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Sammanfattning  
I denna uppsats intervjuas pedagoger för att undersöka hur en skola hanterar mångfalden bland eleverna. Syftet med undersökningen är dels 
att analysera vad mångfald innebär för respondenterna dels att undersöka i vilken utsträckning elevernas erfarenheter och kulturella 
bakgrund tas tillvara i undervisningen. Vi vill också se hur dessa frågor framställs i litteratur.  
 
Alla tillfrågade i undersökningen lägger etnicitet i begreppet mångfald och alla utom en anger det som det allra första de tänker på. Vid 
utförligare beskrivning nämns även kön, social klass, sexualitet, funktionshinder och intressen som delar av mångfalden. Våra respondenter 
nyttjar mångfalden på olika sätt i sin klass. I resultatet kan vi skönja att vissa metoder de använder är vad vår litteratur kallar interkulturellt 
arbetssätt. Den interkulturella metoden beskrivs som ett förhållningssätt som ska genomsyra alla ämnen och har som syfte att skapa goda 
förutsättningar för respekt och tolerans såväl i klassrummet som i samhället.  Mångkulturell pedagogik däremot fokuserar på kulturer vid 
enstaka tillfällen. 
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1. Inledning  
Etnisk mångfald i skolan är i ropet. Vi uppfattar att områden som Rosengård och Rinkeby är 

flitigt använda begrepp i debatten om integrering och skola. Med uttryckt oro och med rynkad 

panna talas det om skolor i områden som dessa. I vårt allt mer mångkulturella samhälle pågår 

ideligen möten och krockar mellan olika etniska grupper. För att motverka rasism, fördomar 

samt diskriminering behöver de demokratiska värdena ständigt diskuteras anser vi. Dessa 

diskussioner behöver bland annat föras bland barn och ungdomar i skolan.  I Lpo-94 står det 

att  

 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
/…/ Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser.1 

 

Enligt Lpo-94 finns det alltså ett värde i kulturell mångfald. Att ta tillvara på och belysa 

mångfald i positiv mening anser vi är viktigt. För att motivation och arbetsglädje ska infinna 

sig för eleven är det av stor vikt att alla elever känner sig bekväma och hemmastadda i skolan. 

Ett sätt att uppnå detta anser vi kan vara att bygga broar mellan kulturer genom 

undervisningen. Pedagoger ska öppna dörrar för alla erfarenheter och bakgrunder; det berikar 

och verklighetsförankrar kunskapen i skolan menar vi. I denna uppsats kommer vi att 

undersöka hur en skola i en mellanstor svensk stad hanterar mångfalden bland eleverna. 

Skolan som fortsättningsvis kommer att gå under namnet Regnbågsskolan heter egentligen 

något annat. 

 

Denna uppsats rymmer tre centrala begrepp: mångfald, mångkulturell och interkulturell. Det 

är viktigt att man förstår skillnaden mellan dem. Mångfald innebär en varierad förekomst av 

olika slag. När det gäller mångfald och människor är det ofta etnicitet och religiös tillhörighet 

som kommer på tal. Vidare kan mångfald också innefatta faktorer som ålder, kön, yrke, 

klasstillhörighet, personlighet, intressen och förmågor. Ett mångkulturellt samhälle kan 

beskrivas som ett samhälle med mångfald, alltså variation av tidigare nämnda faktorer. Den 

sociala praxis som krävs för att få mångfalden att fungera är bland annat demokrati, respekt 

och förståelse. När detta äger rum talas det om interkulturalitet.2 Ett mångkulturellt 

förhållningssätt handlar alltså bara om samexistens medan det interkulturella innebär samspel 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 (060517) kl. 13.03.  
2 Ulf Fredriksson och Pär Wahlström, Skola för mångfald eller enfald (Stockholm: Legus Förlag, 1997), 66. 
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och interaktion mellan grupperna och individerna i mångfalden.3 Dessa begrepp kommer att 

utredas ytterligare senare i undersökningen och förklaras utifrån en pedagogisk synvinkel.  

 

Vi har en hypotes om att ordet mångfald ofta kopplas samman med etnicitet i första hand. Vi 

tror också att själva ordet mångfald är en produkt av en begreppsomvandling från ord som till 

exempel invandrartät. Invandrartät har en negativ klang och förekommer ibland i negativa 

sammanhang som förklaring på vissa problem, anser vi. Vår teori är att man får en mindre 

negativ framtoning genom att ersätta ord som invandrartät med mångfald. Om associationerna 

dock fortfarande är desamma som innan är begreppsomvandlingen betydelselös. Vi ställer oss 

frågan om associationerna till det förra begreppet fortfarande finns kvar och vad det i så fall 

har för betydelse för elever som går i klasser med flera invandrare. Tankar kring detta 

kommer vi att föra i diskussionen. Pedagogers värderingar och förhållande till begrepp som 

dessa tror vi speglar hur de resonerar kring sin undervisning. Vi vill därför fråga pedagoger 

om hur de tolkar begreppet mångfald. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är dels att analysera vad mångfald innebär för en rektor och några 

lärare på Regnbågsskolan, dels att undersöka i vilken utsträckning elevernas erfarenheter och 

kulturella bakgrund tas tillvara i undervisningen. Vi vill också se hur detta framställs i 

litteratur. Interkulturell pedagogik är ett sätt att förhålla sig till och undervisa om mångfald 

och vi vill ta reda på mer om hur en sådan undervisning ser ut och om våra respondenter 

använder sig av det i någon utsträckning. Syftet kan konkretiseras med fyra frågeställningar: 

 
• Vad läggs i begreppet mångfald enligt litteraturen och respondenterna? 

• Hur används klassens kulturella mångfald som resurs i undervisningen? 

• Vad innebär interkulturell pedagogik och hur kan den se ut i praktiken? 

• Vilka är möjligheterna respektive svårigheterna i den mångkulturella skolan? 

                                                 
3 Fredriksson och Wahlström, Skola för mångfald eller enfald, 66. 
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2. Metod  
I detta avsnitt beskriver och motiverar vi vårt tillvägagångssätt i studien. En kort beskrivning 

av vad en kvalitativ ansats innebär och vad den kan ha för fördelar och nackdelar tas också 

upp. Vi redogör för vårt urval av informanter och berättar om den valda skolan liksom 

felkällor och etiska överväganden vi har ställts inför.  

 

 

2.1. Val av metod 
Det allra första vi gjorde var att genomföra litteratursökningar på begrepp som mångfald och 

mångfald i skolan. Tidigare vetenskapliga arbeten som handlar om mångkultur och etnicitet 

kom till användning när vi tittade i dessas referenslistor för litteraturtips.  

 

Vår forskningsansats är av det kvalitativa slaget där syftet är att förstå olika uppfattningar 

utan att generalisera och förklara. Tillvägagångssättet inom en kvalitativ ansats är oftast 

intervjuer eller observationer. I vårt fall är det intervjuer. Data som samlas in genom 

kvalitativa ansatser kallas för mjukdata och det är den mjuka verkligheten som studeras. 

Hårda data är sådant som forskaren kan räkna på och omsätta till statistik.4 Till skillnad från 

kvantitativa ansatser så når en kvalitativ forskning en djupare förståelse för det som studeras. 

Forskarens roll är mycket viktig inom denna forskning då det är utifrån dennes förförståelse, 

tankar och känslor som informationen tolkas. Steinar Kvale och Staffan Stukát menar att 

kritiken mot den kvalitativa ansatsen är att resultaten kan bli olika beroende på vem det är 

som tolkar. Resultat från få intervjuer kan inte generaliseras menar de. Däremot kan 

omfattande information om det som granskas överlämnas så att resultaten kan appliceras på 

och jämföras med andra liknande fall. Om till exempel en grupp undersöks kan informationen 

om gruppens sammansättning av kön, etnicitet, ålder och samhällsklass lämnas så att 

resultatet kan jämföras med liknande grupp. Detta innebär alltså generalisering i viss mening.5 

 

Vår studie är inspirerad av en fenomenografisk ansats som är en variant av kvalitativ metod. 

Denna ansats innebär intresse för olika uppfattningar och variation av dem snarare än antalet. 

Staffan Larsson menar att den fenomenografiska ansatsen varken är intresserad av att förklara 

                                                 
4 Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 
69. 
5 Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2005), 32-33. 
Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 98. 
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eller uppge frekvensen bland uppfattningarna.6 Utgångspunkten är till exempel öppna 

intervjuer där respondenterna berättar om sin åsikt.7 Vi är intresserade av att få fram exempel 

på uppfattningar samt arbetsmetoder med mångfald. I vår studie är vi intresserade av 

spridningen av svar. Därför använder vi en kvalitativ metod som inte är generaliserbar. Efter 

transkribering och noggrann läsning sorterade vi materialet i kategorier som motsvarar de 

olika uppfattningarna precis som Stukát beskriver i sin bok. Detta menar han är tidskrävande 

och därför är antalet intervjuer få, precis som i vårt fall.8 

 

 

2.2. Regnbågsskolan 
Vårt intresse för Regnbågsskolan väcktes efter att vi tittat runt på olika skolors hemsidor. 

Regnbågsskolan är en av landets 20 skolor som ingår i det nationella projektet Idéskola för 

mångfald som är startat av Myndigheten för skolutveckling.9 Urvalet för projektet har skett 

utifrån fyra kriterier: 

 
• helhetssynen på lärande 
• relationerna mellan barn och personal och barn sinsemellan 
• samverkan med föräldrar och närsamhället samt 
• språk och kommunikation10   

 

Det har också tagits hänsyn till skolans geografiska läge, antalet elever med 

invandrarbakgrund samt skolans erfarenheter och kunskaper kring detta. Skolan är en 4-9 

skola med 641 elever. Den är belägen i en mellanstor svensk stad, den har både musikklasser, 

fotbollsklasser, särskola och många kulturer representerade bland eleverna.  

 

Vårt ärende presenterades genom e-post till skolans två rektorer. Som svar på vår förfrågan 

fick vi namn och e-postadresser till tio lärare som i skrivande stund är med i ledningsgruppen 

för projektet. Urvalet blev därmed inte slumpmässigt där en oberoende faktor bestämde 

deltagarna. Vi kan inte säga att våra resultat är representativt för lärare på Regnbågsskolan 

eller för lärare i allmänhet. Dels på grund av att vi genomförde en kvalitativ undersökning, 

                                                 
6 Staffan Larsson, Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi (Lund: Studentlitteratur, 1986), 13. 
7 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 33-34. 
8 Ibid., 33-34, 40. 
9 http://www.skolutveckling.se/ideskola/modules.php?name=Skola&pa=showpage&pid=4 (060405) kl. 10.17  
10 Ibid. 
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dels att vi blev tilldelade respondenter.11 De tio lärarna kontaktades per e-post där vi 

framförde vårt ärende. Vi presenterade oss, frågade om de vill medverka vid intervju samt 

föreslog tid och plats. Sex av dem svarade att de kunde medverka. Utöver lärarna fick vi 

möjlighet att intervjua en av rektorerna på Regnbågsskolan. Samtliga av pedagogerna i vår 

undersökning jobbar på högstadiet. 

