser den svenska kulturen och svenska vanor som 
ett kitt att hålla samman klassen. Detta synsätt ges legitimitet utifrån en viss syn på integration 
då eleverna är bosatta i det svenska samhället och i och med detta behöver svenska 
referensramar. 

4.2. Skolan som mötesplats  

4.2.1. Synen på skolan och lärarna i den mångkulturella skolan 

Den syn individer har på skolan och hur barnen ska fostras där är kulturellt betingad.  Svenska 
lärare kan ha en annorlunda syn på skolan än den syn som elever och föräldrar till dessa som 
vuxit upp i en annan samhällstradition har. Fredriksson & Wahlström (1997) påpekar att den 
svenska skolan kan verka normlös och slapp för en del som vuxit upp i andra länder. 

Sverige har enligt Wellros (1996) ett individorienterat samhälle, vilket medför ett synsätt som 
har sin utgångspunkt i att alla människor har ett lika värde, oberoende av yrke, ålder, kön och 
förmögenhet. ”Jämlikhet, jämställdhet, samma möjligheter, samma rättigheter och 
skyldigheter är några av de ideal som man försöker förverkliga i stort och smått” (s 58). 
Därför utgår skolan och lärarna från att eleverna ska lära sig att ta eget ansvar för skolarbetet, 
för uppförandet gentemot sina medmänniskor såväl lärare som kamrater och lära sig 
självdisciplin. Klassen är enligt Wellros sedd som ett ”team” där varje individ ska vara med 
och skapa ett bra arbetsklimat. Läraren ska endast vara handledare. På grund av detta synsätt 
är inte läraren en självklar auktoritet utan ses mer som jämlik eleverna (Wellros, 1996). 
Elever från länder där samhället bygger på en hierarkisk ordning kan, enligt Wellros, tycka att 
det är informellt att kalla sina lärare vid förnamn och ses som jämlik henne/ honom. I vissa 
andra samhällen är det mer naturligt att de yngre underkastar sig de äldre genom att på olika 
sätt markera åldersskillnaden. I dessa länder praktiseras yttre bestraffning, som medför att de 
som inte följer de regler som sätts upp blir bestraffade.   

Wellros (1996) menar att elever och elevers föräldrar från mer hierarkiska samhällen som 
kommer till den svenska skolan kan bli förvirrande, men hon påpekar att detta även kan vara 
fallet för svenska lärare. Den svenska skolan och dess lärare kan för individer från andra 
kulturer verka ostrukturerad eftersom inte lika hårda straff utdelas då läxor inte sköts, eller 
regler inte följs. Eleverna vet inte alltid hur de förväntas bete sig och kan på grund av detta 
vara oroliga och störa andra elever i klassrummet. Enligt Wellros (1996) är svenska lärare inte 
alltid medvetna om detta utan undrar istället varför eleverna inte lyder och lyssnar till 
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tillsägelser. Lärarna tolkar eleverna utifrån de beteendemönster som de är vana vid att se hos 
svenska elever.  

4.2.2. Skoltradition i olika länder och lärarens arbete 

Kuyumcu skriver i Ceru (2000) att det kan finnas skillnader i människors tolkning av 
skolsituationen och lärandet, beroende på vilken skoltradition hemlandet haft.  Detta ger sig 
uttryck i lärares undervisning genom tankemönster, omvärldsuppfattning och syn på 
skolarbetet. Hon skiljer mellan litterata och illitterata samhällen. Sverige och västvärlden kan 
sägas tillhöra den litterata traditionen. Här bygger mycket av skolans undervisning på läsandet 
av olika texter. Vilket även medför att lärarna har detta som utgångspunkt då de lägger upp 
sin undervisning. Samhällen som är illitterata har istället en talspråklig förmedling av 
kunskap, vilket kan vara svårt för lärare i den svenska skolan att förstå sig på, då de själva inte 
har någon erfarenhet av denna tradition.  Personer som är uppvuxna i illitterata samhällen 
saknar ofta kunskaper i ämnen som är typiska för skolsammanhanget såsom geografi, historia 
och samhällskunskap. Istället har de ofta stora kunskaper inom andra, mer praktiska områden 
såsom hantverk och natur. Men i dessa samhällen finns det även stora skillnader mellan 
landsbygds- och stadsbor och mellan olika klasser i samhället. 

Det illitterata samhället kan sägas ha en oral tradition, och skiljer sig från det litterata 
samhället bland annat i sättet att kommunicera. I illitterata samhällen sker kommunikation 
med hjälp av tal, medan litterata samhällen kommunicerar genom tal och skrift. En 
konsekvens av detta är att kunskapsförmedling i de illitterata samhällena oftast sker genom 
lärlingsmodellen. Inläraren övar sig till kunskap genom enträget arbete. 

I det illitterata samhället är även sättet att utrycka sig mer konkret och situationsbundet. 
Avsaknaden av skrift ger också en avsaknad av användandet av mer avlägsna begrepp som 
inte är bundna till situationen. Det historiska perspektivet är tillexempel inte lika lätt att 
bevara och i dessa samhällen kanske detta sträcker sig över ett mannaminne eller händelser 
som muntligt förs vidare från generation till generation. Samtalsämnen rör ofta sådant som 
finns i vardagen här och nu. Kuyumcu framför: ” En lärare berättade t ex att när hon skrivit på 
tavlan ” Dörren är brun” protesterade deltagarna och påpekade att dörren var blå ” ( s, 136). 
Dessa associerade till dörren i klassrummet de var i som var blå. I litterata samhällen som 
Sverige kretsar mycket av undervisningen kring det skrivna ordet och olika definitioner.  

I skolan ställs ofta frågor som läraren redan vet svaret på så kallade pseudofrågor. Dessa 
frågor kan för dem som är uppvuxna i andra samhällen verka onödiga att besvara. De är vana 
vid ”verkliga” frågor, det vill säga frågor som den som frågar inte vet svaret på. För att lärarna 
ska kunna överbygga elevernas språkproblem kan de börja på en mer konkret och 
situationsbunden nivå där associationer kan göras till den verklighet eleverna befinner sig i. 
Kuyumcu menar även att de språkliga brister som eleverna har kan hindra lärarna från att 
använda sig av deras muntliga kunskap, vilket elever från illitterata samhällen är vana vid att 
använda (Ceru, 2000). 
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4.2.3. Språkfrågan och lärares undervisning i den mångkulturella skolan 

SOU (1996) menar att språkfrågan tar stor plats i den mångkulturella skolan. Lärarna tycker 
att eleverna inte lär sig det svenska språket så bra som de förväntas göra. I Sverige har de 
flesta varit vana vid att växa upp med en enspråkig världsbild, vilket medfört att många inte 
har så stor tolerans för brytning. Invandrarbarnen och deras föräldrars språkliga miljö ligger 
långt ifrån den svenska lärarens begrepps- och – språkmiljö, vilket medför att lärarna stöter på 
detta problem i skolan. Den intolerans som finns mot språklig brytning kan medföra att det 
språkliga blir viktigt för lärarna att arbeta med i undervisningen (SOU, 1996:143). 

Enligt Fredriksson och Wahlström (1997) är språket viktigt för sättet att tänka och för 
identiteten. För ett land som Sverige som länge varit språkligt homogent och för svenskfödda 
lärare är det svårt att förstå vad det innebär att tvingas tala ett annat språk än sitt modersmål. 
Lärare i svenska skolan har ofta sitt ursprung i Sverige och har ibland svårt att sätta sig in i 
vad elever som inte är det, ser som svårigheter i språket, då de själva omges av sitt 
modersmål. För lärare som vuxit upp i Sverige kan det även vara svårt att veta hur de ska 
förklara ord så att eleverna förstår dem. Många ord är så självklara för den som talar sitt 
modersmål att de är svåra att förklara.  

Wellros (1996) håller med om detta och antyder att det finns två olika verkligheter dels den 
som utgörs av personer ting och händelser som är synliga, och dels en verklighet som består 
av föreställningar om verkligheten. Dessa föreställningar är ord och begrepp som inte är 
synliga, men som förs vidare från generation till generation i en viss språkgrupp. De är tydliga 
för dem som ingår i språkgruppen, men inte för de som tillhör en annan språkgrupp. De ord 
och erfarenheter som finns i en kultur utgör referensramar för hur verkligheten tolkas samt är 
kunskapsbas för vidare inlärning. Världsbilden grundläggs i tidig ålder och därför är det 
endast modersmålets mönster som känns som en naturlig tolkning av verkligheten. Wellros 
säger: ” Det som finns har man ord för på sitt modersmål. Alla andra språk tycks vara lite 
fattigare” (s.90). Även fonetiskt är det modersmålets ljud som känns naturligt, detta har 
Kallifatides (författare) utryckt, han säger ”och att tala har blivit ett hantverk, med mycket 
svett och trötta muskler” (s.90). Enligt Hultinger och Wallentin (1996) upplever lärare i sin 
vardag dessa svårigheter hos eleverna. Lärarna menar att arbetet dagligen förändras genom 
detta och många oförutsedda missförstånd kan uppkomma. En följd av detta blir att lärarna 
känner att de behöver arbeta med vissa moment i skolan. De upplever att de behöver arbeta 
för att eleverna ska få ett utökat precisare ordförråd, samt bättre grammatisk korrekthet.  

Wellros (1996) menar att lärare i den mångkulturella skolan kan erfara att elever från andra 
kulturer försöker hitta associationer i sitt eget språk för att placera in ljud och ord från det 
svenska språket i ett sammanhang. Men ofta sker inga igenkännanden då de hör det nya 
språket. Ibland får de associationer, men dessa är inte alltid rätt. Lärarna erfar även att 
eleverna saknar förförståelsen i många av skolans ämnen och eleverna får därmed 
kunskapsluckor. De kan ha ett fungerande talspråk, men sakna det djup i språket som krävs 
för att uppnå förståelse. Detta problem är enligt Wellros en förklaring till varför många lärare 
upplever att eleverna har svårt att första sammanhanget i de texter som skolböckerna 
presenterar (Wellros, 1996). 
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4.2.4. Tradition/religion 

Wellros (1996) menar att det största problemet i skolan är att många lärare känner sig kluvna 
inför de djupt troende, då de avviker från den sekulariserade vardag de är vana vid. Hon 
antyder att ”de känner sig osäkra på vad som kan och bör tillåtas i religionens namn” (s, 119). 
Lärarna vill inte kränka eller diskriminera någon. Det kan även finnas en rädsla hos lärarna 
för att ta upp religionen till diskussion då den anses djupt inrotad och därmed kan ses som ett 
känsligt diskussionsämne. Lärare skriver vidare, i Hultinger och Wallentin (1996) att 
undervisningen förändrats på grund av att olika religioner och traditioner idag möts i skolan. 
En lärare talar om att hon tidigare endast läste alla världsreligioner utan någon djupare 
beröringspunkt. Nu utgör religionsundervisningen en brännpunkt, eftersom detta ämne kan 
vara känsligt då många olika religioner finns representerade i klasserna. I dagens 
undervisning kan det förekomma diskussioner om likheter och olikheter. Denna lärare känner 
att hon behöver få en djupare förståelse för olika kulturer på grund av detta.  

4.2.5. Lärare och elevernas erfarenheter 

En undersökning som Nyström (1993) gjort antyder att lärare inte använder elevers 
erfarenheter i undervisningen så ofta. De gör det endast någon gång per termin och då i 
vardagssituationer. I dagens skola utgår lärare enligt Nyström ofta från varje individ. Han 
menar att det faktum att undervisningen är individanpassad medför att lärarna inte i så hög 
grad reflekterar över när de använder sig av elevers erfarenheter. Enligt denna undersökning 
anser lärarna att det som tillför mest till undervisningen är de kunskaper som elever med en 
annan bakgrund har av kulturell art så som erfarenheter av religion och traditioner, men även 
vardagligt kulturella ting som maträtter, kläder och så vidare. 

