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1 INLEDNING 
 

En ökande andel av eleverna i svenska skolor har en annan språklig och kulturell bakgrund än den 

svenska. De är födda i utlandet eller har föräldrar som har invandrat till Sverige. Idag gäller det mer än 

var femte elev eller cirka 22 procent. Detta är en genomsnittssiffra och  i många skolor är andelen 

mycket högre. Invandringen är ett faktum och något vi inte kan blunda för. Sverige är idag ett 

mångkulturellt samhälle med cirka 17 procent invandrare. Definitionen för invandrare är de personer som 

har minst en förälder född utanför Sverige. 

     Eftersom skolan speglar samhället i mångt och mycket började jag att fundera över den 

mångkulturella skolan. Existerar den mångkulturella skolan och i så fall vad karakteriserar den? Är det 

antalet invandrare som avgör eller huruvida undervisningen och organisationen är upplagd? Ingen vet 

egentligen vad begrepp som kultur, mångkulturell och interkulturell betyder och jag kände att jag ville 

veta mer. 

Efter att ha läst svenska som andraspråk och 10-poängskursen kultur och samhälle blev jag ännu mer 

intresserad och konstaterade att jag inte visste mycket om den mångkulturella skolan. Jag valde därför 

att göra min slutpraktik i ett invandrartätt område, för där om någonstans finna svaret om hur man kan 

och bör jobba mångkulturellt.  

1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på om den mångkulturella skolan existerar och vad som i så fall 

kännetecknar en sådan skola. Vidare vill jag få kännedom om skolans styrdokument ställer några krav 

gällande att jobba mångkulturellt samt vad övrig litteratur och lärare har för syn på den mångkulturella 

skolan. Dessutom vill jag försöka reda ut alla begrepp som är förknippade med den mångkulturella 

skolan, då det finns en tendens att man slänger med massa begrepp utan att någon egentligen vet vad de 

betyder. Samtidigt är det så med nya ord och begrepp att de används på många olika sätt i början. 

Slutligen vill jag få en klarhet i hur man skulle kunna jobba mångkulturellt, vilket ger mig en möjlighet att 

lära mer inför mitt kommande yrke. 

      

Min problemformulering är således: 
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?? Vad karakteriserar en mångkulturell skolan enligt lärarna på min praktikskola? 

?? Är det som lärarna uppfattar som mångkulturell skola tillräckligt för att tillgodose elever med en 

mångkulturell bakgrund? 

?? Finns det möjligen ett annat sätt att beskriva en väl fungerande skola med elever med en 

mångkulturell bakgrund? 

2 METOD 
 
Eftersom jag visste att jag ville skriva mitt examensarbete om den mångkulturella skolan valde jag att 

göra min praktik på en skola med cirka 25 procent elever med en mångkulturell bakgrund. 

Jag intervjuade sju lärare på min praktikskola som representerade olika ämnen och de fick svara på sex 

frågor (se bilaga) som de hade fått i förhand angående den mångkulturella skolan. Intervjuerna varade 

alltifrån en halvtimma till en timma beroende på hur mycket de olika lärarna hade att säga. Det är alltså 

dessa samtal som ligger till grund i mitt arbete och min metod har varit att försöka hitta liknade aspekter 

av vad lärarna har sagt i litteraturen. Jag var så neutral som möjligt när jag ställde frågorna och sa inte 

vad jag tyckte förrän intervjun var färdig. Våra eventuella diskussioner efter de så kallade samtalen har 

jag inte redovisat. Eftersom jag inte använde en bandspelare under intervjuerna utan i stället skrev ner 

vad lärarna sa, har jag lagt till bland annat subjekt i svaren för att göra meningarna mer begripliga. 

Innehållet är dock detsamma. 

     Lärarna jag intervjuade var följande: 
 
 
Kön:  Ämnen:  Tid verksam som lärare: 
 
Man  Ma/No 4-9  2.5  år 
Kvinna  Sv/So   22  år 
Kvinna  Sv/So1-7 + SV2 20 p   3 år 
Kvinna  Sv/En/Sv2 4-9   2  år 
Man  Gympa och data 22  år 
Kvinna  Bild   25  år 
Kvinna  Musik     1  år 
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3 VAD BETYDER MÅNGKULTURELL? 
 