 

 

2.3. Intervjuer 
Vårt empiriska material består av sju kvalitativa intervjuer. Samtalen genomfördes med en 

rektor och sex lärare varav en man och sex kvinnor. Intervjuerna var öppna och byggde delvis 

på en frågeguide.12 Respondenterna hade inte fått ta del av frågorna i förväg utan bara om 

ämnet, mångfald i skolan. Intervjuerna tog i snitt 30-40 minuter och vi medverkade båda i 

samtliga av dem. Anledningen till detta var att en av oss kunde fokusera mer på samtalet och 

den andra på att vi inte skulle missa någon viktig fråga. Vi ville också få med bådas 

tolkningar av svaren. För att skapa en avslappnad stämning undvek vi att sitta i 

förhörsposition vid bordet så att respondenten inte skulle känna sig utsatt. För att få ett så 

naturligt samtal som möjligt placerade vi bandspelaren i mitten på bordet och vi använde oss 

inte av någon lös mikrofon. Samtalen ägde rum under arbetstid i en konferenslokal 

angränsande till personalrummet på skolan. Stukát menar att en miljö som är ostörd och trygg 

för båda parter är fördelaktigt i intervjusituationen. En hemmaplan i något avseende för 

respondenten, som till exempel dennes arbetsplats, är ofta en sådan miljö.13 

 

 

2.4. Etiska överväganden 
Deltagare i undersökningar måste alltid informeras om hur materialet kommer att behandlas 

och att de har rätt att avbryta närhelst de vill. Dessa regler ingår i informationskravet i etiska 

krav för samhällsvetenskaplig forskning.14 Ett annat krav i denna skrift är samtyckekravet 

som innebär att informanterna ger sitt medgivande för deltagandet i undersökningen. 

Ytterligare fordras det att all information ska behandlas konfidentiellt och anonymt enligt 

konfidentialitetskravet. Insamlad data från respondenterna får inte användas i annat än 

                                                 
11 Christer  Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare (Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 2002), 28. 
12 Se bilaga 1. 
13 Stukát, Att skriv examensarbete inom utbildningsvetenskap, 40. 
14 http://www.codex.uu.se, (060518) kl. 11.10. 
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forskningssyfte.15 Alla våra respondenter informerades via e-post om vårt syfte med studien 

och att vi avsåg att spela in samtalen på band. Vi klargjorde också att materialet behandlas 

konfidentiellt, att det avidentifieras i vårt resultat och att det makuleras efter uppsatsens 

framläggning. Som introduktion till varje intervjutillfälle upprepades denna information.  

 

 

2.5. Materialbearbetning  
Stukát anser att materialet bör transkriberas så noggrant som möjligt, inklusive tvekningar, 

pauser och skratt. Detta är viktigt för analysen menar han.16 Transkriberingen innebär också 

att undersökaren grundligt lär känna sitt material och Kvale menar att den dessutom är en 

början till analysen.17 När man vill söka upp ett svar på en fråga är det lättare att gå igenom 

materialet i dokumentform än att lyssna igenom intervjun på band. Vårt transkriberingsarbete 

gjordes i nära anslutning till intervjuerna medan vi hade dem färska i minnet. Efter noggrann 

genomgång av utskrifter av transkriberingarna kategoriserade vi respondenternas svar med 

hjälp av överstrykningspennor. De olika färgerna representerade olika uppfattningar. Efter 

detta urskiljde vi kategorier av svar som vi presenterar i resultatet.18 Det är uppfattningarna 

och inte pedagogerna som har kategoriserats. En pedagog kan således finnas med i flera 

kategorier. 

 

 

2.6. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och trovärdighet.19 Ett exempel på när detta kan ifrågasättas 

och betvivlas är när ett företag står bakom en rapport som de har vinstintresse av. Ledande 

frågor kan också bidra till att reliabiliteten kan diskuteras. Validitet innebär giltighet. 

Undersökningar kan passera bäst före datum vilket innebär att de inte längre är giltiga. 

Svenskarnas matvanor för 30 år sedan är till exempel med stor sannolikhet inte desamma som 

idag. Validiteten och reliabiliteten är beroende av varandra. Även om undersökningen om 

matvanorna har hög reliabilitet kan validiteten bli låg om den används till att styrka ett 

resonemang i nutid.20  

                                                 
15 http://www.codex.uu.se, (060518) kl. 11.10.  
16 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 40. 
17 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 155. 
18 Larsson, Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi, 36-38. 
19 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 155.  
20 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 126. 
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Att alla respondenter är med i utbildningsgruppen för Idéskola för mångfald kan ha påverkat 

utslaget och gör att undersökningens reliabilitet kan ifrågasättas. Vi kan ana att dessa personer 

är de mest engagerade på Regnbågsskolan inom vårt studieämne och att de har ett mer 

medvetet förhållningssätt till mångfald än andra lärare. För att ytterligare styrka 

undersökningens resultat kunde vi ha kompletterat med observationer för att se om det som 

informanterna uppgav stämmer överens med verkligheten. Validiteten hade därmed stärkts. 

En fråga vi ställer oss är om vi hade fått ut andra kategorier på arbetsmetoder med mångfald 

om vi hade intervjuat pedagoger ifrån mellanstadiet. 

 

 

2.7. Metoddiskussion 
Rektorn på Regnbågsskolan gav oss namn på pedagoger som kunde tänkas vilja delta i 

intervjuerna, vi styrde alltså inte själva över vilka personer som var med i vår undersökning. 

Därmed kan vi ställa oss frågan: Skulle studiens utfall ha blivit annorlunda om urvalet varit 

slumpmässigt eller gått till på annat sätt? Vi frågade oss också om det faktum att en av oss har 

utländsk härkomst kan ha påverkat informanternas svar. På grund av detta och att vi befann 

oss på en skola med stor etnisk spridning misstänker vi att fokus kan ha hamnat mer på 

mångfald i bemärkelsen etnisk variation än på andra olikheter. Dessutom kan respondenternas 

förutfattade meningar kring vad vår uppsats skulle handla om också influerat. Vi uppfattade 

nämligen att de trodde att vårt intresse för deras skola i synnerhet berodde på det höga antalet 

av elever med invandrarbakgrund. En av respondenterna trodde att vi hade uppfattningen att 

skolan endast fokuserar på den etniska mångfalden och inte definierar andra olikheter, som 

intressen förmågor och behov, som mångfald. I samband med detta uppfattade vi att hon 

kände att hon inte hade något att bidra med i intervjuerna då hennes klass varken innefattade 

några utländska nationaliteter eller några pojkar.  

 

Lokalen vi befann oss i ligger vägg i vägg med personalrummet tillika det rum där personalen 

äter sin lunch. Stundtals var ljudnivån hög och vid ett tillfälle blev vi avbrutna. Vi uppfattade 

inte att avbrottet störde intervjun eller att det påverkade svaren. I förebyggande syfte kunde vi 

dock ha besökt skolan i förväg för att undersöka alternativa grupprum. För att undvika avbrott 

borde vi ha satt upp en stör-ej-lapp på dörren.  
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Det finns både fördelar och nackdelar med att respondenterna inte delges intervjufrågorna i 

förväg. En fördel är att svaren kan bli spontana och inte uttänkta i förväg. De intervjuade kan 

inte heller diskutera ämnet eller frågorna i förväg och på så sätt bli påverkade av varandra. 

Nackdelen är om ämnet är så pass svårt eller obekant för respondenten att den inte kan ge 

några svar. Det finns olika sätt att få fram svar, antingen genom direkta frågor eller genom 

samtal kring ett ämne. Vill vi få reda på någons favoritfärg kan vi ställa den direkta frågan: 

Vilken är din favoritfärg? Vi kan också i ett samtal om färgskalor på väggarna i hemmet eller 

i garderoben komma fram till samma svar. Vi använde oss av båda tillvägagångssätten för att 

få så omfattande svar som möjligt. 

 

Något som kändes bra med undersökningen är att vi kände oss inlästa på ämnet innan vi 

genomförde intervjuerna. På så sätt kunde vi ställa bra följdfrågor. Vi kände oss inte nervösa 

under intervjuerna och vi är nöjda med den harmoniska stämning vi upplevde att vi skapade. 

Innan intervjutillfällena testade vi frågorna på varandra för att vi skulle känna oss mer säkra 

på frågeformuleringen till respondenterna. Första intervjun fick vara en pilotintervju med 

förbehåll att kunna ändra eller komplettera. Första intervjun är dock medräknad i vårt resultat. 

Vi lät respondenten svara utan att vi omformulerade frågorna.  
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3. Litteraturgenomgång 
I denna teoridel diskuterar vi kring, och analyserar begreppen mångfald, mångkulturell och 

interkulturell pedagogik i ett skolperspektiv utifrån litteraturen vi studerat. Vi tar också upp 

orsaker till det mångkulturella samhällets framväxt. Vidare behandlar vi hur mångkulturell 

och interkulturell pedagogik formades samt hur de kan se ut i praktiken. Mångfald är ett 

centralt begrepp i vår uppsats och därför anser vi att det är relevant att veta hur ordet har 

beskrivits genom tiderna.  

 

 

3.1. Det mångkulturella samhället 
Från ett delbetänkande av Skolkommittén genom utbildningsdepartementet framgår det att 

kulturell mångfald som företeelse inte är något nytt. Invandringen har haft betydelse för en 

tydligare bild av det mångkulturella samhället men pluralism och skillnader mellan kön, 

social klass, stad och landsbygd och ideologier har alltid funnits och är en formulering för 

mångfald.21 Pirjo Lahdenperä, docent i pedagogik hävdar att Sveriges och övriga Europas 

alltmer mångkulturella samhälle har skapats av flera orsaker. Att människor alltmer reser till 

andra länder bidrar till vidgade vyer och Internets genombrott har gett oss möjligheter att 

upptäcka omvärlden snabbare och mer omfattande än tidigare menar hon. Medias 

lättillgänglighet har lett till vidare perspektiv. Förvärvsarbete utomlands, ett ökat utbud av och 

tolerans för alternativa livsstilar och ideologier är också bidragande faktorer enligt 

Lahdenperä.22 Vad som däremot är nytt är att orden mångfald och mångkulturell har fått ny 

innebörd i och med invandringen, men de används också fortfarande som synonymer. När 

begreppen tas upp med skolpersonal går associationer ofta till antalet befintliga elever med 

utländsk bakgrund enligt Caroline Ljungberg, doktorand i internationell migration och etniska 

relationer.23 När hon i en intervju till sin avhandling, Den svenska skolan och det 

mångkulturella – en paradox?, ställer en fråga om den mångkulturella skolan svarar 

informanten: ”Det är ju så här att det finns några stycken invandrare. Det finns en del 

invandrare som går här.”24 Dessutom förknippas mångkultur många gånger med något 

negativt och med platser där invandrare dominerar och lever under segregerade förhållanden 

                                                 
21 Delbetänkande av Skolkommittén SOU, Krock eller möte - om den mångkulturella skolan (Stockholm, 1996), 
7. 
22 Pirjo Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 2004), 5. 
23 Caroline Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (Linköping: Linköpings 
Universitet & Malmö Högskola, IMER, Linköping Studies an art and Science NO 329, 2005), 103. 
24 Ibid. 
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med kriminalitet och sociala problem som vardag. Skolor med många elever med 

invandrarbakgrund har ofta dåligt rykte. Det är sällan samhället har positiva förväntningar på 

invandrare över huvudet taget hävdar Ljungberg.25  Följande citat är också taget från 

Ljungbergs studie. 