Att eleverna ofta är flerspråkiga används däremot inte som ett tillskott i undervisningen. De 
anser dock att det faktum att eleverna finns representerade i klassen ökar medvetenheten eller 
förståelsen för olikheter. En del lärare ansåg att de för sällan använder sig av eleverna som en 
resurs i undervisningen och menade att detta berodde på tidspress, eller att eleverna själva var 
omotiverade och inte kom ihåg tillräckligt mycket om sin andra kultur. Detta påpekar även 
Jacobsson (1995). Hon menar att läraren har svårigheter att se barnens språkliga och 
kulturella kompetens som en resurs. Detta ses snarare som en belastning som hindrar 
integrationen i svenska samhället. Jacobsson tror att jämlikhetstanken och tron på ”det 
universella barnet”, hindrar lärarna från att se olikheterna som något positivt. Hon tror att en 
del lärare tycker att jämlikhet är att alla ska behandlas lika i skolan, det vill säga att jämlikhet 
är att alla ska vara lika (Jacobsson, 1995). 

De lärare som använt eleverna som en resurs i undervisningen tycker, enligt Nyström (1993), 
att det varit till hjälp framförallt när de pratat om traditioner, högtider seder och religioner i 
jämförande diskussioner. Vid dessa tillfällen fanns det även ett naturligt intresse hos de andra 
eleverna. Dessa områden är även enligt författaren de enklaste områdena att utnyttja spontant 
för läraren.  

Undersökningen visar även att lärarna haft hjälp av eleverna, då nya elever kommit till skolan. 
Hjälpen bestod i att de redan etablerade invandrareleverna fick beskriva sina upplevelser av 
Sverige. De har även tyckt att det varit bra att använda sig av deras erfarenheter i jämförelser 
med Sveriges historia, och sociala förhållanden, men även i tema- arbeten om fred. I 
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språkundervisningen har lärarna tagit hjälp av eleverna för att få ytterligare perspektiv på 
språkhistoria, språksociologi och litteratur genom att eleverna presenterat motsvarande 
områden från hemlandet och jämförelser gjorts. 

De gånger lärarna använt sig av elevernas erfarenheter i undervisningen har de upplevt det 
som positivt och de har även upplevt att elevernas intresse och engagemang ökat. De upplever 
även att övriga elever fått förståelse för andra kulturer och att en viss distans till det egna 
levnadssättet infunnit sig (Nyström, 1993). 

Hansson (2000) och Stier (1999) tror att det skulle vara mer naturligt att ta tillvara på 
elevernas erfarenheter om det fanns mer personal med utländsk bakgrund i skolan. De 
svenska lärarna är bärare av den svenska kulturen och har svenska referensramar. För dem 
kanske det inte alltid är så tydligt var elevernas erfarenheter kan lyftas fram. 
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5. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

5.1. Val av metod 

Jag har valt intervju som undersökningsmetod, då det är lärarnas egna redogörelser av 
mångkulturalitet och arbete i mångkulturella klasser jag vill komma åt.  Det kunde även ha 
varit möjligt att göra observationer för att genom lärares handlingar tolka upplevelser av 
mångkulturella klasser. Jag upplevde dock att observationer skulle ta allt för lång tid, då dessa  
eventuellt hade fått göras under en längre tid. Detta för att få en bra bild och se mönster i 
lärarnas arbetssätt och hur samspelet fungerar i klassen.  Patel (1994) påpekar att observation 
som metod kan vara tidsödande och på grund av detta valde jag intervju som metod. 
Enkätundersökning valde jag bort eftersom denna undersökningsform inte ger lika nyanserade 
svar som en intervju, då man i en intervju lätt kan spinna vidare på lärarnas associationer och 
fokusera på det som ses som intressant för den egna undersökningen.  

De intervjuer jag gjort är kvalitativa. Då jag vill förstå lärares upplevelser och hitta mönster 
och samtidigt ha en viss flexibilitet kändes detta val naturligt. En kvantitativ undersökning 
hade på grund av detta inte varit intressant då man i en sådan oftast utgår från 
frågeställningarna: hur ofta, hur många gånger eller hur vanligt och får svar som kan mätas.  

Patel och Davidsson (1994) säger att man kan använda frågor med hög grad av 
standardisering och syftar då på hur stort inflytande intervjuaren har över frågornas inbördes 
ordning och utformning. Mina intervjuer var till viss del standardiserade, jag följde ett 
frågeschema, men frågorna hade inte alltid samma ordning och följdfrågorna var inte 
identiska i samtliga intervjuer. Författarna nämner även strukturering. Mina intervjuer var 
ganska ostrukturerade. Respondenterna svarade till stor del utifrån sina egna erfarenheter och 
var relativt fria att tolka frågorna, då dessa var öppna. Istället för fasta frågor utgick jag från 
ett frågeschema indelat i kategorierna: bakgrund, klass, undervisning och lärarroll. Varje 
kategori innehöll frågor som belyste upplevelser och arbetet i mångkulturella klasser, 

(Bilaga 1). Dessa frågor kunde skilja sig lite åt i intervjuerna med de fem respondenterna, 
beroende på vad de svarade, och mina följdfrågor till dessa svar. Jag eftersträvade dock en 
viss strukturering för att det skulle vara möjligt att jämföra respondenternas svar. 

Fördelen med intervju är vidare att man träffar respondenten och på så sätt kan frågor som 
uppkommer besvaras, samtidigt som man kan vara säker på att få någon form av svar. Vid 
enkäter är det inte alltid så säkert att svar inkommer och dessutom kanske de inte alltid är så 
utförliga, vilket i sig inverkar på tolkningsprocessen. En nackdel med intervju är dock att 
intervjuaren inte alltid kan vara säker på att respondenterna verkligen menar vad de säger, 
eller om de svarar på det sätt de tror att de förväntas svara. Intervjuaren, respondenten, 
intervjumiljön och intervjusammanhanget är inte en del av lärarens vardag utan skapas av 
situationen och kan på så vis bli konstlad. 
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5.2. Urval 

Eftersom jag ville sätta mig in i hur lärare upplever mångkulturella klasser och arbetet i dessa 
valde jag att intervjua lärarna. Jag valde att intervjua fem lärare som alla hade erfarenhet av 
arbete i mångkulturella klasser. De fem lärare jag intervjuade blev utvalda av rektorerna på 
respektive skola. Arbetet med intervjuerna började med att jag kontaktade skolledare på av 
mig utvalda skolor, och berättade om mitt arbete och att jag ville intervjua lärare med 
erfarenhet av undervisning i klasser med flera olika nationaliteter. Skolledarna undersökte 
sedan i sin tur om det fanns några lärare med den erfarenhet jag sökte som var villiga att ställa 
upp. Dessa lärare kontaktade sedan mig, och vi bestämde gemensamt tid för intervju. Vid 
detta tillfälle berättade jag även mer om själva undersökningen och varför jag gjorde den. 

Resultatet blev att jag genom rektorerna fick kontakt med fem lärare med erfarenhet inom till 
viss del olika ämnesområden. Innan jag sökte respondenter hade jag bestämt att jag skulle 
intervjua just fem lärare. Till en början ville jag att respondenterna skulle vara lärare med 
olika ämnesinriktning, men rektorerna verkade associera mitt ämne till Sv2 lärare, så på grund 
av detta har flera av respondenterna denna ämnesinriktning. Tidsbristen och det faktum att jag 
även ville intervjua lärare med sv2 inriktning på grund av intresse för ämnet, gjorde att jag 
nöjde mig med dessa. 

De intervjuade är: 

Kön Ålder Fiktivt namn   Antal år som verksam lärare Ämnen 

1.Man 35       Sven                         2 år  SO 4-9
       

2. Kvinna 45       Lisbeth                        25 år                            Sv2                        

3. Kvinna 30       Sara                          7 år                                    Sv/Sv2  4-9 

4. Kvinna 40       Birgitta                          12 år                                Sv/So 1-7, Sv2   
     

5. Kvinna 50       Kerstin                          28 år                            Förberedelseklass
   

Alla hade sitt ursprung i Sverige. 

Ingen av de intervjuade fick se frågorna innan intervjun. De hade endast fått veta att intervjun 
berörde ämnet den mångkulturella skolan. Innan intervjun försökte jag skapa ett 
förtroendefullt klimat, för att respondenterna skulle känna sig trygga med situationen. Jag 
presenterade mig själv och avsikten med intervjun, samt talade om hur intervjuns upplägg såg 
ut. Jag berättade även att lärarna skulle vara anonyma i undersökningen och att resultatet 
endast skulle visas i sammanställd form. 

Intervjuerna ägde rum i lärarnas arbetsmiljö då de själva föreslagit att intervjuerna skulle 
genomföras under arbetstid. De flesta av respondenterna valde klassrummet som intervjuplats, 
men i något fall skedde intervjun i ett arbetsrum på grund av att vi där kunde vara ostörda. Jag 
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hade beräknat att intervjuerna skulle ta cirka en halvtimma, vilket de också gjorde. Samtliga 
respondenter spelades in på band, vilket de innan intervjun hade godkänt. Efter intervjun 
erbjöd jag respondenten att få ta del av det sammanställda resultatet av intervjuerna. 

Det inspelade materialet transkriberades sedan i möjligaste mån samma dag som intervjun 
ägde rum. Utskriften har jag sedan använt mig av vid tolkningarna och resultatanalysen. 
Analyserna gjordes genom att jag läste det insamlade materialet flera gånger för att leta efter 
likheter och skillnader samt eventuella mönster i de olika svaren.  

I valet av kategorier har jag utgått från vissa ämnen/teman som lärarna berörde då de pratade 
om arbetet i mångkulturella klasser. De teman som de tog upp och som blivit mina kategorier 
är: vad en mångkulturell klass innebär för dem, språk och mångkulturalitet, otillräcklighet, 
”kulturskillnader” och mångkulturalitet, ”vikten av att vara tydlig i lärarrollen”, ”trygghet är 
extra viktigt i en mångkulturell klass” samt svenskhet som mål eller inte. Kategorin 
mångkulturell klass enligt lärarna och dess underkategori råd, var två av mina intervjufrågor. 
Jag är medveten om att jag själv styrt in respondenterna på dessa svarsområden, vilket jag inte 
lika direkt gjort med övriga kategorier. Jag valde dock att låta dessa frågor vara egna 
kategorier, då de på ett bra sätt sammanfattar det som lärarna tycker är viktigt/framträdande i 
den mångkulturella situationen. Jag har även delat in kategorin språk och mångkulturalitet i 
underkategorierna: språkets inverkan på undervisningen, språket som problem/svårighet och 
språket som fokus för arbetet. Kategorin Kulturskillnader har jag delat in i underkategorierna: 
syn på utbildning i olika kulturer, värderingsskillnader mellan olika kulturer, skillnader i 
religion och tradition samt lärares syn på gruppering efter nationalitet. Slutligen har jag delat 
in kategorin svenskhet som mål eller inte?, i underkategorierna; medvetenhet om elevernas 
bakgrund viktig eller ej?, vikten av att ge eleverna erfarenhet av den svenska kulturen och 
jämförelser mellan olika bakgrunder. Detta för att mer tydligt belysa de aspekter som kommit 
fram inom de breda områdena; språk, kulturskillnader och svenskhet som mål eller ej?. 
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6. ANALYSRESULTAT 

I detta avsnitt kommer jag först presentera respondenterna och deras yrkesbakgrund för att 
sedan framföra analysresultatet. Analysen kommer att ske utifrån olika teman, dessa 
summerar det som lärarna framförde vid intervjutillfället då de talde om arbetet i 
mångkulturella klasser. Även skillnader och likheter som jag fann i lärarnas intervjusvar 
belyses inom de olika teman jag funnit.  

6.1. Presentation av respondenterna 

Jag kommer nedan att göra en kort presentation av respondenterna. Deras namn är fingerade. 
Jag har valt att kalla dem Sven, Lisbeth, Sara, Birgitta och Kerstin.  

Sven är 35 år och har en bakgrund som yrkesofficer och har nu vidareutbildat sig till So- 
lärare år 4-9. Han tog examen för två år sedan och har sedan dess arbetat i den årskurs 6-klass, 
han arbetade i vid intervjutillfället. Klassen består av 25 elever. Hälften av eleverna i hans 
klass har sitt ursprung i ett annat land än Sverige. 

Lisbeth är 45 år och har varit yrkesverksam lärare i 25 år. Hon har arbetat i fyra olika 
kommuner och i olika klasskonstellationer. Hon har bland annat undervisat på en 
flyktingförläggning.  Hon är utbildad klasslärare för lågstadiet, men då det var svårt att få 
arbete då hon var färdig med utbildningen, profilerade hon sig genom att läsa till behörighet i 
Sv2. På det stället hon arbetade på vid intervjutillfället har hon arbetat i tolv år sammanlagt. 
Lisbet arbetar med två mindre grupper i SV2 med ungefär fem elever i varje grupp. Hon har 
sammanlagt två grupper och eleverna i dessa går i årskurs fem. Hon har undervisat dem sedan 
de gick i årskurs ett, nu går de i årskurs fem. 