När man börjar att fundera över vad ord egentligen betyder inser man att betydelsen inte alltid är 

självklar, inte minst eftersom orden i sig inte har någon mening förrän de används. Utvecklingen av vissa 

ord är att de får en negativ klang och då byter man ord, fast begreppet i sig är densamma. Det är inte 

orden i sig som är fula utan vilken värdering man lägger i dem. Till exempel säger man lokalvårdare i dag 

i stället för städerska. Vidare är det inte politiskt korrekt att längre säga utlänning så då bytte man till 

invandrare, men idag använder man hellre begreppet person med mångkulturell bakgrund. Faktum är att 

så länge personer med en mångkulturell bakgrund har en lägre status i det svenska samhället kommer 

orden att präglas av en negativ laddning. Alltså, ord speglar verkligheten och har inte en ”naturlig” 

betydelse utöver den som syns i hur ordet används. Ordet mångkulturell är fortfarande ett nytt och 

trendigt ord och används därför kanske med olika betydelser och laddningar. 

     För ett någorlunda gemensamt utgångsläge i det här arbetet har jag valt att definiera några begrepp 

utifrån den litteratur jag läst samt genom de samtal med lärare som jobbar i det invandrartäta område där 

jag gjorde min slutpraktik. Därmed anser jag att jag ett bra svar på hur de här orden används idag i 

Sverige. 

     För att på något vis komma fram till vad ordet mångkulturell betyder kändes det riktigt att bryta ner 

ordet och finna betydelsen för kultur först. Vad jag har funnit när jag har granskat de här orden är att 

den komplexitet som kultur innefattar försvinner när man pratar om mångkulturalism. När man 

refererar till mångkulturalism genom att säga att t.ex. en arbetsplats är mångkulturell för att  

Muhammed som  kommer från Afrika och Fuad som kommer från Jugoslavien jobbar på samma 

arbetsplats, blir det hela ganska banalt eftersom helt plötsligt kom deras olika kulturer i skymundan.  

3.1 Kultur 
 
Efter att ha gått igenom ett antal böcker på jakt efter definitioner fann jag att kulturbegreppet är mycket 

komplext och att det fanns väldigt många olika definitioner. Dock har jag märkt att i den litteratur som 

jag har läst har många författare varit av den etnologiska och socialantropologiska uppfattningen, 

nämligen att kultur är inget man kan ha mer eller mindre utan människan är genomsyrad av kultur. Det är 

antaganden om livet, värderingar och en världsbild som man lär sig genom praktik och genom att man 
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härmar andra i den grupp man tillhör. Därefter sitter det fast djupt in i ryggraden och man handlar rent 

instinktivt utan att reflektera över det. Mycket är till och med omedvetet i en kultur. Nyanserna är ibland 

mycket små för vad som är passande eller inte passande. Vidare är det är svårt att räkna upp vad som 

är kulturellt i sitt eget land och oftast uppfattar vi kultur först när någon "bryter" mot det som anses 

accepterande och önskvärt i ens egen kultur. Alla utgår vi från vår egen kultur och anser att dess 

värderingar är de rätta. T ex att gå in med skor i Sverige är bryta mot det som anses normalt i svensk 

kultur, d v s  att ta av sig skorna. Samtidigt kanske svenskar ser att ta av sig skorna endast som ett 

rationellt, normalt beteende och inte som ett inlärt, kulturellt beteende som har att göra med specifika 

svenska uppfattningar om smuts. 