 
Om man tittar på de invandrare vi har här så, de ställer till det, de bryr sig inte. Föräldrarna 
är inte intresserade (avbryts av en man som tittar in) så att det finns en, jag vågar nästan 
säga att det finns en stark invandrarfientlighet i området (ohörbart) om du pratar med barn 
så säger dom nästan alla som bor härute har varit utsatta för rån, rånförsök, hot och samtliga 
dom (förövarna) har varit invandrare.26 

 

Psykologen och organisationskonsulten Leili Falsafi menar att många gånger betecknar 

begreppet mångfald bara en blandning av svenskar och invandrare.27 Hon hävdar att det även 

kan röra sig om andra minoritetsgruppers frekvens i en majoritetsgrupp som till exempel 

sexuell läggning, funktionshinder eller etnicitet. Genom att se på mångfald som en minoritet i 

en majoritet kategoriserar vi människor och värderar dem efter olika egenskaper menar hon. 

Vidare skriver Falsafi att även om vi respekterar och inkluderar de olika kategorierna så ser vi 

allt för sällan individerna inom indelningsgrupperna. Även om vi har öppna ögon inför de 

andra kulturerna betyder det inte att vi ser de individuella särarterna. Skillnaderna mellan 

olika individer är större än skillnaderna mellan olika kulturer.28 Åke Daun, som skrivit förord 

i Leili Falsafis bok På tal om mångfald, hävdar att det är lätt att glömma bort att det finns 

många olika nyanser inom en och samma kultur. 29 

 

Lahdenperä hävdar att rasism och stereotypa förväntningar påverkar våra relationer, därför är 

det viktigt att detta tas upp till diskussion i undervisningen.30 Enligt Falsafi bör inte arbetet 

med mångfald handla om en grupps fördomar gentemot en annan utan snarare om olika 

gruppers tankar om varandra. Fördomar och stereotypa föreställningar finns inom alla grupper 

och i många olika kombinationer. Falsafi anser att ansvaret för att acceptera de avvikande 

läggs på majoriteten, men det är också viktigt att de avvikande (minoritetsgruppen) lär sig att 

acceptera majoritetsgruppens levnadssätt. Hon hävdar dock att syftet med att arbeta med 

mångfald inte är att ta bort våra fördomar om varandra utan snarare att synliggöra dem och 

                                                 
25 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 118. 
26 Ibid., 103. 
27 Leili Falsafi, På tal om mångfald (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2004), 15. 
28 Ibid. 
29 Åke Daun, Förord, i Leili Falsafi, På tal om mångfald (Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur, 2004), 13. 
30 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 11. 
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erkänna att de existerar. Våra fördomar är en del av vår tolkning av verkligheten, men 

konsekvenserna av dem får inte bli att vi kränker och särbehandlar andra menar hon.31 

 

 

3.2. Den mångkulturella skolan 
I takt med det mångkulturella samhällets utveckling ökar behovet av samexistens, respekt och 

förståelse för andra nationaliteter och folkgrupper. För att förhindra motsättningar och 

kommunikationsproblem mellan olika grupper gick UNESCO32 år 1974 ut med en 

rekommendation som i mångt och mycket bygger på de mänskliga rättigheterna. Nämnda 

problem skulle förhindras genom att medlemsländerna aktivt arbetade med att främja olika 

kulturer, levnadssätt och ömsesidig förståelse inom alla utbildningsformer.33 Lgr-80 har tagit 

fasta på detta och där går följande citat att finna. 

 
Skolan skall söka grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. Den 
skall aktivt verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen. Den 
skall också grundlägga en vilja att söka fredliga lösningar av konflikter. Det betyder att 
skolan skall sträva efter att ge eleverna en förmåga att leva sig in i och förstå hur andra 
människor har det och en vilja att handla med också deras bästa för ögonen.34 

 
Enligt Ljungberg, dyker begrepp som den mångkulturella skolan och kulturell mångfald upp i 

politiska program och sammanhang först på 1990-talet. Sveriges skolor fick många nya 

invandrarelever på kort tid under dessa år. Detta ledde till en förändring inom skolan och en 

utveckling av skolplanen kom till stånd.35 Lpo-94 säger: 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som arbetar där.36  
 

Citatet från Lgr-80 belyser att vi ska ta hand om eftersatta grupper och ha förståelse för andra 

människor. Lpo-94 lägger tonvikten på att allas kulturella bakgrund är viktig oavsett 

ursprung.  

                                                 
31 Falsafi, På tal om mångfald, 174. 
32 Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. 
33 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 15. 
34 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, allmän del (Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1980), 17. 
35 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 111. 
36 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 (060517) kl. 13.05. 
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Inger Nordheden är pedagog i en mångkulturell skola i Sverige och har bland andra 

pedagoger medverkat i skrivandet av Den mångkulturella skolan. Hon inleder kapitlet ”Barn 

från olika kulturer berikar varandra” med att ställa sig frågan ”Kan svenska barn och barn till 

invandrade föräldrar vara till glädje för varandra?”37  Nordheden svarar ja och menar att vi 

alla kan lära något av varandra. Nordheden vill i undervisningen utgå från olikheter för att nå 

fram till likheterna. Hon menar också att det är av stor vikt att lärarna är insatta i vad etnicitet 

och identitet betyder för individen när elevernas olika omvärldsuppfattningar ställs mot 

varandra. Vidare nämner hon värdet av kulturkrockar och situationer när åsikter går isär, de är 

värdefulla tillfällen att dra lärdom av. När båda sidorna får redogöra för sitt perspektiv 

synliggörs bakgrunden till resonemanget. Att få ta ställning och se andra ta ställning är 

utvecklande både för språket och för vidsyntheten menar Nordheden.38 

 

Falsafi menar att konflikter mellan elever från olika kulturella bakgrunder tenderar att 

förklaras med kulturkrockar. När det talas om möten mellan elever med olika kulturella 

bakgrunder är det oftast kulturkrockar som tas upp och dessa förklaras med elevernas etniska 

bakgrund. Det får inte tas för givet att en konflikt mellan en israel och en palestinier beror på 

deras nationaliteter eller ländernas historia utan den kan bero på hur de är som personer.39 

 

 

3.2.1. Vilka är möjligheterna i den mångkulturella skolan?  
Forskaren Lars Gustav Andersson hävdar att skolans roll har blivit förändrad i och med den 

ökade mångfalden i skolan. Han menar att det idag egentligen inte finns några homogena 

grupper och därför bör undervisningens form omstruktureras. Möjligheterna är att utgå från 

elevernas olikheter och dra lärdomar av dem.40 Läraren Helén Hultman påstår att det i 

mångkulturella skolor och skolor med problem finns en större idérikedom eftersom behoven 

där är så speciella. Den traditionella undervisningen fungerar inte där. Hultman har länge 

arbetat i Rosengård i Malmö och hon uppfattar samarbetet lärare, föräldrar och elever emellan 

där som unikt. 41 Läraren Ingvor Ask menar därtill att toleransen för olikheter som personliga 

stilar är större i dessa skolor. Hon beskriver arbetet i den mångkulturella skolan som en 

                                                 
37 Inger Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Eva Stina Hultinger och Christer Wallentin, red., 
Den mångkulturella skolan (Lund: Studentlitteratur, 1996), 54. 
38 Ibid., 56.  
39 Falsafi, På tal om mångfald, 137. 
40 Lars Gustav Andersson, Kulturell identitet, i Lars Gustav Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius, 
Skolan och de kulturella förändringarna (Lund: Studentlitteratur, 1999), 111. 
41 Helén Hultman, Behovet av att bli sedd, i Eva Stina Hultinger och Christer Wallentin, red., Den 
mångkulturella skolan (Lund: Studentlitteratur, 1996), 43. 
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förälskelse. Det är att dagligen fyllas med intryck, upplevelser och känslor. Man vill berätta 

för hela världen, säger hon, men det är svårt att få andra som inte varit med om det själva att 

förstå ens upprymdhet. Något annat som är positivt är det stora intresset skolan väcker i 

lärarstudenter och lärarutbildningen. Skolan blir uppmärksammad och föremål för studier och 

undersökningar.42  

 

Universitetsadjunkten Bengt Spowe hävdar att lärarna kan fungera som brobyggare på den 

mångkulturella skolan. Elevernas kulturella bakgrund kan tas tillvara och ses som en resurs 

istället för ett hinder.43 Monica Axelsson, fil. dr i tvåspråkighet, menar att när olika 

erfarenheter och värderingar synliggörs utvecklas elevernas förhållningssätt och därmed 

utvidgas horisonten för den egna kulturnormen. Om elevernas bakgrunder och kunskaper 

bekräftas och värderas kommer eleverna att känna mer samhörighet med skolan och samhället 

i stort. Detta bidrar till att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt och det ökar deras 

empati och solidaritet för andra minoritetsgrupper anser hon.44 Spowe menar att möjligheterna 

på den mångkulturella skolan är att vi kan inkludera istället för att exkludera. Chanserna för 

att öka förståelsen, respekten och toleransen för de som är olika oss själva är större då vi alla 

befinner oss på samma plats.45 

 

 

3.2.2. Vilka är svårigheterna i den mångkulturella skolan?  
Forskaren Maria Borgström menar att det i den mångkulturella skolan lätt kan ske 

missuppfattningar och missförstånd i kommunikationen.46 Detta kan ske mellan elever, lärare, 

föräldrar och läromedel. Borgström menar att detta beror på att vi har olika referensramar, 

värderingar, sociala och kulturella bakgrunder. De språkliga, sociala och kulturella koder vi 

använder oss av gäller inte i alla situationer. Ett exempel som hon ger på detta handlar om 

Kalle från Sverige och Juan från Paraguay som går i samma klass. Hon menar att 

undervisningen kan missgynna Juan när pedagogen refererar till liljekonvaljer och kökssoffor, 

som endast Kalle kan referera till, i undervisningen. Borgström hävdar att syftningar som 

dessa gynnar endast några få elever i klassen vilket är orättvist och diskriminerande. Det finns 

                                                 
42 Ingvor Ask, I den mångkulturella skolan, i Eva Stina Hultinger och Christer Wallentin, red., Den 
mångkulturella skolan (Lund: Studentlitteratur, 1996), 12, 21. 
43 Bengt Spowe, Röster från den mångkulturella skolan (Uppsala: kunskapsförlaget, 2003), 20. 
44 Monica Axelsson, Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs (Stockholm: Rinkeby 
Språkforskningsinstitut, 1999), 75-76. 
45 Spowe, Röster från den mångkulturella skolan, 20. 
46 Maria Borgström, Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen, i Pirjo Lahdenperä, Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 2004), 34. 
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även andra svårigheter med koderna förutom det muntliga språket, nämligen skrift och 

kroppsspråket. Borgström ger leendet som exempel på detta. Hon menar att leendet i de flesta 

europeiska länder betyder att man är tillfreds medan det i Japan kan betyda du besvärar mig. 