Sara är 30 år och har sammanlagt arbetat som lärare i 7 år och har i sin tidigare 
yrkeserfarenhet erfarenhet av arbete i mångkulturella klasser. Hon arbetar nu som klasslärare i 
år 7- 9, men har även grupper i Sv 2. De vanliga klasserna innehåller ungefär 20 elever, och 
de mindre Sv2 grupperna tio elever. Cirka 30 % av eleverna i helklass har sitt ursprung i 
andra länder. 

Birgitta är 40 år och har arbetat som lärare i tolv år och är 1-7 lärare i botten. Tidigare har hon 
arbetat som klasslärare på en annan skola, varit timvikarie och varit klasslärare på den skolan 
där hon nu är verksam som speciallärare. Nu undervisar hon även i Svenska som andraspråk.  

Kerstin är 50 år och har arbetat som lärare i 28 år. Hon är mellanstadielärare i botten och har 
också varit verksam sådan. Efter några år som detta vidareutbildade hon sig i svenska för 
invandrarundervisare och engelska. Hon arbetade i femton år på komvux, gick sedan tillbaka 
till att arbeta med barn på mellanstadiet och arbetar nu i en förberedelseklass i år 7-9. Alla 
hennes elever har sitt ursprung i andra länder än Sverige. De intervjuade arbetar på fyra olika 
skolor i likartade upptagningsområden, där cirka 30 % av eleverna har sitt ursprung i andra 
länder än Sverige. 

Birgitta och Kerstin arbetar på samma skola. 
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6.2. Mångkulturell klass enligt lärarna 

Jag bad alla de intervjuade att berätta vad en mångkulturell klass innebär för dem. Sven, Sara, 
Lisbet, Kerstin och Birgitta var alla överens om att en mångkulturell klass innehåller elever 
från olika länder. Lisbet utvidgar även definitionen ovan med att säga: ”en mångkulturell 
klass…, det borde ju vara så att det är en klass med många barn med många olika 
nationaliteter, även en lärare med en annan härkomst än den svenska, men att man tar tillvara 
på varandras erfarenheter, mer än vad man gör i skolan idag”. Hon är den enda som nämner 
att man kan ta tillvara på varandras erfarenheter i mångkulturella klasser.  

Sven och Birgitta påpekar att en mångkulturell klass även kan vara en klass med svenska 
barn, men att dessa tillhör olika socialgrupper ” Det behöver ju inte vara invandrare. Det kan 
ju naturligtvis vara vilken socialgrupp man tillhör för det syns, tyvärr det syns” (Sven).  

De olika definitioner som kom fram på en mångkulturell klass var; en klass som innehåller 
elever från många olika kulturer, en klass som innehåller elever och kanske en lärare från en 
annan kultur än den svenska, där man tar tillvara varandras erfarenheter. Samt en klass där det 
finns många olika socialgrupper, där eleverna inte nödvändigtvis har sitt ursprung i olika 
länder. 

6.2.1. Lärarnas råd inför arbetet i mångkulturella klasser 

Jag bad även alla de intervjuade att ge råd åt en kollega som skulle börja arbeta i en 
mångkulturell klass. Sven sa:  

Man ska inte bli chockad och rädd när man kommer ut i verkligheten, 
det är jättetufft och jättejobbigt och jag har gråtit många gånger. Dels 
för situationen hemma och dels för situationen och kunskapen i  
klassen. Men ge inte upp. 

Lisbet tycker att det är viktigt att tänka på att vara lyhörd och lyssna på varandra och inte 
döma ut någon för snabbt på grund av att de är annorlunda av kulturella skäl. Sara påpekar att 
det är viktigt att individanpassa i mångkulturella klasser, då eleverna ligger på så många olika 
nivåer. Birgitta menar att det är viktigt att ha det skilda sättet att se på tid i åtanke. Medan 
Kerstin uttrycker att det är viktigt att passa sig för att behandla eleverna som små barn, på 
grund av att de inte kan språket så bra. Hon säger: ”Det är en jättelätt grop att falla i, de är ju 
på årskurs- ett- nivå vad gäller läsinlärning, men de är femton år, det ska man tänka på.” 

6.3. Språk och mångkulturalitet 

Olika språkliga aspekter av arbetet i mångkulturella klasser var något som alla de intervjuade 
tog upp. De talar om olika problem som eleverna har med språket. Sven talar om 
språksvårigheterna som ett problem som medför att han inte hinner med allt han borde i 
undervisningen. Problemet har även medfört att han har fått tänka om vad gäller sättet att 
lägga upp undervisningen. Även Lisbet, Sara, Kerstin och Birgitta har fått planera 
undervisningen efter de problem som finns. Dessa undervisar i svenska 2 och ser mer 
språkproblemen som fokus för arbetet, eleverna kommer till dem för att lära sig svenska och 
deras mål med undervisningen är att jobba med det som eleverna har problem med.  
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6.3.1. Språkets inverkan på undervisningen 

Alla de intervjuade anser att elevernas språkkunskap på olika sätt påverkar undervisningen. 
Sven tycker att det medför att han måste lägga ner extra tid på att skapa förståelse innan 
eleverna kan förstå/ arbeta med de ämnen han undervisar i, medan Lisbet, Sara, Birgitta och 
Kerstin talar om att språksvårigheterna påverkar hur de lägger upp och planerar 
undervisningen . 

Kerstin ser språknivån som ett primärt villkor efter vilket hon organiserar undervisningen.  
Även Lisbet organiserar undervisningen efter språket, genom att undervisningen tar upp 
sådant som eleverna har svårigheter med. Detta gör även Sven, Sara och Birgitta. 

Sven tycker att svenska språket är något som han måste arbeta med från grunden i sin klass, 
och påpekar att han ständigt måste ta hänsyn till detta i undervisningen:  

Då måste jag ta hänsyn till det mångkulturella och då blir det att ibland att 
svenska elever får ligga på samma låga nivå och repetera. Språket är ett problem 
som genomsyrar alla ämnen. Det största problemet är ju den här språkliga biten, 
för att om du tar matte tillexempel och har problemlösningstal, så är det 
påfallande ofta, invandrarbarn som kommer fram och behöver hjälp… Samma 
sak har du i So- ämnet där det finns de som inte vet vad havsvik är för 
någonting, det finns de som inte har en aning om väderstrecken är till och med.  

Han menar även att elever med språksvårigheter bromsar de andra i klassen då han inte kan gå 
vidare med undervisningen: ”De har ju inte riktigt den språkliga kunskapen då, och då får ju 
de andra tyvärr bromsas…de svenska eleverna gör ju stencilerna på fem minuter, men de 
andra kanske måste ha en hel lektion på sig”. 

Problemen medför att han måste arbeta med svenska språket inom SO och tillexempel 
förklara ord, som eleverna har svårigheter att förstå, han säger: ”ibland när vi har SO, då blir 
det SO- svenska, då arbetar vi med orden och sätter in dem i meningar så att de tillslut lär sig 
förstå orden”. Sven är den som i störst utsträckning verkar se de språkliga problemen som 
hinder och språket är det som han talar om genom hela intervjun då han ser till den 
mångkulturella situationen. Det hindrar honom från att lära ut det han skulle vilja i SO, och 
gör det även svårt att uppnå läroplanens mål, vilket stressat honom. Han säger ”i mitt tidigare 
yrke (yrkesofficer) var jag van att arbeta mot olika mål och de ska du lösa oavsett hur det går 
ska du lösa dem. Det är samma sak här, här har du ett kunskapsmål i respektive ämne och jag 
såg ju direkt att de här kommer inte att nå det.” Han avslutar intervjun med att säga 

 ”kunskapsmässigt är det, det språkliga man måste komma åt, så svenska 2 är ju inte så dumt 
att ha.” Eleverna i hans klass får ingen undervisning i Sv2. 

Sara och Birgitta utrycker att de får tänka extra på dem som har problem med språket när de 
har genomgångar i helklass. Sara påpekar ”när jag presenterar uppgifter måste jag hela tiden 
tänka på att jag förklarar så att alla förstår och hur jag ska anpassa undervisningen till 
svenska- 2 eleverna.” Hon tror dock att hon har lättare att göra det än en lärare som endast 
undervisar i svenska: ”jag har inga svårigheter med detta eftersom jag har eleverna i svenska 2 
och i viss mån vet vad de har problem med, det är nog värre om man bara har svenska”.  

Även Birgitta framhåller det faktum att hon måste ha detta i åtanke då hon planerar 
undervisningen, hon säger: ”När man undervisar får man hela tiden tänka på att vara tydlig 
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och att man inte talar för svårt språk, när jag hade helklass brukade jag gå fram till 
invandrareleverna en extra gång för att se om de förstått” 

6.3.2. Språket som problem/ svårighet 

Alla de intervjuade menar att elevernas språk är undermåligt. Kerstin är den som minst talar 
om problem utan ser det faktum att eleverna har språkproblem som något naturligt, hennes 
elever kan inte någon svenska när de börjar hos henne. Hon jämför inte heller eleverna med 
svenska elever vad gäller språksvårigheter som de andra gör. Kerstin menar istället att vissa 
av eleverna i klassen  lär sig svenska lättare än andra. Hon säger:  

Det kan komma en elev eller grupp av elever som inte kan läsa eller skriva 
då är det ren läsinlärning det är frågan om. Sen kan det komma ett gäng… i 
Linköping har vi ju många forskarbarn och barn till utländska läkare. Då kan 
du förstå vilken grupp de bildar, ett gäng med mycket bra utbildning, väldigt 
välutbildade för att vara femton år… Den gruppen går inte att jämföra med 
en grupp på fem kurder som aldrig gått i skolan 

Sven, Lisbet, Sara och Birgitta påpekar alla att barnen har ett väldigt torftigt språk och har 
problem med att förstå meningen bakom orden. Lisbet utrycker detta så här ”…man säger ju 
att de har ett så dåligt språk, många gånger tror jag att det har att göra med att man inte ser 
bakom ordet, man ser bara själva ordet”.  Även Birgitta talar om detta hon säger ”Det är svårt 
att sätta sig in i vad som kan vara svårt för dem ibland, vissa ord som är så självklara för oss 
förstår de inte, t ex stubbe.” Sven nämner detta med utgångspunkt i sitt huvudämne SO och 
menar att eleverna har problem med att förstå sådana ord som är självklara för en person som 
är född i Sverige tillexempel ”havsvik”, och han nämner även det faktum att eleverna har 
svårt att se meningen bakom orden: ” Vi har ju Globen i SO, och så står det näringsgrenar, 
bilden de flesta eleverna har då är alltså en gren som tar upp näring.”  Kerstin nämner inte 
detta problem. 

6.3.3. Språket som fokus i arbetet 

Lisbet, Sara, Birgitta och Kerstin anser att deras uppgift är att arbeta med språket, och att lära 
invandrare svenska. De har även själva valt att arbeta med detta, vilket inte Sven i lika stor 
utsträckning har gjort. Även dessa pratar dock om språkproblemen, men inte som något 
hinder för undervisningen utan mer som en beskrivning av de problem som finns och en 
uppgift som de ska lösa. 

Kerstin ser precis som ovanstående kvinnor arbetet med språket som naturligt, de elever som 
kommer till henne kommer dit för att lära sig svenska. När eleverna kommer till hennes klass 
kan de ingen svenska och på grund av detta delar hon in gruppen i mindre grupper så att 
eleverna ska kunna arbeta så bra dom möjligt. Hon säger följande om detta ”sen gäller det för 
mig att se ut den bästa vägen för varje elev, om du vill ha arabisktalande för sig, eller de som 
pratar engelska för sig, eller en grupp som inte kan läsa eller skriva, men har god 
skolbakgrund.” Eleverna i klassen ligger på väldigt olika kunskapsnivåer.  