     Man kan dela in sk kulturkrockar i centrala och perifera värderingar.  Sedan barndomen har vi lärt 

oss vad som är rätt och fel och de värderingar som vi fått med oss från våra föräldrar följer oss oftast 

hela livet ut. Barnuppfostran ger oss som individer en slags klarhet  som utgör en logisk världsbild för 

oss. Om helt plötsligt dessa olika delar inte längre skulle hänga samman skulle vi förmodligen uppleva 

förvirring och det är just detta som händer i möten med andra kulturer. Man har inte samma referensram 

om vad som är accepterat och inte accepterat. Huruvida till vilken grad vi sedan kan acceptera 

kulturkrocken är  beroende på vad den strider mot; centrala eller perifera värderingar hos oss. Att man 

t.ex. äter med händerna i vissa kulturer eller har en stor familjesammanhållning stör oss inte på samma 

sätt som vanor som bryter mot våra idéer om jämställdhet mellan könen, vilket nämligen är något centralt 

i den svenska kulturen. Jämställdhet för svenskar är likhet mellan könen. Det ska inte finnas några 

typiska kvinnosysslor eller manssysslor utan alla ska oavsett kön kunna utföra samma syssla. I många 

andra kulturer kan relationer mellan könen se helt annorlunda ut. I stället för att fokusera på kvinnor och 

män som lika, ser man könen som komplementära. Alla har sina sysslor, sover rent av på skilda platser 

och det är helt naturligt för dem.  I fall en man skulle beblanda sig med kvinnorna skulle förvirring uppstå. 

Denna syn på jämställdhet är svår för oss svenskar att förstå eftersom vi utgår från vår syn av 

jämställdhet och därför ser denna variant endast som förtryck av kvinnan. (Herlitz 1989) 

     Efter att ha studerat kulturdefinitioner har jag slutligen lyckats urskilja två olika aspekter av kultur. 

Många inom skolvärlden som skriver om kultur använder samma definition som Skolverkets dokument 

Långt Borta. Och Nära (1996:16) nämligen att kultur är ”människors sätt att leva och de värderingar 

som ligger bakom”. Denna definition dyker även upp hos Lendahls och Nordheden och Stålstedt 
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(1990:62) som alla är lärare i mångkulturella klasser, i Krock eller möte (1996:134) i uppdrag av 

statens offentliga utredningar och slutligen av en lärare och en professor tillika forskare i interkulturell 

kommunikation, Bodin och Fant (1995:10). Denna definition karakteriserar kultur främst i former av 

yttre, synliga fenomen som beteenden samt medvetna värderingar. 

     Några lägger dessutom in mer i kulturbegreppet, nämligen inre, mentala, omedvetna saker som t.ex. 

outtalade uppfattningar, symboler och världsbild. En av dem är socialantropologen Ulf Hannerz som 

utrycker sig följande i Krock eller möte (1996:134): 

 

En kultur omfattar grundläggande värderingar och uppfattningar om hur världen, samhället 

och människorna är funtade, sätt att lösa problem och sätt att uttrycka sig. Mer konkret 

omfattar den sätta att gå och stå, sätt att röra armar och ben och ansiktets småmuskler, sätt 

att prata, att vara tyst, klä sig, uttrycka tacksamhet, göra affärer, vara grannar och mycket 

annat. 

 

Många av komponenterna i Hannerz kulturbegrepp är saker som vi inte ens tänker på som kulturellt, 

utan som naturligt och individuellt som t ex hur man använder ansiktsmuskler eller gör affärer. Andra som 

är inne på samma spår som Ulf Hannerz är Fredriksson och Wahlström (1997:83),  som är verksamma 

med skolfrågor på olika nivåer och de har även kurser i undervisningens internationalisering; Sonija 

Wellros (1993:61-62) en psykolog och lärare i svenska för invandrare och lärarutbildare; samt Hans-

Ingvar Roth (1998:12) som är lärare och forskare vid Centrum för multi-etnisk forskning vid Uppsala 

universitet.  