Avstånden mellan individerna i de mångkulturella miljöerna kan bli stora om de inte hanteras 

på rätt sätt. Därmed rekommenderar hon den interkulturella pedagogiken som innebär att 

förstå att det finns olika sätt att se, tolka och presentera världen. Varje kultur har sina 

glasögon .47  

 

En av de största utmaningarna i mångkulturella klasser är de språkliga komplikationerna som 

följer när eleven brister i svenska språket. Ask tar upp exemplet då en elev angav ”Jesus och 

de tolv dvärgarna” som svar på en fråga i ett religionsprov. I detta exempel handlar det inte 

om att eleven tror att Jesus följeslagare var dvärgar utan att bland annat den främmande 

ljudkombinationen – ärj – gjorde att han förväxlade dvärgar med lärjungar. Med gester och 

bilder kunde dock eleven komplettera sitt svar och för läraren tydligt påvisa att han gott och 

väl hade klart för sig vilka de tolv personerna var. I det här fallet kunde något som var fel 

plötsligt bli rätt skriver Ask. Mer allvarliga exempel är när elever inte klarar av standardprov 

och nationella prov där uppgifterna inte alls är anpassade efter mångfalden hävdar Ask. I ett 

vidare perspektiv besitter eleverna inte tillräckliga eller fel kunskaper när de misslyckas med 

dessa prov.48 

 

Ask beskriver att en svårighet för den mångkulturella skolan är att elever kan dyka upp lika 

hastigt som de försvinner på grund av obeviljat uppehållstillstånd eller utvisning. 49 

Arbetssituationen blir bekymmersam med alla nya möten, evinnerliga avsked och den 

uppståndelse som detta innebär, för både lärare och elever. Enligt Ask är detta påfrestande för 

både lusten och förmågan att kunna utföra ett tillfredställande arbete. Det är som att ta ett steg 

framåt och två tillbaks. Hon menar att uppgivenheten gör sig påmind och läraren sätts i en 

situation denne inte orkar med. Istället för att se den nya eleven som en ny möjlighet och 

resurs blir eleven och dess behov en belastning som kräver ytterligare omstruktureringar av 

läraren. Dessa ansträngningar blir till irritationsmoment som kan gå ut över oskyldiga och 

grunden att stå på rycks undan. 50 

 
                                                 
47 Borgström, Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen, i Lahdenperä, 36, 47. 
48 Ask, I den mångkulturella skolan, i Hultinger och Wallentin, red., 13-14. 
49 Ibid., 12 -13, 15. 
50 Ibid. 
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Som representanter för den mångkulturella skolan händer det ibland att personal och elever 

får stå till svars för den på grund av negativa föreställningar och yttranden. Ask vill uppmana 

till att ta detta tillfälle i akt att göra reklam för sin skola och eventuellt reda ut felaktiga 

påståenden.51 

 

 

3.3. Mångkulturell pedagogik 
Oavsett om en persons kön, kulturella bakgrund, klasstillhörighet eller sexuella läggning 

värderas positivt eller negativt är det exempel på faktorer som påverkar hur vi lyckas i livet 

enligt Spowe. Han anser att det därför är viktigt att pedagoger tillvaratar elevernas 

erfarenheter och ser dem som möjligheter istället för begränsningar.52 Syftet med 

mångkulturell undervisning är enligt honom att öka förståelsen, respekten och toleransen för 

det som skiljer sig från majoritetsnormen. När man idag pratar om kulturarv och andra länder 

i undervisningen finns det en risk att det inte blir annat än torr turistinformation som saknar en 

röd tråd, menar Spowe. Den typen av undervisning tar bara upp den delen av kulturen som 

mat, traditioner, konst och dans och fokuserar inte på mänsklig verklighet och vardag.53 

Spowe kritiserar hur mångkulturell pedagogik praktiseras och hävdar att flera infallsvinklar 

måste användas därför att de berikar kunskapen och ger oss en mindre generell uppfattning.54 

Enligt Ljungberg är målet med mångkulturell pedagogik att skaffa sig större självinsikt 

genom att utifrån andras kulturella perspektiv se på sig själv. Via mångkulturell pedagogik 

kan andra möjligheter till att leva erbjudas, eleverna kan få andra kulturella alternativ skriver 

hon.55 När skolor jobbar mångkulturellt menar Ljungberg, precis som Spowe, att det inte sker 

under vanlig undervisning utan istället som speciella temadagar där olika kulturer tas upp i 

form av vilken flagga landet ifråga har eller vilken typ av matkultur som finns där. Ljungberg 

och Spowe är överens om att tanken med dessa temadagar eller aktiviteter är god men de 

förändrar inte våra stereotypa föreställningar utan bekräftar istället våra tankar om 

olikheterna.56   

 

                                                 
51Ask, I den mångkulturella skolan, i Hultinger och Wallentin, red., 22. 
52 Spowe, Röster från den mångkulturella skolan, 9. 
53 Ibid. 
54 Ibid., 20. 
55 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 110. 
56 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 137. Spowe, Röster från den 
mångkulturella skolan., 20. 
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Läraren och forskaren Jan Thavenius hävdar att det är viktigt att i undervisningen inte ställa 

den ena kulturen mot den andra. Han menar att skolan ofta väljer att fokusera på likheter och 

skillnader i stället för att lära om en kultur som en helhet som i sin egen kontext är fullt 

logisk. Orsaker och grunder till olika kulturella företeelser är lättare att begripa om de 

förklaras i sitt sammanhang, till exempel varför muslimer inte äter fläskkött. Visst är det 

bättre att titta på likheter och skillnader än ingenting alls, menar Thavenius men metoden går 

ut på att jämföra med den egna (svenska) som norm och rättesnöre. Han hävdar att skolan 

förut har sett sig som en representant för den svenska kulturen och varit överlägsen andra 

vilket har bidragit till samhällshierarkier. Thavenius talar om en hegemonisk kultur där den 

egna kulturen ställs på piedestal helt utan att ge utrymme åt andra kulturer.57 Ljungberg anser 

att det i en skola för alla är skolan som ska anpassa sig efter elever, inte tvärtom. Därför får 

det inte vara så att majoriteten representerar normen och minoriteten ska behöva anpassa sig 

menar hon.58   

 

 

3.4. Interkulturell pedagogik 
Enligt Lahdenperä kom den interkulturella undervisningen till Sverige bland annat genom 

Europarådets projekt Training Of Teachers Responsible For The Education Of Migrant 

Workers´ Children.59  Målet med projektet var integration och interaktion över 

kulturgränserna som skulle ge ett förenat Europa. Interkulturell pedagogik bygger på 

rekommendationer från UNESCO och syftet är ett fungerande mångkulturellt samhälle som 

präglas av respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Till följd av den mångkulturella 

utvecklingen lade SOU60 1983 fram ett förslag om att pedagoger och annan personal i skolan 

skulle få utbildning kring interkulturellt tänkande där invandrar/flyktingfrågor behandlades.61 

I ett riksdagsbeslut 1985 bestämdes det att denna pedagogik skulle ingå i och prägla all 

undervisning. Detta tankesätt genomsyrar Lpo-94 som säger att: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

och personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde, 

                                                 
57 Jan Thavenius, De många kulturbegreppen, i Lars Gustav Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius, 
Skolan och de kulturella förändringarna (Lund: Studentlitteratur, 1999), 90. 
58 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 110. 
59 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 15. 
60 Statens Offentliga Utredningar. 
61 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 11. 

 16



 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 
bistå andra människor, 

• kan leva sig in och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 
bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare 
perspektiv.62  

 

Max Strandberg är pedagog på en skola med många elever från andra länder och han har 

målsättningen att ta tillvara på kulturell mångfald i skolan i så stor utsträckning som möjligt.63 

Hans dagliga kontakt med många olika kulturer har fått honom att ifrågasätta även sin egen 

svenska kultur. ”Ju mer man får veta om invandrarfamiljerna och deras kulturer, ju mer lär 

man om sig själv. Kontrasterna är all kunskaps förutsättning” säger han.64 På Rinkebyskolan, 

som Strandberg beskriver som en mångkulturell skola med ett interkulturellt arbetssätt, har 

pedagogerna, som en del av ett fortbildnings- och kunskapsutvecklingsprojekt, intervjuat 

elever om deras kunskapssyn och tankesätt. Syftet var att lärarlagen utifrån samtalen bättre 

skulle kunna utvärdera och utveckla sin undervisning. Strandberg menar att elevernas 

perspektiv är en resurs för lärarens planering och att om deras nyfikenhet får styra kan 

undervisningen inte gå fel. Han anser att ju närmare elevens referensramar ett tema ligger 

desto gynnsammare är det för inlärningen. Således ska innehållet dels utgå från elevens egna 

undringar och intressen och dels om möjligt ligga nära rent geografiskt. Som ett exempel visar 

Strandberg på en studie där elever i Tornedalen presterade sämre än elever i södra Sverige om 

djur- och växtriket. När ämnet för de Tornedalska eleverna ändrades till djur och växter som 

faktiskt förekommer i Norrland fick undervisningen snabbt ett bättre resultat. Precis som 

dessa elever utgår elever med invandrarbakgrund från helt andra referensramar än svenska 

barn som är uppvuxna i Sverige. Strandberg hävdar att texter om hur renskötsel och 

skogsbruk fungerar kan vara svårbegripliga för ett barn som inte har sett vare sig skogar eller 

fjäll. Han menar vidare att det är ojämlikt och odemokratiskt att behandla alla elever exakt 

lika. Bara för att det är fråga om en svensk skola ska inte alla nödvändigtvis behandlas som 

svenskar till punkt och pricka. Nationaliteter och kulturer ska inte skylas över, det är 

kränkande hävdar Strandberg.65 Etniska bakgrunder och erfarenheter är betydelsefulla och 

intressanta i möten med elever och ska behandlas med respekt enligt både Strandberg och 

Lahdenperä. Lahdenperä menar dessutom att det är betydelsefullt ur ett motivationssyfte om 

                                                 
62 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 (060517) kl. 13.03.  
63 Max Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Eva Stina Hultinger och Christer Wallentin, red., Den 
mångkulturella skolan (Lund: Studentlitteratur 1996), 106. 
64 Ibid., 106. 
65 Ibid., 111-112. 
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elevernas erfarenheter och förkunskaper synliggörs i undervisningen.66 Deras ambition stöds 

av Lpo-94 som säger: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildning 
inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för 
likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen skall formas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall delas 
lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar 
att nå målen.67 

 

På flera ställen i vår litteratur har vi stött på erfarenheter av arbetsmetoder i klassrummet där 

utgångspunkten har varit elevernas liv och bakgrund, som till exempel religiös eller etnisk 

tillhörighet. Elevens engagemang har då beskrivits som varmt och inlevelsefullt när denne har 

fått berätta om sig själv och sin bakgrund.68 

 

Eva Gagnestam, fil.dr. i pedagogik, tar liksom Strandberg upp vikten av att behandla elever 

olika beroende på situationen.69 Vad fokuserar undervisningen på? Det finns olika 

inställningar till hur olikheter och likheter ska hanteras. Hon menar att olikheterna ibland 

ignoreras och att hela klassen behandlas som en homogen massa i tron att det är mest 

demokratiskt att göra så. Risken med detta enligt Gagnestam är att eleven inte blir tillräckligt 

engagerad i skolarbetet. Eleven känner ingen koppling till ämnet och ser inte hur det angår 

henne/honom. Fokuseras däremot olikheterna för mycket kan detta bidra till att bygga upp vi 

och dem - känsla, till exempel vi svenskar eller vi kvinnor vilket kan ge en generaliserande 

och fördomsbekräftande uppfattning. Gagnestam ser fördelar och nackdelar med båda sätten. 

Att våga se på sig själv med andras ögon och att ifrågasätta sig själv och sin egen kultur är 

lärorikt, detta leder till en ökad självkännedom och mänsklig förståelse, menar hon. 