Alla de intervjuade berörde språksvårigheterna. Sven såg detta som det främsta problemet 
med undervisningen i mångkulturella klasser. Ett problem som även medförde att han får 
lägga upp undervisningen på ett sådant sätt att eleverna få mer hjälp med språket. Han menar 
även att det faktum att vissa elever har så svårt med språket medför att dessa inte kommer 
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uppnå målen. Han påpeka att de duktiga eleverna får vänta in de som har problem. Detta för 
att han måste förklara och arbeta med ordförståelse. De andra pratade även de om 
språkproblem och att dessa påverkade undervisningen främst genom att problemen medför att 
de måste tänka extra på hur de ska lägga upp undervisningen. De såg detta mer som en 
arbetsuppgift att lösa och inte som något som försinkade undervisningen. Den som minst 
pratade om dessa problem var Kerstin som hade en förberedelseklass med elever som i stort 
sett inte kan någon svenska.  

6.4. Känsla av otillräcklighet 

Av de lärare jag intervjuat nämner Sven och Kerstin att de kan känna otillräcklighet på olika 
sätt, vilket inte de övriga respondenterna nämner lika tydligt. Sven och Kerstin är de som har 
de största grupperna. Sven har 26 elever och Kerstin 15, som talar 11 olika språk. Sara har i 
och för sig också helklass med 20 elever, men även mindre grupper med tio elever i. Lisbet 
säger i kontrast till den otillräcklighet som Sven och Kertsin nämner att hennes grupp på 5 
elever gör det möjligt för henne att arbeta på ett bra sätt. Hon utrycker ”ska du jobba intensivt 
med språket, intensivt med självförtroendet så går det åt att det är en mindre grupp”. 

Sven känner otillräcklighet eftersom han har för lite tid till varje elev. I en klass med 25 elever 
påpekar han att han får ungefär 6 minuter per elev och vecka. På de sex minuterna hinner han 
inte hjälpa alla som behöver hjälp. Han säger ”för tar man rent matematiskt och slår ut vad jag 
skulle kunna offra på varje elev, så kan jag alltså ge tillexempel i svenska sex och en halv 
minut per elev och vecka. Men vad lär man sig på sex och en halv minut?” Han känner även 
otillräcklighet på grund av att eleverna inte uppnår de mål som är avsedda och han ger rådet 
”tänk inte och bli inte bekymrad över att du inte kommer att nå målet, tänk långsiktigt. Det du 
gör nu kommer förhoppningsvis ge resultat på högstadiet” 

Även Kerstin kan uppleva att hon inte hinner med alla elever i den grupp hon har, som 
innehåller 15 elever. Hon framställer dock problemet på ett lite annorlunda sätt än Sven. 
Eftersom många av hennes elever inte kan någon svenska överhuvudtaget, så kan de inte göra 
något på lektionerna om de inte får hjälp. Hon påpekar: ”man vill ge så mycket som möjligt, 
de timmar de har i skolan. De som inte kan läsa eller skriva kan ju inte göra något själv medan 
han väntar…Om man har en grupp på femton kan det vara fjorton för mycket så att säga då” 

Otillräckligheten som Sven och Kerstin känner beror på att de upplever att de inte har 
tillräckligt mycket tid åt varje elev. Sven känner även en otillräcklighet som beror på att 
eleverna inte kommer att uppnå utsatta mål. Denna otillräcklighet talar inte de övriga 
respondenterna om. Lisbet nämner i motsats till detta att hon tycker att hennes grupp är lagom 
stor för att hon ska kunna arbeta på ett bra sätt. 

6.5. ”Kulturskillnader” och mångkulturalitet 

Lisbet, Sara, Kerstin och Birgitta pratar om att olika svårigheter kan uppstå på grund av 
kulturskillnader. Detta beroende på olika skolbakgrund, syn på hämnd, motsättningar mellan 
olika invandrargrupper och traditioner, samt gruppering efter nationalitet. Sara tar även upp  
skillnader som hon upplevt som positiva såsom engagemang och artighet.  
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6.5.1. Lärarnas syn på utbildning i olika kulturer 

Lisbet och Kerstin pratar om svårigheten i att vissa invandrarbarn har föräldrar som inte själva 
har någon utbildningsbakgrund och därmed inte inser hur viktigt det är att ha en bra 
utbildning här i Sverige. Lisbet yttrar:   

Om en grupp ska fungera i Sverige tror jag att det är viktigt, att de har en 
inställning att de vill lära sig, de måste lära sig, de känner att de ska lära sig. 
Den biten är ibland i konflikt med föräldrarnas tankar för många av dem har 
ingen skolbakgrund själva. De har ingen riktig förståelse för det här med 
skolan, de har ingen förståelse för att de måste jobba tillsammans med sina 
barn och träna hemma, så de är ganska utlämnade. 

Kerstin menar, förutom det som Lisbet nämnde, att skolbakgrunden även har betydelse för hur 
lätt eleverna har att anpassa sig till den svenska skolan och för hur lätt de har att lära sig 
svenska språket. Detta framför hon på följande sätt:  

Kommer du från, ja vad ska jag säga, ett land med väldigt fåårig skola 
tillexempel Irak, du är femton år och har gått tre år i skolan, så förstår du 
problematiken i det, det gäller ju inte bara att lära sig svenska. Då spelar det 
ingen roll om du är fjorton eller femton år, du kan inte gå i en årskurs åtta. 

6.5.2. Värderingsskillnader mellan olika kulturer 

Sara och Birgitta tar även upp andra kulturskillnader. Sara framhäver kulturskillnader i form 
av syn på skolan och vuxna, samt syn på hämnd. Medan Birgitta tar upp synen på tid.  

 Sara menar att det är invandrareleverna som är de barn som är artigast på skolan och håller 
upp dörrar och så vidare. Det är de som engagerar sig mest i skolarbetet och deras föräldrar är 
även väldigt engagerade i detta. Hon har också en del dåliga erfarenheter, hon har tillexempel 
varit med om svårigheter på grund av att det finns spänningar mellan vissa invandrargrupper, 
och att dessa har en annan syn på hämnd, hon berättar:  

Det finns många kulturskillnader och synsätt som skiljer sig från vårt sätt att 
se på saker och ting, som man inte upptäcker förrän de inträffar. Invandrare 
har tillexempel en annan syn på hämnd, och att det är okej att gå och puckla 
på någon som gjort något, vilket vi inte tycker i Sverige. 

Birgitta nämner att synen på tid och nämner att det i början när hon arbetade som lärare blev 
en del missförstånd med detta. Ett exempel hon nämnde var ett missförstånd som uppstått vid 
ett utvecklingssamtal, då hon skrivit att detta var mellan klockan 15-15.30. Familjen i fråga 
trodde att de kunde komma någon gång mellan de utsatta tiderna. Nu ringer hon alltid hem för 
att försäkra sig om att föräldrarna förstått tiden: ”idag ringde en pojke hem för att kolla om en 
pappa kunde komma till ett möte klockan tre som vi bestämt, då sa pappan att han kunde 
komma till klockan fyra”.   

6.5.3. Skillnader i religion och tradition mellan olika kulturer 

Meningsskiljaktigheter upplevs enligt lärarna även uppstå vad gäller firandet av svenska 
traditioner, vilket Lisbet, Sara och Birgitta nämner. Dessa meningsskiljaktigheter beror 
främst på att eleverna tillhör andra religioner. Sara säger: ”Det har uppstått problem när vi ska 
göra julpyssel, vissa muslimer firar inte jul och vill inte vara med på detta.” Hon fortsätter 
med att påpeka att det är viktigt att vara lyhörd, känna av stämningen i klassen och eventuellt 
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anpassa sig efter att de inte vill vara med. Birgitta påpekar att hon får tänka efter en extra 
gång vad gäller firandet av de traditioner vi har i Sverige, hon säger: ”Det kan uppstå problem 
vad gäller traditioner tillexempel julpyssel, vissa muslimer firar inte jul och påsk och vill då 
inte vara med på detta.” Vi dessa tillfällen låter hon dem avstå från att delta. 

Lisbet har också upplevt detta men har en lite annorlunda syn på saken, hon tycker att det är 
viktigt att invandrarbarn och deras föräldrar får en förståelse för de svenska traditionerna och 
har arbetat med dessa i undervisningen. Hon berättar: ”Det är inte en religiös sed för alla utan 
det är, kanske bara ett sådant där sätt att vi måste ha lite extra ljus i fönstret nu när det är 
mörkt”. Hon påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att de traditioner vi har i Sverige inte är 
de enda rätta, utan att man även ska våga lyssna på andra men, ”också våga berätta om och stå 
för hur vi gör här”.  

Hon avslutar sedan samtalsämnet med att säga:  
Vi hade väldiga diskussioner om vilka som först skulle följa  med till kyrkan 
och vilka som inte skulle följa med till kyrkan. Idag är det inga problem, för 
att alla vet att vi går dit för att ha en trevlig stund och att det inte är något 
speciellt religiöst. 

6.5.4. Lärarnas tankar om grupperingar efter nationalitet  

Sven, Sara, Birgitta och Kerstin påpekar att det kan finnas uppdelningar efter nationalitet 
inom undervisningsgrupperna. Lisbet nämnde inte detta. 

Birgitta nämner att det kan bli grupperingar i klasserna efter nationalitet. I undervisningen på 
lektionerna fungerade den klass hon hade bra som en helhet och alla respekterade varandra. 
Hon kan ändå se en segregation och menar att detta märks på rasterna, då invandrarna gärna 
umgås med varandra. Hon säger ”ibland är det svårt att få eleverna att umgås över 
kulturgränserna, kanske beror det på de vuxna att det är svårare att ha en kompis från ett annat 
land och på segregeringen i bostadsområdena”.  

Sven uttrycker inte detta lika uttalat men säger att hans klass består av en heterogen helhet 
som innehåller flera homogena grupper. Han utrycker detta så här ”som klass som helhet är 
det många öar väldigt homogena grupper, men en klass som helhet kommer jag aldrig lyckas 
få”. 

Kerstin upplever även hon att elever med samma nationalitet tyr sig till varandra och menar 
att detta är något naturligt. Hon säger ”i början tyr de sig lätt till sin egen nationalitet, men det 
är ju inte så konstigt, det skulle jag också göra”. Sara menar även hon att det funnits tillfällen 
då eleverna tytt sig till sin nationalitet, men påpekar även att eleverna inte verkar tänka så 
mycket på vilken nationalitet var och en tillhör: ”de svenska eleverna är väldigt förtjusta i 
invandrareleverna och tänker inte så mycket på att de kommer från andra länder, de förälskar 
sig tillexempel över nationsgränserna”. 

Det kan enligt respondenterna uppstå problem på grund av kulturskillnader, dels på grund av 
att andra länder har en annan skolkultur än Sverige, men även på grund av ett annorlunda sätt 
att se på vissa saker, olika traditioner och religioner och grupperingar efter nationalitet. Lisbet 
upplevde att det ibland var svårt att motivera eleverna då deras föräldrar inte har någon 
skolbakgrund och inte inser vilken vikt vi lägger vid skolan här i Sverige. Kerstin påpekade 
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att de elever som inte har någon skolbakgrund har svårare att lära sig svenska språket och 
lyckas i skolan. Lisbet, Sara och Birgitta menade att det är viktigt att ha traditionerna i åtanke 
då undervisningen planeras, då de varit med om att oegentligheter uppstått då vissa traditioner 
skulle firas. Sara har även upplevt svårigheter på grund av att det kan finnas spänningar 
mellan olika invandrargrupper, och på grund av att vissa kulturer har en annan syn på hämnd 
än vad vi har i Sverige. Birgitta talade om svårigheter på grund av ett annorlunda sätt att se på 
tid. 

6.6. ”Viktigt att vara tydlig i lärarrollen” 

Samtliga de intervjuade påpekar att den mångkulturella situationen på många sätt kräver av 
dem att de är tydliga. Sven tycker att han måste vara tydlig på grund av att många elever 
kommer från kulturer där de är vana vid en auktoritär ledarroll han påpekar ”en del kulturer  
är nog vana vid en väldigt auktoritär skolmiljö, medan den andra delen är van vid, vi kan kalla 
det elevdemokrati. Det är en jättesvår balansgång, jag hänvisar till mitt gamla yrke, där har 
jag en väldig fördel.”  Medan Sara och Birgitta refererar till svagheterna i språket då de talar 
om tydlighet, och menar att dessa gör att de måste vara extra tydliga genom att tala tydligt, 
tänka på att språket inte är för svårt, och även jobba med kroppsspråket. Sara säger ”jag måste 
hela tiden tänka på att vara extra tydlig, jobba med kroppsspråket och tala tydligt, så att alla 
förstår”. 

Kerstin belyser tydlighet ur ett tredje perspektiv. Hon menar att det faktum att eleverna har så 
mycket bakom sig gör att lärarrollen måste vara tydlig, det vill säga, man ska veta var gränsen 
för hur mycket man ska engagera ska gå . Hon framhåller ”om rollen är riktigt klar och det 
kanske man måste bli femtio för att förstå själv också, så undanröjs många problem.” Som 
lärare är det hennes arbete att organisera upp hur undervisningen ska se ut, hon ska finnas till 
hands och lyssna, försöka skapa en god stämning, men påpekar att hon inte är socialarbetare 
eller sjuksköterska utan lärare. 

Lisbet menar ur ytterligare en synvinkel att föräldrarnas förändrade roll, gör att det är viktigt 
att hon är tydlig och visar eleverna var gränserna går ”…och föräldrarna tappar bort sin egen 
roll där. Den där rollen att sätta gränser. Det gör ju att jag måste vara ännu mer bestämd så att 
de hittar gränserna.” Hon menar att hennes roll är att stimulera dessa elever att söka kunskap 
och peppa och stötta invandrarbarnen för att de ska utvecklas på bästa sätt. 

Sammanfattningsvis belyses tydlighet i lärarrollen ur flera olika perspektiv. Sven, Kerstin och 
Lisbet lägger tyngdpunkten vid tydlighet i gränssättning och ledarroll medan Sara och 
Birgitta menar att de måste vara tydliga på grund av elevernas svårigheter med språket. 

6.7. ”Trygghet är extra viktigt i en mångkulturell klass” 

Sven, Lisbet och Kerstin påpekar att de känner att eleverna ser dem som en slags trygghet. 
Dels eftersom de är en fast punkt i tillvaron och dels eftersom det finns en social oro hos 
eleverna. Många elever i mångkulturella klasser har enligt respondenterna haft det svårt på 
olika sätt och i skolornas upptagningsområden är det många som har det tufft socialt.  
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Kerstin  känner att hon är någon form av trygghet för eleverna, vilket hon utrycker på följande 
sätt 

”jag känner mig själv som någon form av trygghet för dem, eftersom väldigt mycket gungar 
runt de här eleverna”.  Sven tror även han att eleverna ser honom som en slags trygghet, då de 
är väldigt oroliga på andra lektioner. Han är en fast punkt i tillvaron eftersom eleverna vet att 
han ska vara deras lärare på högstadiet. Sven säger ”när jag har dem då är det en stillhet, 
ibland är det annars ganska röjigt… så frågar man eleverna varför? Då svarar de: du har oss 
mest och du kommer troligtvis att ha oss på högstadiet också. Det är deras svar. Det är ju en 
trygghet i det.”  

Kerstin påpekar detta genom att säga att det är hennes roll att vägleda och stötta eleverna på 
bästa sätt. Hon ser sig som en slags ledstjärna till de här barnen i större utsträckning än vad 
hon gjorde när hon hade svenska barn. Som ledstjärna ska hon slussa invandrarbarnen rätt i 
samhället, vilket även Lisbet nämner på följande sätt: ” jag försöker vara den som stöttar de 
här eleverna, jag peppar dem för att de ska utvecklas på bästa sätt”. 

Sammanfattningsvis har Sven, Lisbet och Kerstin upplevt att de är en slags trygghet för sina 
elever. Kerstin och Lisbet menar att de är det på grund av att de anser att de har som uppgift 
att ledsaga och peppa dessa elever. Kerstin tilläger även att hon är en trygghet då hon är en 
fast punkt i tillvaron hos dessa elever, då mycket runt omkring dem gungar. Även Sven har 
upplevt det som Kerstin nämner, även hans elever ser honom som en trygghet då han är den 
som undervisar dem mest och även kommer göra detta på högstadiet. 

6.8. Svenskhet som mål eller inte? 

De intervjuade tycker att det är viktigt att visa respekt för varje individ i klassen och dess 
bakgrund. Vissa av respondenterna visar en vilja att ge eleverna kulturella erfarenheter som 
svenska barn får, och hos alla finns det ett mål som mynnar ut i att eleverna ska integreras i 
det svenska samhället och skolan. Samtidigt finns det en vilja till integration av andra kulturer 
och en ökad förståelse för dessa. Respondenternas medvetenhet om elevernas bakgrund 
varierar från fall till fall, och det finns även en variation i hur mycket de har använt sig av 
elevernas bakgrund i undervisningen och vilken vikt de lägger vid detta. 

6.8.1. Medvetenhet om elevernas bakgrund viktig eller ej? 

Sven och Lisbet är inte till hundra procent medvetna om från vilka olika länder eleverna 
kommer ifrån, vilket Sara, Birgitta och Kerstin är. Sven utrycker när jag frågar honom hur 
stor del som inte kommer från Sverige: ”oj, nu måste jag tänka efter, ungefär hälften och då 
en åtta, nio olika länder som de kommer ifrån ” Lisbet lägger inte så stor vikt vid vilka olika 
kulturer de kommer ifrån, hon menar istället att eleverna kommer till henne i egenskap av 
individer ”ja du jag har inte funderat så mycket i de banorna, utan det är som en del 
utomstående säger, hur många nationaliteter har du? Jag vet faktiskt inte för på något sätt 
tycker jag att de kommer hit i egenskap av person. Målet är så att säga svenska skolan, sedan 
funderar jag inte så mycket på det gamla.” Hon påpekar att kulturer och traditioner kan te sig 
olika på olika ställen i världen och menar att detta är ett skäl till att hon inte längre sätter sig 
in i elevernas bakgrund:  
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I början trodde jag att det var viktigt att jag kunde olika traditioner, men sedan 
har jag förstått att eftersom världen är så stor så spelar det stor roll om man är 
uppvuxen i en liten bergsby eller en storstad, där det är ekonomiskt vällställt, 
eller om man har högre utbildning eller tvärtom. Och då kan det göra att 
traditionerna är olika även om de nu är muslimer eller något annat. 

Kerstin är medveten om vilka olika kulturer hennes elever kommer ifrån, då arrangerandet av 
undervisningen i viss mån bygger på detta ”man måste ju se till vad varje elev har med sig i 
form av skola, när de kommer och vilket språk eleven talar”. 

Lisbet och Sven använder sig inte av elevernas olika bakgrund i undervisningen, vilket Sara, 
Birgitta och Kerstin gjort. Lisbet frågar sig om det är rätt eller fel att hon inte använder sig av 
deras erfarenheter. Hon tror att hon skulle göra detta mer om hon hade helklass, hon säger: 
”skulle jag arbeta i en klass så att jag var klasslärare så skulle jag vilja göra det mycket mer”. 
Hon tycker att det är en fantastisk möjlighet att få träffa människor från olika bakgrunder och 
olika kulturer och olika delar av världen och är övertygad om att alla har något att ge. Hon 
säger: ” alla möten oavsett var vi kommer ifrån tror jag är av godo…och så vill jag förmedla 
den rollen ut i samhället också, vi ska inte vara rädda för invandrare utan tvärtom”. 

När hon har sina grupper känner hon dock att det är svenska det ska satsas på: ”Det är deras 
huvuduppgift att de ska få förstärkning i svenska, och då blir det liksom inte mycket, men 
däremot känner de att jag har respekt för deras bakgrund och så.”  Sven har inte heller använt 
sig av elevernas bakgrund i undervisningen. Men planerar att göra detta i religion 

Jag kommer att göra det, nu när vi ska starta upp med religionen nu här fram 
till jul…tänkte jag och då har vi ju Islam. Jag har tänkt använda dem på 
något sätt i undervisningen, att de ska kunna  redovisa utifrån sitt 
perspektiv, vad Islam är, och hur det fungerar  hemma. Att de skriver och 
berättar och visar upp för klassen. 

Sara har använt sig av elevernas bakgrund i svenska 2- undervisningen där hon bland annat 
arbetat med sagor. Hon berättar ”eleverna fick gå hem och be föräldrarna berätta en saga från 
hemlandet som eleverna skrev ner… De läste sedan upp sagorna i helklass och då såg vi 
likheter och skillnader”. Hon använder sig inte av elevernas erfarenheter på samma sätt när 
hon har helklass. 

Birgitta använde sig av elevernas bakgrund när hon undervisade i helklass, men nämner inte 
om hon gör detta i de mindre grupper hon har. Eleverna fick berätta om sina högtider, när 
dessa inföll tillexempel när det var ramadan. De fick även peka ut sina länder på kartan, när 
dessa berördes i undervisningen. Hon påpekar även att eleverna inte hade något emot detta, 
men att deras föräldrar ibland ogillar det. Hon utrycker ”Föräldrarna kan bli besvikna, de vill 
inte bli utpekade som annorlunda utan tycker att de är svenska”.   

Kerstin använder sig av elevernas bakgrund som en naturlig del av undervisningen, hon 
menar att jämförelser är något som sker spontant, och tycker att det är väldigt positivt att 
eleverna kan bidra med sitt. Hon använder sig mycket av jämförelser själv och tycker att detta 
är intressant:  

Jasså gör ni så, gud så konstigt och så där va, och sen har det en viss 
betydelse att man ser att eftersom alla gör olika, är det ingen som är 
knäpp. Synen på en grupp som helt knäppa, märker man att om 
araberna är knäppa, då är alltså kineserna, tyskarna och polackerna 
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också knäppa och då på något sätt får det till följd att ingen är 
knäpp, utan alla gör olika. 

Kerstin använder sig dock inte av några andra språk än svenska under lektionstid. Vilket 
heller inte Lisbet gör. De tycker att det är viktigt att visa respekt för alla elevers bakgrund, 
men påpekar även att när eleverna kommer till dem är det svenska som gäller, inga andra 
språk tillåts i undervisningen. Kerstin säger ”sedan får man stimulera dem då och tala om att 
på lektionstid så gäller bara svenska, men om de träffar en tysktalande eller arabisktalande på 
rasten och vill kackla så är det klart att de måste få göra det”. Medan Lisbet utrycker detta så 
här: ”det är deras huvuduppgift att de ska få förstärkning i svenska”. De övrig respondenterna 
nämner inte om de tillåter några andra språk i undervisningen, eller inte. 

6.8.2. Vikten av att ge eleverna erfarenhet av den svenska kulturen 

Lisbet och Birgitta tycker även att det är viktigt att eleverna får ta del av den svenska kulturen 
och får med sig lite av det som svenska elever får. Lisbet motiverar detta på följande sätt  

Jag vill att barnen ska ha med sig det som vi känner att svenska 
 barn har med sig från kulturen, jag vill att de här barnen också ska 
 få… vi har så mycket sagoböcker, mycket filmer, mycket tidningar.  

Även Birgitta talar om att hon brukar läsa de sagor som svenska barn får höra med eleverna 
tillexempel bröderna Lejonhjärta. Lisbet utvecklar resonemanget om svenskhet ytterligare och 
berättar att hon framhåller för sina elever att det är ännu viktigare för dem som har 
invandrarbakgrund att få en bra skolgång, eftersom det finns en misstro för dem i samhället. 
Hon säger: ”jag brukar säga till mina ungar att det är ännu viktigare att ni som har 
invandrarbakgrund gör ett bra jobb”. 

Det finns en tendens till att respondenterna vill att eleverna ska gå mot svenskhet, vilket man 
tydligast kan se hos vissa av dem. Lisbet och Birgitta vill tillexempel ge eleverna de 
erfarenheter som svenska barn får genom kulturarvet. Svenska språket är det som gäller och 
Kerstin och Lisbet låter inte eleverna tala något annat språk under lektionstid.  

Sven och Lisbet är inte så medvetna om elevernas olika bakgrund och de använder sig inte 
heller av denna i undervisningen.  Sven planerar att göra detta och Lisbet tror att hon skulle 
göra det mer om hon hade helklass. 