Gagnestams erfarenheter är att interkulturellt arbete mest handlar om att öka förståelsen för 

olikheter och mindre om likheterna. Hon anser att undervisning bör handla mer om att ta sig 

in i andra människors tänkande och vad som ligger bakom deras beteenden. Det är en del av 

                                                 
66 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 110. Lahdenperä, Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik, 65. 
67 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 (060517) kl. 13.03.  
68 Axelsson, Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs, 67. Lahdenperä, Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik, 65. Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Hultinger och 
Wallentin, 56. Ing – Marie Parszyk, En skola för andra minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkoren 
i grundskolan (Stockholm: HLS Förlag. Studies in Educational Sciences 17, 1999), 65. SOU 1996: 143 Krock 
eller möte - om den mångkulturella skolan, 65. Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, 
red., 113. 
69 Eva Gagnestam, Kultur i språkundervisningen (Lund: Studentlitteratur, 2005), 99. 
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den interkulturella kompetensen enligt Gagnestam.70 I SOU 1996: 143 sätts fingret på att 

interkulturellt förhållningssätt handlar om agerande och inte konstaterande av förekomsten av 

olika kulturer. 

 
En sådan undervisning ger eleverna en mer mångfacetterad bild av verkligheten. Det är 
alltså en undervisning som inte i första hand håller upp kulturerna till beskådande, utan som 
använder de olika kulturella referensramarna när man diskuterar problem i det liv som man 
lever tillsammans här och nu.71 

 

Lahdenperä och Ljungberg menar att det är tillgången på de olika perspektiven som är 

styrkan, att lära sig se en företeelse ur olika synvinklar. Tyvärr är uppfattningen att skolor 

med många elever med invandrarbakgrund är sämre och har en lägre status än andra skolor 

mycket vanlig enligt både Lahdenperä och Ljungberg. För att dessa föreställningar om skolan 

inte ska spilla över på eleven måste dels eleven själv dels skolan jobba aktivt med att 

motbevisa detta, både för sig själv och för omgivningen. Detta kan ske genom utåtriktade 

verksamheter som PR och verksamhetsplaner där mångkulturalitet och interkulturalitet 

framhävs som positivt.72 

 

För att sammanfatta litteraturen handlar interkulturell pedagogik om en process där elevernas 

bakgrund och erfarenheter tas tillvara i den dagliga undervisningen. Detta har betydelse för 

både motivationen och befästandet av kunskapen hos eleven. 

 

 

3.4.1. Språket - en del av den interkulturella pedagogiken 
Ulf Fredriksson som är ombudsman på Lärarinternationalen i Bryssel och Pär Wahlström som 

är lärare i grunden och har jobbat mycket med skolutveckling, beskriver interkulturell 

undervisning som en helhet i fyra delar.73 

 

• Lära om kulturmöten och mänskliga rättigheter samt att kunna tillämpa ett 

arbetssätt i skolan som bygger på demokrati och respekt 

• Andraspråksundervisning. Svenska för elever som har ett annat modersmål 

• Förstaspråksundervisning. Elevens modersmål 

                                                 
70 Gagnestam, Kultur i språkundervisningen, 99. 
71 SOU 1996: 143 Krock eller möte - om den mångkulturella skolan, 66. 
72 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 128-129. Lahdenperä, Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik, 63. 
73 Fredriksson och Wahlström, Skola för mångfald eller enfald, 65-66. 
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• Undervisning av främmande språk som engelska, tyska och franska. 

 

Fredriksson och Wahlström menar att det är betydelsefullt att förstå språk för att kunna förstå 

kulturen. Språk handlar inte enbart om grammatik och glosor utan om olika sätt att tänka.74 

Gagnestam påpekar att vissa ord och begrepp inte går att direkt översätta och andra ord kan 

betyda helt andra saker i en annan kultur.75 Fredriksson och Wahlström menar att den 

tvärkulturella kompetensen är en tillgång inte bara i skolan utan även i arbetslivet där 

tillvaratagandet av kulturmöten kan vara en förutsättning, till exempel i affärskontakter. De 

hävdar vidare att vi i ett historiskt perspektiv kan se hur den svenska skolan har ägnat sig åt 

patriotism och nationalistiskt tänkande och motarbetat etniska och språkliga skiljaktigheter. 

Det var till exempel inte tillåtet för svenska samer att tala samiska i skolan. Som en 

anpassning till det ökade antalet elever med utländsk härkomst lades det ner extra resurser på 

majoritetsspråksundervisning, alltså inte elevens modersmål. Det handlade inte om att bevara 

och utveckla elevens modersmål utan om att assimilera eleven i det nya hemlandet genom det 

nya språket påstår Fredriksson och Wahlström.76  

 

Enligt Axelsson rekommenderade Europarådet år 1977 sina medlemsländer att främja 

undervisning i modersmål och ursprungslandets kultur. Förutom de flesta länderna i Europa 

erbjuder även USA, Kanada och Australien någon form av modersmålsundervisning. Dock 

menar Axelsson att syftet och formen har sett olika ut och det finns olika uppfattningar om 

varför det är viktigt.77 I Tyskland, där de utländska eleverna sågs som tillfälliga, prioriterades 

modersmålsundervisningen för att underlätta fullföljandet av skolgången hemma i fosterlandet 

dit de skulle återvända.78 En annan uppfattning om modersmålsundervisning var att det skulle 

underlätta inlärningen av det nya språket. När forskning visade att ett samband mellan ett 

välutvecklat modersmål och andraspråket saknades, kritiserades syftet med undervisningen. 

Sverige och Australien utgör dock ett undantag i den uppfattningen då man enligt Axelsson 

ser en tillgång i tvåspråkighet för både eleven och samhället i stort.79 

                                                 
74 Fredriksson och Wahlström, Skola för mångfald eller enfald, 65. 
75 Gagnestam, Kultur i språkundervisning, 37. 
76 Fredriksson och Wahlström, Skola för mångfald eller enfald, 61. 
77 Axelsson, Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs, 136. 
78 Axelsson, Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs, 136. Fredriksson och Wahlström, 
Skola för mångfald eller enfald, 61. 
79 Axelsson, Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs, 136. 
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3.4.2. Modersmålslärarna 
Lahdenperä hävdar att alltför stor fokus har legat på de språkliga delarna i arbetet med 

mångfald och att språklärarna är de som har fått ta störst ansvar för den interkulturella 

undervisningen. Om en skola ska utvecklas interkulturellt behöver även andra ämneslärare ta 

in den undervisningen i sin planering samt erbjudas fortbildning. Modersmålslärarna behövs i 

lärarlagen för att de besitter en kulturell kompetens, inte bara språklig. Samarbete mellan 

olika ämneslärare är en förutsättning för interkulturell undervisningsstrategi.80 Det finns både 

pedagogiska och känslomässiga skäl att ägna uppmärksamhet åt barnens modersmål och 

ursprung. Det är en del av den bekräftelse vuxna och lärare behöver ge barn.81 Även Christina 

Rodell Olgaς, fil.kand. och lågstadielärare, vill lyfta fram värdet av modersmålslärarnas 

integrering i klassrumsundervisningen och modersmålets betydelse för elevens identitet och 

språkutveckling.82 

 

Ljungberg menar att det på en del mångkulturella skolor sätts in språkundervisning som 

åtgärd för att minska segregationen i samhället. Hon menar dock att språket varken är 

problemet eller lösningen på integrationsproblematiken. Problemet ligger i 

samhällskonstruktioner, segregation och olika maktstrukturer där alla invånare inte 

inkluderas. Enligt Ljungberg ses språket som lösningen på segregationsproblematiken i och 

utanför skolan utan att hänsyn tas till maktstrukturer och andra orättvisor i samhället. Hon 

anser att språk är viktigt i den mångkulturella pedagogiken men att ämnesintegrerat och 

tematiskt arbete och användandet av elevernas förförståelse också är viktiga faktorer.83  

                                                 
80 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 57-63. 
81 Axelsson, Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs, 75. 
82 Christina Rodell Olgaς, Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik (Göteborg: 
Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1995), 20. 
83 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 128.  
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4. Resultat och analys 
För att synliggöra de olika uppfattningarna i intervjuerna har vi sorterat pedagogernas svar i 

kategorier. Genom analys och reflektion av varje kategori svarar vi på våra frågeställningar 

som är: 

 
• Vad läggs i begreppet mångfald enligt vår valda litteratur och våra respondenter? 

• Hur används klassens mångfald som resurs i undervisningen? 

• Vad innebär interkulturell pedagogik och hur kan den se ut i praktiken? 

• Vilka är möjligheterna respektive svårigheterna i den mångkulturella skolan? 

 

 

4.1. Vad är mångfald? 
I vår uppsats har vi beskrivit vad mångfald är enligt litteraturen, och som en inledning i våra 

intervjuer har vi frågat våra respondenter om vad mångfald betyder för dem. Deras 

uppfattning om mångfald är relevant för oss för att vi bättre ska förstå deras tankesätt i hur de 

undervisar. Det som är karakteristiskt för svaren är att mångfald handlar om olikheter som 

etnisk och kulturell bakgrund, kön eller samhällsklass. Några pedagoger tog även upp musik- 

och fotbollsklasserna som en del av mångfalden i skolan. Alla utom en respondent tog upp 

etnisk mångfald först, men somliga fokuserade mer än andra vid detta. Vi upplevde att alla 

lärarna i undersökningen var positivt inställda till ordet mångfald. Såhär uttryckte sig en 

respondent: 

 
Mångfald för mig är många saker, dels så är det ju etnisk mångfald som de flesta tänker på i 
första läget, men det är ju också en mångfald av människor och intressen. Olika former av 
kultur, olika språk, olika (paus) eh, idrottsgrenar. Vi har ju fotbollsklasser här på 
Regnbågsskolan, det är en del av mångfalden för oss här. Mångfald är spännande och 
berikande. 
 

Ljungberg har i sin studie också erfarenhet av att mångfald förknippas först och främst med 

etnisk bakgrund. Enligt henne beror det på de senaste decenniernas ökade invandring.84  

 

En annan kategori av svar är att mångfald är något av ett modeord och att det inte har någon 

egentlig betydelse. Respondenten uttrycker sig på följande sätt:  

 

                                                 
84 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 118. 
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Ett modeord, (skratt) som har dykt upp senaste året som knappt hört innan men det är ju 
sådär känner jag att vissa ord är populära politiskt sett och, eh, sen när jag börjar fundera 
över det så inser jag ju vad, eh vad, vad många menar med mångfald. Eh att vi alla är olika 
individer kanske? 

 

Respondenten menar att det alltid ska ses till individen och det är inte någon skillnad mellan 

en mångfaldsskola och en vanlig skola eftersom vi alla är individer av olika slag. Alla skolor 

har mångfald. 

 

 

4.2 Arbetsmetoder med mångfald i skolan 
Pedagogerna i vår undersökning jobbar alla på samma skola men har olika sätt att tillämpa 

mångfald i undervisningen. Följande kategorier är exempel och förslag på hur mångfalden 

kan visa sig i skolarbetet.  

 

 

4.2.1. Elevers och föräldrars kunskaper som en resurs i undervisningen 
Att känna eleverna och deras bakgrund är värdefullt för en bra undervisning enligt 

respondenterna. Det finns alltid föräldrar och elever som sitter på intressanta kunskaper och 

erfarenheter som kan utnyttjas i skolundervisningen. Denna kunskap kan tas tillvara i form av 

temadagar. Som exempel ger en respondent assyrisk vecka, en av elever genomförd 

temavecka om sin kultur i samarbete med föräldrar och föreningar. Temaveckan bestod bland 

annat av en föreläsning om historik, matlagning, dans och studiebesök. Vår respondent 

upplevde att aktiviteterna var mycket uppskattade av både elever och lärare och att tillfällena 

var lärorika och lustfyllda. Med många olika kulturella bakgrunder i klassen finns möjligheter 

till arbetsområden enligt denna svarsgrupp.  