6.8.3. Jämförelser mellan olika bakgrunder 

Samtidigt som lärarna vill slussa in eleverna i det svenska samhället, vill de även uppnå 
förståelse för olikheter och integrera elevernas olika erfarenheter i undervisningen, vissa mer 
än andra. I Kerstins undervisning är medvetenheten om elevernas bakgrund en del i 
arrangerandet och organiseringen av undervisningen. Sara, Birgitta och Kerstin har alla 
använt sig av elevernas bakgrund i undervisningen. Kerstin ser detta som något naturligt och i 
hennes undervisning verkar elevernas erfarenheter vara en integrerad del. Sara och Birgitta 
verkar mer ta upp delar av deras bakgrund då och då. Hos Sven finns en vilja att använda sig 
av elevernas erfarenheter även om han inte gjort detta ännu, vilket Lisbet inte heller gör. Hon 
tycker dock att det är värdefullt att arbeta i en klass med många kulturer och tycker att alla 
möten är av godo och anser att vi borde ta tillvara på den mångfalden som finns. Även Sara 
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och Kerstin menar att mötena är av godo och tillägger att dessa bidrar till en ökad tolerans för 
olikheter. 

6.9. Sammanfattning av resultatanalysen 

I den studie som jag har gjort var det vissa områden som lärarna berörde då de talade om sina 
upplevelser av mångkulturella klasser och arbetet i dessa, var det vissa upplevelser som var 
mer framträdande än andra. Inom dessa områden var deras upplevelser av skillnaderna mellan 
mångkulturella klasser och mer homogena klasser också stora. De områden som mest uttalat 
berördes var: språksvårigheter, kulturskillnader och upplevt behov av ytterligare tydlighet i 
lärarrollen, samt olika åsikter om svenskhet och invandrarskap.  

Vidare upplever samtliga respondenter att den mångkulturella situationen på olika sätt 
påverkar undervisningen direkt eller indirekt. Direkt genom att de har detta i åtanke när de 
planerar undervisningen. Indirekt genom att de upplever och beskriver att det finns vissa 
problem och svårigheter med situationen, som de inte alltid förutsett då de planerat. Vad 
lärarna beskriver som problem och svårigheter framförallt språket, kulturskillnader i form av, 
olika skolbakgrund och traditioner och olika sätt att värdera saker och ting i olika kulturer. 
Samt känslor av otillräcklighet. Språket var den svårighet som i högst grad verkar påverka 
undervisningen.  
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7. DISKUSSION 

Nedan diskuteras såväl studiens genomförande som resultat. I Metoddiskussionen tas  
aspekter i själva urvalet , genomförandet och intervjun som kan tänkas påverkat resultatet 
upp. Därefter diskuteras resultatet av analysen med utgångspunkt i avsnittet litteratur och 
tidigare forskning. 

7.1. Metoddiskussion 

Intervju som metod kräver träning och en viss erfarenhet. Om intervjuaren känner sig trygg i 
sin roll och tränar på att lyssna på respondenterna kan intervjuerna bli bättre. Det krävs att 
intervjuaren är lyhörd och uppriktigt intresserad av det den intervjuade har att berätta, vilket 
jag ansåg mig vara då detta var ett för mig angeläget ämne (se inledning).  

Hade jag istället valt observation som metod kunde jag analyserat lärarnas handlingar och 
jämföra dessa med det de sade i intervjun. Detta hade eventuellt gett en mer omfattande bild 
av lärarnas arbete och upplevelser av arbetet i mångkulturella klasser än en intervju ger. Dock 
skulle det krävas observationer under en lång tidsperiod för att denna metod skulle ge något.  

Jag utgick från temana bakgrund, klass, undervisning och lärarroll, att jag valde dessa 
områden berodde dels på att jag ville ha kategorier där jag antog att lärarna inte kunde gissa 
sig till vad de förväntades svara, och dels för att de var breda områden som delfrågorna 
passade in under. Temana medförde att jag kände en viss trygghet i vad jag skulle fråga om 
samtidigt som de gjorde att jag blev något styrd vilket inverkade på spontaniteten eller 
möjligheten för mig att prata ”fritt” med respondenterna i intervjun.  De första frågorna 
berörde bakgrundsfakta om lärarna och deras tidigare yrkeserfarenhet, medan de tre sista 
temana berörde min frågeställning; hur lärarna upplevde den mångkulturella situationen. 
Ibland var det svårt att behålla lugnet, när respondenterna inte svarade direkt, vilket då och då 
medförde att följdfrågor ställdes för snabbt. Dessa frågor blev ibland mindre bra eftersom det 
var lätt att förhasta sig och ställa antingen eller frågor, samt ledande frågor. Vid intervjun var 
det även svårt att veta om respondenterna svarade sanningsenligt eller som plikten åkallar. 
Respondenterna visste att jag snart var utexaminerad lärare, vilket kan ha medfört att de 
trodde att jag förväntade mig vissa svar. Det vill säga sådana svar de förväntas ge enligt 
skolans styrdokument (se Llitteratur och tidigare forskning). En annan faktor som påverkade 
resultatet är det faktum att det var rektorerna som kontaktade de lärare som sedan blev mina 
respondenter. Det är svårt att veta hur rektorerna valde ut dessa och varför. Det kan ju vara så 
att de blev utvalda på grund av att rektorn anser att de arbetar på ett representativt och 
nytänkande sätt, tolkat utifrån styrdokumenten. Det kan även vara så att dessa lärare själva 
valde att ställa upp på grund av intresse. 

Intervjuerna genomfördes strax innan jul, ett faktum som även det i viss mån kan ha styrt 
lärarnas svar. Många lärare tog upp just traditioner som ett fenomen de upplever som 
belysande för arbetet i mångkulturella klasser, vilket kanske aktualiserats då julen stod för 
dörren. 

På grund av tidsmarginaler är inte detta arbete så omfattande som jag hade önskat. Jag har 
endast intervjuat fem lärare om deras upplevelser av den mångkulturella situationen och är 
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medveten om att dessa fem intervjuer på intet sätt ger en heltäckande bild av situationen. 
Även de jämförelser jag gjort lärarna emellan begränsas av att jag endast intervjuat fem lärare. 
Intervjuerna ger dock en liten inblick i den verklighet lärarna upplever och verkar i. Om 
studien innehållit många fler intervjuer med en större spridning över landet och i en större 
andel skolor. Samt om jag dessutom valt att göra observationer av lärarnas interaktion i 
klasserna hade kanske bilden inte varit lika begränsad. Då hade en annan bild framträtt och 
kanske hade likheter och skillnader mellan olika respondenter eventuellt varit mer tydliga då, 
på grund av att man ibland säger en sak men gör en annan. 

7.2. Resultatdiskussion 

När respondenterna talade om och beskrev hur de upplevde situationen i mångkulturella 
klasser var det ämnesområdena språk, religion och kultur som berördes mest ingående ur 
olika infallsvinklar. Vid beskrivandet av dessa ämnesområden talade respondenterna i hög 
grad om de problem de upplevt, men nämnde även möjligheter. Utgångspunkt för vad de 
beskrev som problem verkade vara skillnader från hur skolan var då den var mer kulturellt 
homogen, respondenterna talade alltså om de förändringar som uppkommit då skolan blivit 
mer mångkulturell. 

Fredriksson & Wahlström (1997) talar om att den svenska skolan historiskt sett har haft helt 
andra mål än vad den har nu i det mångkulturella samhället. Tidigare skulle skolan sträva 
efter homogenisering och ett enhetligt språk för att stärka nationalstaten Sverige har länge 
varit homogent vad gäller språk, religion och kultur, vilket även återspeglas i mitt resultat då 
otrygghet anses uppkomma i de olikheter som finns eller beskrivs som problematiska. Även 
Roth (1996) anser att det historiska arvet är skönjbart i dagens skola. På många sätt känns det 
som om respondenterna har den mer homogena skolan i åtanke när de talar om ovan nämnda 
ämnen.  

Språket var det område som samtliga respondenter beskrev utförligast som problematiskt. Att 
språket och de problem som det upplevs föra med sig fått ett så stort utrymme kan kanske 
bland annat bero på att detta är en skillnad som är väldigt tydlig mellan olika länders 
innevånare. I Sverige har enligt SOU (1996) de flesta lärare varit vana vid att växa upp med 
en enspråkig världsbild, vilket medfört att många inte har så stor tolerans för språkliga 
avvikelser. Detta kan vara ett skäl till att språket ses som något viktigt i den mångkulturella 
debatten och av respondenterna. Att de tar upp språket som problem kan även bero på att 
mycket i den svenska skolan kretsar kring att använda språket genom att kommunicera och 
läsa. Historiskt sett har mycket energi lagts ner på formen och inte innehållet i språket, det vill 
säga energin har lagts på rättstavning och korrekthet i språket. Lisbet och  Kerstin har 
praktiserat läraryrket i över tjugo år och kanske därmed till viss del har kvar detta tänkande, 
Sven å andra sidan har endast varit lärare i ett par år, men är 40 år och är därmed uppvuxen 
med en skola och en lärarutbildning där detta fortfarande fokuseras.  

Språklig kunskap är även en förutsättning för att uppnå de mål som läroplanen satt upp. Jag 
har under min utbildning till lärare hört uttrycket ”alla lärare är svensklärare” och 
diskussioner förekommer kring det faktum att nivån på kunnandet av svenska språket har 
sjunkit. För att lyckas i skolans ämnen krävs även goda förutsättningar i svenska språket. 
Fokus på språket förekommer redan i de mål som finns för introduktion av invandrare i det 
svenska samhället, där en individuell utbildningsplan formas för att individen så snabbt som 
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möjligt ska lära sig svenska. Dessa definitioner som enligt Hansson (2000) ofta görs av 
invandrare i skolan fokuserar även på språket och framhäver att om du har ett annat 
modersmål än svenska är du invandrare. 

Respondenterna talade alla om den språkliga situationen i skolan med lite olika fokus. 
Utgångspunkten för alla respondenter var att eleverna är tvungna att lära sig svenska språket 
bättre och alla hade en svensk norm då de beskrev språkproblemen.  

Sven var den av respondenterna som lade störst vikt vid de så kallade ”språkproblem” som 
eleverna hade, och såg detta som det största problemet med undervisningen i mångkulturella 
klasser. Problemet leder enligt honom främst till att han inte hinner lära eleverna det som 
målen i läroplanen åsyftar. De upplevda språkproblemen har medfört att han fått tänka om vad 
gäller undervisningen i SO, där han nu även alltid tycker sig behöva förklara ord som eleverna 
inte förstår. Att Sven var den som lade ner mest tid vid att prata om språkproblemen i klassen 
kan ha flera orsaker. Sven är den som arbetat kortast tid som lärare, 2 år, och har kanske 
därför inte skaffat sig strategier för hur han ska hantera problemen. Sara och Birgitta har lite 
längre arbetserfarenhet. Lisbet och Kerstin har båda varit verksamma i över tjugo år och borde 
därmed ha en gedigen vana och erfarenhet av språkarbete. Dessutom har Sara, Lisbet och 
Kerstin tidigare erfarenhet av arbete med flyktingar vilket kanske gett dem en avdramatiserad 
bild av språk som ”problem” hos invandrare.  

I sitt tidigare yrke som militär var Sven dessutom van vid att mål skulle uppnås, vilket han 
känner frustration över att inte göra nu. Hans yrkesbakgrund kanske i och med detta gör att 
han känner ytterligare frustration och stress över detta.   Sven tycker inte heller att han 
frivilligt valt att arbeta med språket och ser eventuellt inte detta som en arbetsuppgift, eller 
något som han räknat med eller fått strategier för att arbeta med. Han är ämneslärare och ser 
sitt ämne som fokus och räknar därmed inte språket som en del av sin undervisning. De 
övriga respondenterna har själva aktivt valt att arbeta med språket. Eftersom de alla 
undervisar i SV 2 så är de från början inställda på att arbeta med dessa problem, då detta 
anses ligga i ämnet. Sara uttrycker till exempel att hon inte har några problem med att planera 
undervisningen så att den anpassas till dem som har språkproblem eftersom hon är Sv2 lärare. 
Hon tillägger även att en lärare som endast undervisar i svenska förmodligen har större 
problem med detta.  