 

Den här metoden kritiseras av Ljungberg och Spowe då de anser att kulturella skillnader bara 

kommer in som ett inslag och inte löpande i undervisningen. De ifrågasätter inte att syftet är 

gott men eleverna får på detta sätt ingen djupare förståelse utan får istället tankarna om 

olikheterna bekräftade.85 Thavenius ställer sig också skeptisk till det här sättet att undervisa. 

Han hävdar att det förvisso är bättre att ta upp likheter och skillnader än ingenting alls, men 

                                                 
85 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 137. Spowe, Röster från den 
mångkulturella skolan, 20. 
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på vems villkor sker interaktionen och när tillåts andra kulturer ta plats i undervisningen? 

Thavenius anser att den svenska kulturen inte får bli den enda rätta normen.86 

 

4.2.2. Samarbete med modersmålslärarna 
Enligt flertalet av de intervjuade pedagogerna bör samarbetet mellan modersmålslärarna och 

övriga lärare utökas. De ska dels fungera som ett språkligt stöd för eleverna, dels kunna bidra 

med övrig kompetens som till exempel den kulturella. Elever med utländskt påbrå kan till 

exempel arbeta med sina hemländers geografi, historiska bakgrund eller religion och 

kombinerar på detta sätt modersmål och SO-ämnen.  
 

De (syftar på modersmålslärarna, vår anmärkning) kommer in i klassrummet och gör 
tillsammans med oss /…/Såna här hemländernas geografier vi kan kalla det så. Säger till 
eleverna att vi kommer att räkna det med i SO-betyget det där de gör då på 
modersmålsundervisningen.  

 

Idag används inte denna resurs enligt respondenterna eftersom modersmålsundervisningen 

ligger efter skoltid. En av respondenterna menar: ”De dyker upp som gubben i lådan och man 

vet knappt vilka de är.” I och med detta har modersmålslärarna svårt att bli en i arbetslaget 

och dessutom får eleverna offra sin fritid för lektionerna i modersmål.  
 

För jag menar det kan inte vara kul som hemspråkslärare att komma hit när alla andra har 
gått hem. Måste känna sig helt utanför. Och för barnen blir det ju extra då att, ja, då väljer 
jag (syftar på eleven, vår anmärkning) ju inte att ta det här, och det måste vi ju erbjuda de, 
för vi vet ju med all forskning och så, att tvåspråklighet är bra.  

 

Respondenterna menar att det för övrigt är viktigt att eleverna lär sig sitt modersmål för att de 

lättare ska lära sig svenska. Lahdenperä understryker också vikten av att nyttja 

modersmålslärarnas språkliga och kulturella kompetens i den ordinarie undervisningen. Detta 

främjar elevens språkutveckling och underlättar i undervisningen menar hon.87 Rodell Olgaς 

håller med om detta och menar dessutom att det är betydelsefullt för elevens 

identitetsuppfattning.88 

 

 

4.2.3. Att tillåta olikheter  
En blandning av elever med diagnos, funktionshinder och vanliga elever gynnar och berikar 

hela klassen enligt denna uppfattning. Skolan ska inte göra elitgrupper av barnen utan låta 
                                                 
86 Thavenius, De många kulturbegreppen, i Andersson, Persson och Thavenius, 90. 
87 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 57. 
88 Rodell Olgaς, Förberedelseklassen - en rehabiliterande interkulturell pedagogik, 20. 
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blandade klasser få vara ett medel för att lära eleverna etiska grundprinciper som allas lika 

människovärde oavsett förutsättningar. Läraren som yttrade följande uttalande kopplar ihop 

integration med mångfald. Pedagogen ska jobba efter att inkludera inte exkludera! 

 
/…/ Ingen ska vara utanför det är integration det. Integration är väldigt nära mångfald 
också./…/ vi behöver inte lyfta bort så många och placera i speciella grupper utan eh… vi 
har liksom kunna ha i stort sett alla med så att det är så vi har jobbat, det är liksom, det går 
att ha lite avvikande personer…med också!  

 

Detta citat kan vi koppla till Lpo-94 där det står att ”undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov”.89 Därmed ska skolan anpassa sig till eleverna och inte 

tvärtom menar Ljungberg.90 Rent teoretiskt innebär detta att alla elever oavsett förutsättningar 

och behov ska kunna gå i samma skola och klass. 

  

 

4.2.4. Gruppen som grogrund   
När grupperingar, och konflikter mellan dessa, bildas inom klassen eller på skolan kan det 

vara bra att sammanföra grupperna i någon gemensam aktivitet. Uppfattningarna i denna 

kategori är att eleverna på detta sätt kommer närmare varandra och gränser kan komma att 

suddas ut. Någon man kommer nära är det inte lika lätt att ogilla menar några respondenter. 

Genom att ha en pedagogisk tanke bakom gruppindelningar så att olika formationer blandas 

tvingas eleverna att samarbeta och lära känna varandra. En lärare säger: ”Ibland funderar jag 

på för att barnen ska lära känna varandra att jag ibland styr över grupper och hur de ska 

jobba.” Pedagogerna påpekar dessutom att eleverna ska få säga sitt och komma med egna 

förslag på hur konflikter ska lösas eller hur en dålig klassammanhållning kan förbättras i 

skolarbetet. Att ibland ta klivet utanför den formella skolan och ägna sig åt lustfyllda sysslor 

som skolresor, friluftsaktiviteter och sporter är vad uppfattningarna denna kategori talar för. 

”Sen tror jag att man ska göra mycket utanför skolan. Skolan är så formell, det… man kan 

sitta där med sina böcker utan och lära känna varandra.”  

 

Det här går att koppla till Nordheden som hävdar att konflikter är utmärkta lärandetillfällen. 

Att lära sig se på en situation utifrån olika perspektiv är utvecklande och upplysande.91 

Konflikter uppstår många gånger på grund av fördomar och främlingsfientlighet. Falsafi 

                                                 
89 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 (060519) kl. 14.24. 
90 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 110. 
91 Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Hultinger och Wallentin, red., 56. 
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menar att det viktigaste inte är att få bort fördomarna utan istället erkänna existensen av 

dem.92 

 

4.2.5. Individualisering i undervisningen 
Individanpassning beskrivs här som ett sätt att värna om mångfalden och att ta hänsyn till alla 

elever. /…/ ”man kan ju lägga i vad som helst i det att, (syftar på  mångfald, vår anmärkning) 

låta alla blommor blomma eller något sånt.” Klassens mångfald kräver studietakter, metoder 

och nivåer av olika slag för att tillgodose alla, det är att ta hänsyn till mångfalden. De som 

förespråkar individualisering menar att elever ska jobba utifrån sina förutsättningar och 

behov.  
Det blir ju det att man får försöka lägga saker på lite olika nivåer. Alla kan inte göra samma 
sak, utan, man får göra så man kan behandla samma område men man får lägga saker och 
ting på olika nivåer, så att alla klarar en viss nivå. /…/ Det här är det minsta du måste klara 
och det måste alla klara, sen kan du bygga på./…/ det får barnen reda på från början.  

 

Läraren ska översiktligt kunna bedöma vilka krav som kan ställas på varje elev. 

Respondenterna berättar om systemet som innebär att eleven själv kan planera vissa delar av 

dagen och vilka uppgifter som ska göras. Ett öppet förhållningssätt till olikheter och behov 

ska råda och variationen av både dem och personligheter ska vara helt tillåtna menar de. Detta 

tillsammans med individuella portfolio, som innehåller utvecklingsplan och målsättningar, ska 

bidra till att stärka varje individ. Nackdelen med individualisering enligt respondenterna kan 

vara att svaga elever inte klarar av det ansvar och den självständighet som det innebär anser 

dessa lärare. 

 

Detta resonemang förs även av Strandberg som hävdar att det är betydelsefullt att utgå från 

elevernas intressen och undringar. Det gäller att komma så nära elevens referensramar som 

möjligt, det är då som undervisningen blir som mest effektiv och inlärningen som mest 

meningsfull för eleverna.93 

 

 

4.2.6. Elevengagemang 
För att eleverna ska bli mer engagerade i skolan menar en av respondenterna att deras förslag 

och önskemål ska tas på allvar.  

 

                                                 
92 Falsafi, På tal om mångfald, 174. 
93 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 110. 
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Så tog jag upp med dem flera gånger vad de tyckte vi skulle göra och då var det en pojke, 
en invandrarpojke, som tyckte att vi kan väl till exempel ha en labbdag och sen att vi 
blandar då så att vi lär känna varandra och så. Och det var ju en öppning och det var så 
himla skönt att det kom från dem.  

 

Ett sätt att synliggöra mångfalden på skolan är enligt respondenterna att få varje elev att sätta 

sin prägel på exempelvis dekorationer i skolans lokaler. Skyltning i korridorer på flera olika 

språk är ett sätt att visa på att det existerar mångfald på skolan menar de. Detta sätter 

dessutom en personlig karaktär på skolan. /…/ ”när man kliver in här så ska det kännas inte 

bara synas.” Respondenten syftar på mångfalden i skolan. 

 

Vi har inte hittat något om elevers inflytande i skolmiljön i vår litteratur. Däremot om att det 

är betydelsefullt ur ett motivationssyfte att elevens förkunskaper och erfarenheter synliggörs i 

undervisningen skriver Lahdenperä.94 

 

 

4.3. Interkulturellt arbetssätt 
Vid utförandet av våra intervjuer framkom det att begreppet interkulturell pedagogik inte 

används av pedagogerna på den undersökta skolan. Däremot kunde vi utifrån deras svar dra 

slutsatsen att två av pedagogerna ändå arbetar på detta sätt. Det faktum att skolan präglas av 

mångfald har en avgörande betydelse för respondenternas undervisningsmetoder menar de. 

Istället för att olikheter granskas i form av temadagar som dyker upp då och då genomsyrar 

mångfalden enligt dem all undervisning. Detta är vad Spowe beskriver som interkulturell 

pedagogik där kontinuiteten och den röda tråden är A och O.95 Våra respondenter menar att 

mångfalden ska sätta sin prägel på vardagen och vara just som en röd tråd i alla ämnen. 

Genomslagskraften är beroende av kontinuiteten i arbetet, hävdar pedagogerna i vår 

undersökning. ”Det finns den här liksom mångfaldstanken alltid med och genomsyrar 

systemet som vi har. /…/ Småsaker, men man visar i alla fall hela tiden (paus) grundprinciper 

och sånt där.” 

 

Lärarna i denna kategori menar att utgångspunkten ska vara elevernas intressen och 

förkunskaper, och ska dessutom befinna sig inom elevernas referensramar. När våra 

                                                 
94 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 65. 
95 Spowe, Röster från den mångkulturella skolan, 20. 
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respondenter berättat om elever som presenterat eller gjort arbeten om sitt ursprungsland eller 

kultur är det alltigenom märkbart att eleven genomfört det med stort engagemang och stolthet.  