Kerstin var den som minst talade om elevernas språk som ett problem, vilket jag tror kan bero 
på att eleverna som kommer till henne inte kan någon svenska. Men även hon talade om 
vikten av att eleverna lär sig svenska språket och hon har i mångt och mycket språkinlärning i 
fokus och en syn på språket som en inträdesbiljett i det svenska samhället. Istället för att tala 
om de problem eleverna har med svenska språket, talar hon om att elever från vissa nationer 
och kulturer har lättare eller svårare att lära sig språket. Det vill säga målet för undervisningen 
ligger hela tiden i att eleverna ska lära sig det svenska språket så bra som möjligt, vilket som 
sagt även de andra respondenterna utrycker. Att språket berörs av alla respondenter kan bero 
på att detta anses vara en viktig del då det kan ses som en inträdesbiljett in i samhället. SOU 
(1996) menar att språkfrågan tar stor plats i den mångkulturella skolan. I Sverige har de flesta 
lärare vuxit upp med en enspråkig världsbild, vilket medfört att toleransen för språkliga 
avvikelser i klassrummet kanske inte är så stor. Järtelius (1993) menar att den homogena 
kultur och långa tradition av likformighet som vi haft i Sverige under många år satt sina spår i 
samhället.  Att respondenterna talar så utförligt om språkproblemen kan bero på att lärarna i 
sin yrkesroll även åtagit sig att sträva efter att eleverna ska uppnå de kunskapsmål som finns i 
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skolans styrdokument. I och med att all undervisning bygger på svenska språket ses 
språkproblemen som ett hinder för att kunna bli svensk eller förstå det svenska och genom 
detta nå målen. 

Att Kerstin istället jämför elevernas skilda förmåga att lära sig svenska kan eventuellt ha sin 
grund i att hennes jobb är att lära dessa elever svenska och att det då blir tydligt att vissa har 
svårare att lära sig språket. Hansson (2000) påpekar att målet för förberedelseklassen är att 
lära eleverna svenska så pass bra att de sedan kan slussas ut i en vanlig klass. Detta är fallet 
för Kerstin.  Hennes elever går och läser svenska hos henne tills de har de färdigheter som 
anses vara nödvändiga för undervisning i den ordinarie klassen. I och med detta har hon inte 
en lika begränsad tidsram som de övriga lärarna har för att uppnå de kunskapsmål som 
läroplanen satt upp. 

När respondenterna talade om språksvårigheterna var även de flesta av dem inne på att 
eleverna har ett torftigt språk och menade med det att eleverna hade svårt att se meningen 
bakom vissa ord och associera till det ordet åsyftade. Enligt Fredriksson och Wahlström 
(1997) kan det faktum att lärarna upplever detta bero på de inte har de referensramar som 
eleverna har och därför upplever detta som ett problem. Författarna menar vidare att ett lands 
språk speglar dess kultur och att de som talar språket måste förstå denna för att uppnå en 
fullständig förståelse av språket. Det är eventuellt detta respondenterna stöter på när de 
upplever att eleverna har svårt att se meningen bakom ordet. Respondenterna talar om dessa 
problem som språkliga även om Lisbet, Sara, Kerstin och Birgitta även är inne på att 
problemen kan ha sin bakgrund i kulturskillnader. 

Sven verkade tycka att elevernas problem var främst språkliga och söker inte förklaringen till 
dem i att eleverna har andra kulturella referensramar. Wellros (1996) menar att de problem 
som elever med ett annat modersmål än svenska upplevs ha, även har sin grund i deras 
annorlunda referensramar. Skolans böcker har sin utgångspunkt i den svenska kulturen och 
innehållet ger inte alltid på grund av detta dessa elever de associationer som krävs för att de 
ska förstå innehållet. Vilket även Lisbet pekar på ”man säger ju att de har ett så dåligt språk, 
många gånger tror jag att det har att göra med att man inte ser bakom ordet, man ser bara 
själva ordet.”  Sven talar endast om svårigheterna med förståelsen av vissa ord, medan Lisbeth 
som arbetar med att lära eleverna svenska har fått hitta vägar för att komma förbi dessa 
problem då det ingår i ämnets natur att jobba med detta. 

I Hultinger och Wallentin (1996) skriver de lärarna att de känner frustration över att eleverna 
inte kan språket. Många elever uppnår inte de kunskapsmål som är uppsatta, även om de är 
väldigt engagerade i skolarbetet. Eleverna har inte de erfarenheter som krävs för att till 
exempel förstå sammanhanget i de nationella proven som ofta beskriver en svensk verklighet. 
Detta anser lärarna är nedbrytande. De menar att det svenska språket är en väg in i samhället 
för eleverna då kunnande i språket ofta är en förutsättning för att kunna vidareutbilda sig. De 
”språkproblem” eleverna har medför att de har svårt att lyckas i många av skolans ämnen. 

Även Sven och Kerstin har känt frustration och känslor av otillräcklighet på grund av den 
språkliga situationen. Detta nämner inte Sara, Birgitta och Lisbet på samma sätt, vilket 
kanske beror på att de alla har mindre undervisningsgrupper. Lisbet menar till och med att 
hennes lilla grupp med endast fem elever, gör det möjligt för henne att arbeta på det sättet hon 
vill. Sven har en klass med över 25 elever och är ensam lärare i denna, så det är kanske ganska 
naturligt att han känner sig otillräcklig ibland. Kerstin har dock en lite mindre grupp, men i 
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hennes grupp kan å andra sidan ingen av eleverna det språket de undervisas på nämligen 
svenska. Rubstein och Reich (2000) framför att allt fler lärare upplever starka känslor av 
otillräcklighet och menar att detta dels beror på att lärarna känner frustration över att eleverna 
inte kan eller förstår och dels för att de inte de inte förstår varför vissa saker händer i gruppen. 
Sven verkar känna otillräcklighet och undra över varför eleverna inte förstår, medan Kerstin 
mer känner frustration över att hennes elever inte kan göra något om hon inte hjälper dem på 
grund av den språkliga situationen. Båda söker svar till problemen i den språkliga situationen 
och inte i elevernas kulturella eller religiösa bakgrund eller i det faktum att eleverna har 
annorlunda referensramar än svenska barn.  

Roth (1998) menar att den svenska majoritetens sedvänjor och traditioner ofta är 
utgångspunkten för undervisningen i skolan. I SOU (1996) tar författarna upp att lärarrollen 
har förändrats i och med att skolan blivit mångkulturell, de menar att situationen kan kräva 
annan kunskap och flexibilitet hos läraren. De menar att de på grund av detta kan vara 
tvungna att sätta in det som lärs ut i ett sammanhang som dessa elever förstår för att de ska 
kunna ta till sig undervisningen (SOU 1996:143). 

Språket kan väl på sätt och vis ses som en kulturskillnad, men respondenterna nämnde även 
andra problem som de upplevt i den mångkulturella situationen som kan bero på religions och 
kulturskillnader. Skillnader som berodde på olika länders skoltradition, olika värderingar så 
som syn på hämnd, motsättningar mellan olika invandrargrupper och traditioner, samt 
gruppering efter nationalitet. Dessa problem skiljer sig från de problem som beskrivs i den 
mer homogena skolsituationen, och blir kanske tydliga om jämförelser görs utifrån det sätt 
som vi i Sverige är vana att tänka på. Järtelius (1993) nämner att vissa i Sverige ibland har en 
tendens att se kulturell homogenitet som en förutsättning för konfliktlöshet. 

Lisbet och Kerstin talar om att invandrarelever kan få problem i skolan beroende på 
skolbakgrund eller skoltradition i det tidigare landet. Svenska lärare ser det som en 
självklarhet att alla ska gå i skolan och skolgången påverkar i mångt och mycket framtida 
utsikter. I andra kulturer är skolgången inte lika självklar. Kuyumcu, Ceru (2000), talar om att 
det finns litterata och illitterata traditioner i världen, som har olika kunskapsideal och 
utlärningsmetoder. Personer som är uppvuxna i den illitterata traditionen är inte alltid vana 
vid att läsa sig till kunskap. Detta kan förklara varför Kerstin talar om att vissa elever har 
svårare att lära sig på grund av att de kommer från ett land med en annan skoltradition än den 
Sverige har. Enligt Kuyumcu kan lärare erfara att skolgången för illitterata blir problematisk 
då de är vana vid en mer konkret undervisning som även är situationsbunden. Sven upplever 
undervisningen i SO som problematisk, vilket kanske beror på att han är från en litterat 
tradition där undervisningen bygger på läsning, medan eleverna kanske inte är det och därmed 
finner situationen problematisk i och med att de är vana vid ett mer situationsbundet 
inlärande. I Sverige är, enligt Carlgren (1997), mycket av undervisningen abstrakt det vill 
säga undervisningen bygger mycket på att eleverna läser om hur saker och ting går till istället 
för att utföra det i praktiken. Carlgren menar att elever har svårare att lära sig ju större glapp 
det är mellan deras kultur och skolans, vilket även det kan förklara varför Kerstin och Lisbet 
upplevde att elever från ett land utan skoltradition enligt henne har svårare att lära sig. 

 

Sara och Birgitta tog även upp att det uppstått meningsskiljaktigheter vid firandet av 
traditioner, de påpekade att en del muslimer inte ville vara med då de till exempel gjorde 
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julpyssel.  Även Lisbet tog upp detta. Att de tog upp detta kan eventuellt bero på att det hade 
aktualiserats i och med att julfirandet var i full gång vid intervjutillfället och för att detta är en 
aspekt som ofta nämns i debatten om den mångkulturella skolan. Det är även vid firandet av 
traditioner som kristendomen blir tydlig då inte så många i Sverige utövar sin religion aktivt.  

Lisbet hade arbetat med sina elever för att de skulle få en ökad förståelse för den svenska 
kulturen, och sa att de nu fått förståelse för att alla traditioner inte är speciellt religiösa och på 
grund av detta deltog nu eleverna. Att religionsskiljaktigheter ofta är aktuella i den 
mångkulturella debatten kan enligt Wellros (1996) bero på att religionen ofta är viktig för 
många som kommer till Sverige och att en del tydligt vill visa avstånd mellan det nya 
samhället och den tradition de är vana vid. Sverige som land är sekulariserat och många 
svenskar kan inte så mycket om den egna religionen. Detta kan vara en förklaring till varför 
Lisbet försöker framhäva att firandet av traditioner i Sverige egentligen inte är så religiöst 
betingat för många. Om traditionerna inte anses vara religiösa är det kanske lättare för läraren 
att få dessa elever och deras föräldrar att delta om deltagandet inte har med 
religionstillhörighet att göra.  

Religion har precis som språket en väldigt framträdande roll i debatten om den 
mångkulturella skolan. Att även religiösa traditioner blev framträdande bland de intervjuade 
lärarna tror jag kan bero på att Sverige är sekulariserat. Många i Sverige ser inte traditionerna 
som religiösa, och har inte någon större kunskap vare sig om sin egen religion eller andras. 
Wellros (1996) menar att det inom varje religion finns icke- troende som följer och firar dess 
traditioner utan att reflektera över varför. Hon påpekar att främlingskapet kanske inte alltid 
bara ligger mellan de olika religionerna utan även mellan troende och icke- troende. Hon 
menar att lärarna ibland kan känna sig osäkra på vad som bör tillåtas i form av religiositet, de 
är rädda att trampa någon på tårna. Religiositet ses som något djupt som är svårt att diskutera 
eventuellt på grund av osäkerhet. Det kanske även därför är lättare att ge förklaringen att vissa 
traditioner inte firas på grund av religiositet som Lisbet gör, vilket för många är sanning även 
om ursprunget är religiöst. Med denna förklaringen undviks kanske en del konflikter, 
samtidigt som de traditioner som firats kan fortsätta firas.  

Att Lisbet, Kerstin, Sara och Birgitta pratade om religion och anknöt till religiösa högtider 
kan eventuellt även bero på att det är vid dessa tillfällen som religionen för många i Sverige 
blir tydlig, då de själva inte är religiösa. Det kan även bero på att det är här skillnaderna blir 
som mest konkreta och tydliga. I det vardagliga levernet kanske ett visst sätt att agera inte 
kopplas till religionen, då tillräckligt med kunskap eventuellt inte finns för att se dessa 
samband. Även Sven tar upp religionen i intervjun då han uttrycker att 
religionsundervisningen kan väcka starka känslor som svar på om han använt elevernas 
bakgrund. Ibland kan det säkert vara ett dilemma för lärarna att veta hur de ska göra i skolan, 
vissa invandrarföräldrar vill inte att deras barn ska gå till kyrkan på avslutningen och tar 
lärarna bort denna tradition blir istället svenska föräldrar arga. 

Under intervjun aktualiserades kulturella skillnader hos invandrarelever jämfört med svenska 
elever, och skillnader i att undervisa i en mångkulturell klass jämfört med en homogen klass 
med svenska elever i. 

Lisbet, Sara, Birgitta och Kerstin nämnde att det fanns många möjligheter med 
undervisningen i mångkulturella klasser. Fördelen med att arbeta i mångkulturella klasser är 
enligt Sara att eleverna mer naturligt får respekt för varandras olikheter, vilket även Birgitta 
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håller med om. Enligt läroplanen (Lpo1994) är en ökad förståelse för olikheter samt andra 
kulturer ett mål som skolan ska uppnå. Det faktum att elever från olika kulturer går i samma 
klass behöver inte automatiskt medföra att förståelsen för kulturella skillnader ökar hos lärare 
och elever. Kerstin tycker att undervisningen i hennes klass just bidrar till detta samt att denna 
är en möjlighet då alla elever kan bidra med sitt. Kerstin är den enda som framför detta, vilket 
kanske kan bero på att det i hennes klass blir mer påtagligt då alla hennes elever kommer från 
andra länder. Hon påpekar även att det i hennes klass uppstår en slags tolerans eftersom 
eleverna jämför sina ursprungskulturer med varandra och inser att om en kultur är konstig så 
är en annan det också. Hon säger ”Synen på en grupp som helt knäppa, då märker de ju att om 
araberna är knäppa då är alltså kineserna knäppa också och tyskarna och polackerna och då på 
något sätt så får det till följd att ingen är knäpp utan alla gör olika”. I en klass med elever från 
många olika länder utan svenska elever är det heller ingen kultur som dominerar och sätter 
normen för hur det ska vara. Bergman (1983) skriver att majoritetsbefolkningen ställer krav 
på socialisation av sin kultur, medan minoritetsbefolkningen kämpar för att få behålla sin. I 
Kerstins klass är det bara hon som lärare som är svensk och därmed finns det ingen svensk 
majoritet. 

I en klass med en majoritet svenska barn och några invandrare kanske läraren inte lika 
automatiskt tänker på att jämföra, då det är den svenska kulturen som, enligt Bergman 
dominerar undervisningen.  

Lisbet tycker att det är en fantastisk möjlighet att få träffa människor från olika bakgrunder 
och olika kulturer och delar av världen och är övertygad om att alla individer har något att ge 
varandra. Detta är i mångt och mycket vad som anses som möjligheter även i debatten om den 
mångkulturella skolan och i de mål som läroplanen satt upp för en ökad mångfald.  Det 
intressanta är att även om Lisbet tycker att det är en möjlighet med flera bakgrunder i klassen 
och att det är viktigt att ta tillvara på mångfalden, så använder hon sig inte av elevernas 
erfarenheter i undervisningen. SOU (1996) menar att den mångkulturella situationen ställer 
nya krav på läraren och att detta tagits mot olika av olika lärare en del tar till vara olikheterna 
medan andra menar att eleverna ska slussas in i det svenska sättet att leva. Detta kan kanske 
vara en orsak till att Lisbet inte använder elevernas olika bakgrund. Det kan kanske också 
bero på att hon har tid att se till varje individ och individanpassa undervisningen, då hennes 
grupp endast innehåller fem elever och att hon i och med detta på sätt och vis ser till deras 
erfarenheter. Om läraren ser till varje individ är kanske den kulturella bakgrunden en del av 
detta. Nyström (1993) menar nämligen att det faktum att undervisningen är individanpassad 
medför att lärarna inte i så hög grad reflekterar över när de använder sig av elevers 
erfarenheter. Lisbet menar vidare att hon arbetar med helheten hos eleven när de är hos henne 
det vill säga hon tycker det är viktigt att lära känna och bygga upp självförtroendet hos 
eleverna samt skapa en trygg inlärningsmiljö. 

Sara, Birgitta och Kerstin säger sig alla använda sig i mer eller mindre grad av elevernas 
bakgrund i undervisningen. Lisbet använder sig inte av elevernas bakgrund, utan när de är hos 
henne är det svenska skolan som gäller och intensivarbete med svenska språket. Hon tror att 
hon skulle använda sig av elevernas bakgrund mer om hon hade helklass. Sven har inte heller 
gjort detta, men planerar att göra detta inom religion. För många lärare är det enligt SOU 
(1999) legitimt att hålla sig till försvenskning då de anser att eleverna bör anpassas till det 
svenska samhället. Ett annat skäl till att inte använda elevernas olika bakgrund kan vara att 
den traditionella lärarrollen då sätts på spel. Om du som lärare ska använda elevers olika 
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bakgrund är det inte du som sitter inne med kunskapen utan eleverna. På så sätt släpper 
läraren ifrån sig lite av den makt som är bunden till den traditionella lärarrollen (SOU 
1999:63).  

Att Sven inte använt sig av elevernas erfarenhet kan kanske även bero på att han inte varit 
verksam lärare så länge ännu. Han planerar dock att göra detta inom religion. Nyström (1993) 
menar att lärare mest frekvent använder sig av elevernas erfarenheter i jämförelser av 
traditioner och religioner och tror att det är inom dessa områden som det är lättast att använda 
sig av elevernas erfarenheter spontant. Jag tror även att detta kan vara en förklaring, men det 
kan även vara lättast att använda sig av eleverna inom dessa områden även på grund av att det 
här finns skillnader som är synliga för lärarna som är bärare av den svenska kulturen. 
Skillnader som man vet om även om man inte är så insatt i olika kulturer. När lärarna 
undervisar om olika religioner och traditioner kanske det även faller sig mer naturligt att 
diskutera och jämföra och använda klassens erfarenheter, då dessa ämnen eventuellt mer 
naturligt lockar till jämförelser. Religion finns även som ämne på schemat vilket gör att 
lärarna inte behöver planera ett nytt moment för att använda sig av elevernas erfarenheter. 

Birgitta har även hon använt sig av elevernas bakgrund vad gäller firandet av traditioner. Ett 
exempel som hon nämnde var att de muslimska eleverna fick berätta om hur de firar ramadan. 
Sara har använt sig av elevernas bakgrund i Svenska 2 undervisningen, då eleverna berättat 
sagor från sina hemländer, vilket verkar ha vara bra på så sätt att utgångspunkten här spontant 
blir likheterna och inte skillnaderna. Hon har dock inte använt sig av deras bakgrund i 
helklassundervisningen, då klassen även innehåller barn från Sverige. En förklaring till varför 
vissa lärare och kanske även Sara inte väljer att ta upp och göra jämförelser mellan olika 
kulturer i helklass är enligt Nyström (1993) att lärarna är rädda för att eleverna ska känna sig 
utpekade och att lärare erfarit att vissa elever även gör det. 

Kerstin använder sig av jämförelser mellan olika länder som en naturlig del av 
undervisningen. Men även av en del av respondenterna använder sig av elevernas erfarenheter 
verkar inte detta vara något som genomsyrar undervisningen. Det finns tendenser hos 
respondenterna till att vilja ta tillvara det annorlunda så som att ta hjälp av eleverna i 
religionsundervisningen och belysandet av deras kulturella traditioner. Det vill säga en vilja 
att vilja gå mot det annorlunda och göra jämförelser mellan den svenska kulturen och 
elevernas. 

Samtidigt finns det även en strävan mot ”försvenskning” i form av att respondenterna, främst 
Lisbet, Kerstin och Birgitta, vill ge eleverna en plats i det svenska samhället och en bank av 
kulturella erfarenheter precis som svenska barn får i form av sagor och berättelser. Kerstin 
och Lisbet tillåter inte heller något annat språk än svenska under undervisningstid och menar 
att när eleverna är hos dem är det svenska som gäller. Nyström (1993) menar att lärare mycket 
sällan ser elevernas modersmål som en tillgång i undervisningen, vilket kanske kan bero på 
att lärarna inte själva kan dessa språk. Men å andra sidan är detta faktum vanligt i 
språkundervisning i allmänhet, hur många gånger har man inte hört att man endast får tala 
engelska under engelsklektionerna i skolan? 

Strävan efter ”försvenskning” kan kanske även ha en förklaring i den svenska skoltraditionen. 
Fredriksson & Wahlström (1997) menar att den skoltradition lärarna lever i har påverkats av 
den kulturella enhetlighet som funnits i Sverige under många år. Såväl läroböcker som sättet 
att undervisa, sätter homogenitet i skolan som ett mål. Carlgren (1997) menar att den 
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institution som skolan är och dess organisation bär med sig vissa inrotade mönster. Kanske är 
det så att klassrummen och traditioner som detta sätt att undervisa som organisationen för 
med sig, gör att lärarna upplever att det är svårt att organisera en undervisning där hänsyn kan 
ges till elevernas olika bakgrund.  Klassrumstraditionen och den organisation den medför 
finns hos de respondenter som undervisar i helklass, det vill säga Sven, Sara och Birgitta, 
medan dessa traditioner kanske inte är lika tydliga i mindre undervisningsgrupper då 
organisationen ser annorlunda ut. Roth (1997) påpekar även att svenska lärare naturligt är 
bärare av den svenska kulturen, och alla respondenterna är födda och uppvuxna i Sverige. Det 
kan förhålla sig så att det faktum att lärarna inte använder sig av elevernas erfarenheter beror 
på att de anser dessa ointressanta om de anser att det är bäst för eleverna om de ”försvenskas” 
eller assimileras in i samhället. Eller beror det på att de som svenskar är osäkra på vad som är 
annorlunda för andra kulturer och därmed kanske de inte heller tar upp detta. Som lärare kan 
det även vara enkelt att se alla som lika istället för olika. På så sätt är det enklare att bedriva 
en traditionell undervisning. Om alla är olika måste undervisningen individanpassas vilket 
medför att det traditionella undervisningssättet där läraren står framme vid katedern måste 
förändras och förändringar tar både tid och kraft.  

Wellros (1996) menar även att det är först när lärarna kommer i kontakt med andra kulturer 
som de börjar fundera över sin egen. Innan dess kan kulturen vara relativt omedveten för dem. 
Även om läroplanen förespråkar att olika kulturer ska integreras i undervisningen innehåller 
den inte metoder för hur detta kan göras. Det var inte heller så länge sedan som 
invandringspolitiken förespråkade att dessa skulle assimileras in i samhället. Kanske lever 
detta synsätt omedvetet kvar i skolan hos vissa lärare. Kerstin och Lisbet som talar om att hos 
dem är det satsning på svenska som gäller, kan eventuellt leva kvar i detta.  

7.3. Förslag till vidare forskning 

Under tiden jag gjorde detta arbete var det många tankar som väcktes på områden som skulle 
vara intressanta att undersöka vidare inom ämnet. Ämnet är brett och denna studie är inte på 
något sätt heltäckande. När jag gjorde denna studie undersökte jag och jämförde lärarnas olika 
upplevelser och arbetsstrategier rörande olika aspekter av mångkulturalitet. Jag tycker att det 
skulle vara intressant att utveckla detta och då undersöka om det finns likheter eller skillnader 
i hur lärare inom olika ämnesinriktningar upplever den mångkulturella situationen. Detta för 
att jag tror att man kan få hjälp av varandra genom att analysera vad olika lärare exempel ser 
som ”svårigheter” respektive ”möjligheter” i ett kulturpluralistiskt klimat. Genom detta kan 
man kanske även få en uppfattning om inom vilka områden det behövs vidare utbildning för 
dagens lärare.  
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Intervjuguide    (Bilaga 1) 

Bakgrund 

-Hur länge har du arbetat som lärare? 

-Hur gammal är du? 

-I vilka årskurser och ämen? 

-På vilka skolor/ vad för slags områden? 

Klassen 

- Klassammansättning  

- Hur fungerar klassen som grupp? 

- Vad innebär en mångkulturell klass för dig? 

- Vilka problem/möjligheter finns utifrån det mångkulturella perspektivet? 

Undervisning 

- Beskriv undervisningen i klassen 

- Problem/möjligheter 

Lärarroll 

- Beskriv din lärarroll i klassen 

- Har den ändrats med åren? 

- Problem/möjligheter med att vara lärare i klassen? 

- Vilka råd skulle du ge till en lärare som skulle arbeta i en mångkulturell klass? 

 

Övrigt… 

 

 

 

 