 
De väljer ett land i Asien, /…/ har jag erfarenhet av Libanon så väljer jag det och det kan 
vara elever kanske som har svårt i andra sammanhang som har svårt att visa sig, hävda sig, 
sen är det ett roligt arbete./…/ Och där kommer det fram och där lyser hon opp liksom för 
det där har hon väldiga kunskaper och förståelse. 

 

Vi kan här dra paralleller till Strandbergs och Lahdenperäs resonemang om att utgå från 

eleverna i undervisningen.96 Pedagogerna i denna kategori använder sig av elevernas 

kunskaper och tidigare färdigheter som en resurs för de övriga eleverna i klassrummet. Ett 

exempel på detta är att eleverna lär sig att ledsaga en annan elev som är blind i klassen och att 

de på detta sätt får ett vidare perspektiv på blindhet som funktionshinder. Pluralism, är enligt 

responderna, i dessa klassrum fullt tillåtet och dessutom en tillgång. 

 

En av pedagogerna använder sig dessutom av modersmålslärarna i sin egen undervisning, 

vilket är en del av den interkulturella pedagogiken enligt Fredriksson97. Eleverna arbetar 

ämnesintegrerat dels i klassen med de övriga eleverna dels tillsammans med 

modersmålsläraren. På detta sätt kombinerar eleverna sitt modersmål med till exempel 

matematiken. Lahdenperä uppger att det är en förutsättning för interkulturell pedagogik att 

modersmålslärarna integreras och att undervisningen är ämnesintegrerad. Modersmålslärarnas 

kompetens utöver den språkliga är värdefull och användbar menar hon.98  

 

Inom den interkulturella pedagogiken är agerande väsentligare än ett konstaterande. Enligt 

SOU 1996: 143 handlar interkulturell undervisning inte om ett betraktande av andra kulturer 

utan om att ta del av andra kulturella perspektiv.99  

 

 

4.4. Vilka är möjligheterna i den mångkulturella skolan? 
Vi tog reda på vad som sågs som fördelar med att arbeta med mångfald. I den mångkulturella 

skolan är möjligheterna många enligt våra respondenter. 

 
                                                 
96 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 112. Lahdenperä, Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik, 65. 
97 Fredriksson och Wahlström, Skola för mångfald eller enfald, 65-66. 
98 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 63. 
99 SOU 1996:143, Krock eller möte - om den mångkulturella skolan, 66. 
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4.4.1. Förståelse och medmänsklighet 
Några respondenter ser skolan som ett minisamhälle med många olikheter representerade, och 

genom att lyfta fram olikheterna och tillvarata dem kan eleverna lära sig mycket av varandra 

då mångfald berikar. De menar att eleverna får kunskap om andra kulturella perspektiv 

samtidigt som det förebygger främlingsfientlighet och fördomar. Skulle det ändå bli konflikter 

kan de verka som inlärningstillfälle om de löses här och nu! En respondent uttalar sig på detta 

sätt: 

 
Vårt mål är att så långt som möjligt (paus) mot att se till att åtminstone rädslan och 
misstankarna mot sådana som är annorlunda ska suddas ut. Man ska inte gå runt och undra 
och tycka att de är konstiga att de sitter i rullstol eller går i fotbollsklass eller vad det är de 
nu är ifrån. För rädsla och okunskap är ett jättestort problem. Och på en sådan här skola där 
det är så blandat och så mycket så borde ju sånt inte existera, kan man ju tycka.  

 

Vår litteratur tar också upp förståelse och medmänsklighet som en viktig del i arbetet med 

mångfald. Via en bra mångkulturell pedagogik menar Ljungberg att eleverna erbjuds 

alternativa levnadssätt och att religioner och livsstilar ska presenteras anspråkslöst i 

undervisningen.100 Nordheden hävdar att man ska utgå från olikheterna för att nå 

likheterna.101 Risken med detta enligt Gagnestam är att det kan bygga upp barriärer mellan vi 

och dem, om det inte görs på rätt sätt.102  

 

 

4.4.2. Att se individen framför etiketten  
Några av pedagogerna i undersökningen anser att möjligheterna i den mångkulturella skolan 

bör vara att vi alla får vara olika och att det är skolan som ska anpassa sig till eleverna och 

inte tvärtom.  

 
Det ska liksom vara vara ingen ska vara utanför det är integration det. Integration är väldigt 
nära mångfald också. Så att eh nu när den sista eleven blev diagnostiserad och och att hon 
var särskolenivå och så vi, jag och Mats kämpade med hårt få behålla henne. Att hon inte 
skulle liksom placeras eh i särskoleklass utan hon skulle få gå hos oss. Och då gäller det 
hela tiden att man tänker på hennes behov att man tänker att hon ser och förstår och att hon 
får den hjälpen. 

 

                                                 
100 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 110. 
101 Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Hultinger och Wallentin, red., Den mångkulturella 
skolan, 56. 
102 Gagnestam, Kultur i språkundervisningen, 99. 
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De menar att det inte går att använda samma undervisningsunderlag för samtliga elever i alla 

klasser. I den mångkulturella skolan ser våra respondenter inte eleverna som en homogen 

grupp, utan ser eleven bakom sin etikett, alltså bakom sitt ursprung, sitt kön, sin samhällsklass 

eller sina eventuella funktionshinder. Vår analys visar att till skillnad från andra kategorier så 

ligger fokus, bland dessa lärare, på individen snarare än gruppen. Strandberg menar att det är 

odemokratiskt och ojämlikt att behandla alla elever lika då vi alla är individer med olika 

behov. Han säger att det är odemokratiskt att behandla människor som kollektiv och att det 

många gånger är motsatsen som definierar demokrati.103 Gagnestam tror att elevens 

motivation försummas om inte undervisningen delvis är individualiserad. Hon menar att 

eleven annars försvinner i mängden.104 

 

 

4.5. Vilka är svårigheterna i den mångkulturella skolan? 
Då vi alla är unika med olika behov och förutsättningar kan det skapa vissa utmaningar i 

skolan. Vi tog reda på vilka dessa är enligt våra respondenter. 

 

 

4.5.1. Motsättningar mellan grupper  
Enligt denna indelningsgrupp har den mångkulturella skolan stor potential för konflikter och 

motsättningar mellan olika individer och grupper på skolan, då det finns så många olika typer 

av individer. Respondenterna menar att olikheterna kan göra det svårt att föra samman vissa 

elever på grund av kulturkrockar. Det kan även bli svårt att hitta något gemensamt för hela 

skolan då spridningen av intressen och erfarenheter är så bred.  

 
Ja, om man ser till det här att vi är från olika kulturer så så kan det ju vara det här att på 
djupet lära känna varandra. Kan, att, vara svårt att föra ihop vissa elever, några är absolut 
inga problem men ibland kan kulturerna och eh skiljas så att det kan bli lite problem. 
Känner jag. Det kan vara synen på kvinnan och så här som är lite olika, några killar som 
kan vara lite arroganta mot flickorna. Det var även när jag började här på skolan så så var 
det, kunde vara svårt och ta lyda order från en kvinnlig lärare och man var ganska ung på 
den tiden. 

 

Visst finns det konflikter som grundar sig på kulturella meningsskiljeaktigheter, men alla 

konflikter bör inte förklaras med detta hävdar Falsafi. Hon anser att vi ibland alltför 

                                                 
103 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 110. 
104 Gagnestam, Kultur i Språkundervisningen, 99. 
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lättvindigt tar till den ursäkten. Att konflikter uppstår kan bero på mycket mer än på kulturella 

olikheter fortsätter hon.105  

 

 

4.5.2. Tillgodose samtliga elever 
Då bredden av elever i den mångkulturella skolan kan vara väldigt stor, som till exempel i vår 

undersökta skola som har 14 språk representerade, kan det bli svårt att tillgodose samtliga 

elever vad det gäller modersmålet enligt dessa respondenter. De menar att utmaningarna kan 

vara av många olika slag. Till exempel kan det bli svårt att hinna med temadagar till varje 

enskild nationalitet om klassen representerar många olika. Så här menar en av våra 

respondenter: 
 

Det blir svårt att göra typ, en assyrisk vecka om man har tio språk representerade. Så skulle 
man inte få göra annat än någonting annat då utan de skulle få ha en vecka för varje i så 
fall.  

 

Samtidigt menar en annan respondent att det är viktigt att pedagogen lyfter fram rätt saker så 

att det inte blir någon form av utpekande av någon elev. Det kan vara känsligt att låta en elev 

stå som representant för ett exempel. 

 
Samtidigt i andra fall kan det finnas en fara med att det kan bli utpekanden så var när man 
pratade om religion vid något tillfälle och där liksom just det där har vi ju någon som är 
muslim. Och så sitter man ensam och är muslim och hur kul är det att vara representant för 
muslimerna helt plötsligt? /…/ För den eleven kanske det inte är alls speciellt viktigt över 
huvud taget, det kan ju vara så att man är muslim för att man kommer från en sådan 
tradition och i första hand kanske man inte är muslim. Hur kul är det?  

 

Istället för temadagar som kan ta mycket tid och förberedelsearbete i anspråk förespråkar 

Spowe att skolan ska ägna sig åt korta och ofta förekommande kulturella aspekter som 

genomsyrar vardagen.106 Strandberg anser dessutom att elevernas erfarenheter och nyfikenhet 

ska vara grunden för pedagogens planering. Han påpekar att dessa frågor och erfarenheter kan 

röra mycket mer än kulturella och etniska skillnader.107  

 

 

                                                 
105 Falsafi, På tal om mångfald, 137. 
106 Spowe, Röster från den mångkulturella skolan, 20. 
107 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 110. 
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4.5.3. Inte duga 
Då olikheterna kan vara många och av olika slag, både kunskapsmässigt och kulturmässigt, är 

det enligt dessa uppfattningar viktigt att eleverna får känna att de duger. De menar att 

nackdelarna med mångkulturella klasser kan vara att vissa elever känner att deras ursprung 

kommer i skymundan och inte har något värde eller att de inte är lika bra som elever som hör 

till majoritetskulturens norm. 

 

Nationaliteter och kulturer ska inte skylas över, det är kränkande menar Strandberg.108 Våra 

respondenter och Lahdenperä är överens om att det är av betydelse att elevernas kulturella och 

etniska olikheter lyfts fram då detta påverkar elevens motivation positivt.109 En av 

respondenterna menar dessutom att det kan vara problematiskt hur mycket och när elevens 

bakgrund tas upp. Läraren måste vara försiktig med i vilket sammanhang det tas upp och att 

eleven inte blir utpekad menar han. 

  

 

4.5.4. Det finns inga svårigheter 
Dessa uppfattningar står för att det inte finns några speciella svårigheter med mångfald utan 

att det handlar om att se alla utmaningar som tillgångar och resurser i undervisningen. ”Jag 

tycker förstås att det bara är kul och det är liksom rikedom det där!” Ytterligare en respondent 

säger så här angående mångfald: ”Det är gott alltså (paus) så fruktansvärt tråkigt det skulle 

vara om det bara fanns ett schampo!” Även om exempelvis språklig mångfald bidrar till att 

elever ligger på olika nivåer och inte kan prestera lika bra är detta inget som betraktas som ett 

problem enligt respondenterna. 

 

Falsafi anser att konflikter är utmanande men att de inte är direkt orsakade av en 

mångkulturell miljö. Konflikter kan bildas överallt.110 Nordheden menar att även 

konflikttillfällen är bildande. Hon understryker att allting handlar om vilket förhållningssätt 

pedagogerna har.111 Strandberg menar att kontrasterna är förutsättningen för kunskapen, ju 

mer du lär om andra desto mer lär du dig om dig själv.112 Vi kan även dra paralleller till 

Ljungbergs avhandling som tar upp värdet av att se på sig själv genom andras ögon.113 

                                                 
108 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 110. 
109 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 65. 
110 Falsafi, På tal om mångfald, 174. 
111 Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Hultinger och Wallentin, red., 56. 
112 Strandberg, Mångfalden en guldgruva, i Hultinger och Wallentin, red., 106. 
113 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 110. 
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För övrigt talar alla pedagogerna i vår undersökning väl om sin skola och upplever att den har 

ett gott rykte. De uppger att skolan är känd internationellt och välbesökt i studiesyfte 

framförallt ifrån Norge. Några av dem menar att det är svårare för skolan att etablera ett gott 

rykte i den egna hemstaden. ”Eh, det är ju, som bekant inte så lätt att bli profet i sin egen 

stad.” 

 

Sammanfattningsvis har vi fått fram att mångfald enligt våra respondenter är ett vitt begrepp 

som sträcker sig mellan allt från etnicitet till intressen. Sättet att ta tillvara på mångfalden 

skiljer sig mellan olika lärare men alla är överens om att det är av betydelse att ta hänsyn till 

den. Vi kan urskilja att två av lärarna i vår undersökning använder sig av det som vår litteratur 

benämner interkulturell pedagogik. 
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5. Diskussion och slutsatser 
Här diskuterar vi våra egna tankar kring resultatet och drar paralleller till litteratur och 

tidigare forskning. 

 

En slutsats vi kan dra är att mångfald till stor del förknippas med etnisk tillhörighet. Enligt vår 

litteratur har detta bland annat att göra med de senaste decenniernas ökade invandring och 

människors rörlighet över landsgränser.114 Vi menar att mångfald kan vara en 

begreppsomvandling från ord som till exempel invandrartät. Andra exempel på 

begreppsomvandlingar är dyslexi istället för ordblindhet och funktionshinder istället för 

handikapp. Då associationerna till invandrare och invandrartäta områden ofta är negativa115 

anser vi att man bland annat från politiskt håll genom begreppsomvandlingen har försökt 

uppnå en förändring av attityder. Vi tror dock att de gamla associationerna hänger kvar vilket 

vi också kan avläsa i vårt resultat där första tanken inför begreppet mångfald ofta gått till 

antalet befintliga elever med invandrarbakgrund. Detta har även Ljungberg fått fram i sin 

studie.116 Vi menar att kopplingen till invandrare inte behöver vara negativ, utan det är 

fördomarna om invandrare som är destruktiva. Tillika så kan förväntningarna på elever med 

invandrarbakgrund vara lägre än på svenska elever. I statistik framhävs ofta invandrare som 

mer kriminella och brottsbenägna än svenskar. Deras redan i många sammanhang dåliga rykte 

spädes på ytterligare och verifieras på detta sätt. En avhandling gjord vid Stockholms 

universitet visar att ungdomar födda utomlands i större utsträckning häktas vid misstanke om 

brott än svenskfödda. Lupita Svensson som står bakom avhandlingen menar att det sätts in 

olika åtgärder beroende på om ungdomen är svensk eller av utländsk härkomst. De 

svenskfödda ungdomar som misstänks för brott tas i större utsträckning omhand av sociala 

myndigheter.117 

 

När en skola med många elever med invandrarbakgrund har dåligt rykte menar vi att även 

eleverna blir stigmatiserade. Denna stämpel är enligt Ljungberg svår att få bort och 

Lahdenperä menar att det krävs att skolan och eleverna själva jobbar aktivt med att framhäva 

sig positivt för att dementera detta.118 Är det detta Regnbågsskolan försöker göra? 

                                                 
114 Delbetänkande av Skolkommittén SOU, Krock eller möte - om den mångkulturella skolan, 7. Lahdenperä, 
Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 5. 
115 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 118. 
116 Ibid., 103. 
117 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=869525 (060601) kl. 14.30. 
118 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, 129. Lahdenperä, Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik, 63. 
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Regnbågsskolan ligger i ett invandrartätt område och våra respondenter talar positivt om sin 

skola och upplever att den har ett gott rykte. De framhäver gärna sitt arbetssystem som en 

speciell pedagogik där varje elevs förmåga och behov tillgodoses i undervisningen. Samtidigt 

påstår somliga av dem att ”det är svårt att bli profet i sin egen hemstad”.  

 

De paralleller vi kan dra mellan vårt resultat och vår litteratur är att undervisningen tycks bli 

mer meningsfull och relevant om elevernas bakgrund och erfarenheter nyttjas. Vi anser att det 

är en förutsättning i all undervisning att möta eleven där den befinner sig. Vi vill poängtera att 

för att väcka lust och glädje i att lära är det viktigt att utgå från elevernas frågor och 

referensramar. Som en del i mångfaldsarbetet föreslår några respondenter i en av kategorierna 

att låta elever vara med att dekorera skolan och göra skyltar på olika språk. Detta anser vi kan 

vara ett bra sätt att få dem engagerade, men frågan är om skyltning på flera olika språk fyller 

någon mer funktion än att bara synliggöra olikheterna? Vår tolkning är att flera olika 

aktiviteter och metoder ska komplettera varandra för att ett interkulturellt arbetssätt ska råda. 

 
Vår uppfattning är att lärarnas förhållningssätt utgör en stor del av hur undervisningen ser ut. 

Först måste jag som pedagog rannsaka mig själv och mina värderingar, annars blir min 

interkulturella undervisning oduglig. Vi är övertygade om att pedagogens värderingar och 

synsätt genomsyrar undervisningen. Det handlar om att vara medveten om att det jag tycker 

speglas i det jag gör och säger. Därför finns det en fara i att placera sin egen kultur på 

piedestal anser vi. Vi vill understryka att jämförelser mellan kulturer inte får ske på 

etnocentrisk basis.  

 
Nordheden inleder sitt kapitel i boken Den mångkulturella skolan med frågan ”Kan svenska 

barn och barn till invandrade föräldrar vara till glädje för varandra”?119 Genom att ställa den 

frågan har hon redan utgått från att svaret skulle kunna vara nej. Hon gör också skillnad på 

barn och barn beroende på vilka föräldrar de har. Vi menar att hon lika gärna skulle kunna 

fråga sig om barn kan vara till glädje för varandra, vilket de uppenbarligen kan. Detta 

resonemang väcker många frågor hos oss. Varför är det först när föräldrarna har olika 

härkomst som man frågar sig om de kommer att kunna samspela bra? Är skillnaderna mellan 

barn (och även vuxna) som störst när de har olika nationaliteter? Varför är det inte lika 

naturligt att fundera över om flickorna och pojkarna i klassen kommer att lära sig av 

varandra? Om barn till arbetslösa kan lära något av barn till diplomater och tvärtom? Kommer 
                                                                                                                                                         
 
119 Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Hultinger och Wallentin, red., 54. 
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svenska barn alltid bättre överens med andra svenska barn? Varför verkar vi tro det? Leker 

lika barn bäst? Enligt en respondent är det berikande att man har alla barn i samma grupp och 

inte gör några elitgrupper. Elevgruppen ska spegla samhället. Återigen vill vi understryka att 

mångfalden har med så mycket annat att göra än den etniska bakgrunden. På sin fråga svarar 

Nordheden ja, och menar att vi alla kan lära något av varandra. Hon säger liksom alla våra 

respondenter att olikheter är en resurs. Att ta upp kulturkrockar och meningsskiljaktigheter till 

diskussion är lärorikt menar Nordheden. Vi frågar oss varför det ska behöva gå så långt att det 

blir fråga om en krock? Är inte poängen med skolans arbete med mångfalden att undvika 

krockar? Ska inte skolan vara en gemensam plattform för alla där olikheter och tolerans och 

respekt för dessa ska få råda? Är kulturkrockar oundvikliga? När är det konflikt och när är det 

kulturkrock? En konflikt mellan exempelvis en israel och en palestinier behöver inte 

nödvändigtvis bero på de olika ländernas historia anser vi. Kanske är vi ofta för snabba med 

att förklara orsaker till konflikten med skillnaderna mellan kulturerna istället för att se det 

som vilken åsiktsskiljaktighet som helst. Enligt oss kan även andra faktorer så som miljö, 

situation och sinnesstämning påverka en konflikt. 

 

För att undvika kulturkrockar och främlingsfientlighet menar vi att religioner och livsstilar 

bör presenteras anspråkslöst i undervisningen. Nordheden hävdar att man ska utgå från 

olikheterna för att nå likheterna.120 Risken med detta enligt Gagnestam är att det kan bygga 

upp barriärer mellan vi och dem, om det inte görs på rätt sätt.121 Det är därför viktigt, menar 

vi, att förklaringar och bakgrunder ges till religiösa och kulturella fenomen, beteenden och 

traditioner för att man ska förstå orsakerna till handlingarna. Görs inte detta menar vi att det 

finns risk för att förutfattade meningar bildas och att fördomar förstärks.  

 

Ljungberg menar att mångfald många gånger förknippas med invandrartäta områden som 

lever segregerade från övriga samhället. Som motsats till områden som domineras av svenskar 

så råder här en rik etnisk mångfald med många olika kulturer som dagligen interagerar med 

varandra. Så frågan är vem det är som är segregerad? Vems/vilkas villkor utgås det ifrån när 

det pratas om segregation och integration? Är det minoritetsgruppen som ska integreras i 

majoriteten eller är majoriteten också en grupp som ska integreras? Eller är det till och med en 

fråga om assimilering? Vår uppfattning av det interkulturella synsättet är att människor inte 

ska assimileras utan integreras. Samma sak gäller inom den interkulturella pedagogiken där 

                                                 
120 Nordheden, Barn från olika kulturer berikar varandra, i Hultinger och Wallentin, red., 56. 
121 Gagnestam, Kultur i språkundervisningen, 99. 
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elever erbjuds olika kulturella valmöjligheter och perspektiv utan att värderas eller dömas. 

Metaforiskt uttryckt så innebär det helt enkelt som en respondent uttryckte ”att låta alla 

blommor blomma eller något sånt”. 

 

En fördjupning i vår undersökning skulle kunna vara att belysa studien utifrån ett 

elevperspektiv. Det skulle vara intressant att se om elevers uppfattningar kring mångfald 

skiljer sig från pedagogernas. Hur elever ställer sig till att använda mångfalden som resurs 

skulle också vara värdefullt att ta reda på. En jämförelse mellan två skolor där en använder sig 

av ett interkulturellt arbetssätt och den andra inte vore också en relevant förlängning av denna 

uppsats. 
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Bilaga 1  
 
Frågeguide till intervjuer 
Vad är mångfald för dig? 

Vad har din klass för sorts mångfald? 

På vilket sätt jobbar du med mångfald i undervisningen? 

Hur använder du läroplanen i planeringen av undervisningen? 

Vilka möjligheter har den mångkulturella skolan? 

Vilka är svårigheterna med den mångkulturella skolan? 

Använder du elevernas egna erfarenheter i undervisningen, i så fall hur? 

På vilka olika sätt lyfter du fram olikheter respektive likheter hos eleverna?  

Vad har projektet Idéskola för mångfald för betydelse för skolans arbete med mångfald? 

Hur fungerar modersmålsundervisningen/arbetet med modersmålslärarna? 

Vad kännetecknar er skola? 

 

 