    Om man tittar på hur de lärarna som jag intervjuade uppfattar kulturbegreppet så ligger deras 

definitioner någonstans mittemellan de två tidigare nämnda definitionerna av kultur; människors sätt att 

leva samt en mer djuplodad variant som koncentrerar sig mer på det inre. En lärare var dock av den mer 

antropologiska åsikten nämligen: ”Vem jag är beror på sammanhanget jag lever i och det är djupt rotat i 

en.” Andra aspekter av kultur som nämndes var ”levnadsätt”, ”seder och bruk som går i arv”, ”tar efter 

omgivningen”, ”en grupp som utvecklar egna normer och egna traditioner som för dem samman”, allt, 

hur du uppfattar, hur du är, vad du har för vanor”, ”allt som har med hur människor lever”. 
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     Vad man kan ha klart för sig är att kultur bör uppfattas som något djupare än mat, musik och 

klädedräkt. Det handlar istället om djupa, grundläggande antaganden och tankesätt om hur världen är 

gestaltad.  

3.2 Mångkulturell: En skola med olika kulturer eller förståelse och respekt för andra 
kulturer? 
 
Att finna vad mångkulturell betyder var inte lika lätt. Jag kan inte hitta ordet i någon ordlista för 

antagligen är ordet alldeles för nytt. Det kan ta tid för ord att utveckla sin betydelse med stor offentlig 

enighet och därför tar det också tid innan de kommer med i en ordlista. I de sammanhang som jag hittar 

ordet mångkulturell står det tillsammans med andra ord som till exempel: mångkulturell skola, 

mångkulturellt samhälle, mångkulturell undervisning eller till och med multikulturell undervisningen. Jag har 

ändå funnit två viktiga betydelseskillnader av hur ordet mångkulturell används. Den första uppfattningen 

speglar mångkulturell endast som en blandning av olika kulturer medan den andra uppfattningen 

innefattar något mer som förståelse och respekt i form av t.ex. ökad kunskap om andra kulturer, att 

behandla alla lika samt att inse den mångfald och rikedom som andra kulturer skänker. 

     Av den första uppfattningen är läraren och forskaren Roth (1996:12): ”Med ett mångkulturellt 

samhälle avses ett samhälle som innehåller inte bara en kultur utan flera.”. Av denna åsikt är även 

Skolkommitténs delbetänkande om den mångkulturella skolan Krock eller möte (1996:134). Den andra 

aspekten speglar något utöver bara olika kulturer nämligen som socialantropologen John Ogbu beskriver 

i Krock eller möte (1996:34-35): 

 

Det finns ingen klar definition av multikulturell undervisning (multicultural education), menar 

Ogbu, utan i stället många olika modeller. Sammantaget kan man dock säga att 

multikulturell undervisning uppmuntrar elever från minoritetskulturer att känna stolthet över 

sin kulturella tillhörighet och hjälper dem att utveckla nya kulturella insikter. Det är en 

undervisning som försöker minska fördomar och gynna interkulturell förståelse.  

  

Krock eller möte (1996:96) – om den mångkulturella skolan, statens offentliga utredningar, har en 

beskrivning av den mångkulturella skolan: 
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[k]lassrummen har aldrig varit monokulturella. Varje klassrum har alltid befolkats av elever 

från många kulturer. Även i klasser som tycks förhållandevis homogena har var och en av 

eleverna en alldeles egen kulturell bakgrund, med särskild familjehistoria, särskild 

bostadsort, särskilda vanor och tänkesätt som skiljer sig från kamraternas. När man för 

samman skillnader mellan eleverna tills större helheter med utgångspunkt i sådant som kön, 

social tillhörighet, hemland osv. kan man diskutera mångkulturaliteten på en mer strukturell 

nivå. Men grunden har i utbildningssammanhang att göra med det alldeles konkreta - att 

erkänna och synliggöra den personliga historien hos var och en av eleverna.  

 

I ovanstående beskrivning av den mångkulturella skolan blir kulturbegreppet helt plötsligt likvärdigt med 

klasskillnader och till och med personliga skillnader som familjeförhållanden. Detta har egentligen inte 

något att göra med kultur enligt en socialantropologisk uppfattning. Kultur är inget individuellt fenomen 

utan snarare tvärtom. 

     I kontrast till Krock eller mötes beskrivning av den mångkulturella skolan står Nordheden (1998) 

med 20 års erfarenhet som lärare i det mångkulturella Botkyrka i Stockholm. Att få en kunskap och 

insikt om andra kulturer tror Nordheden är mycket viktigt. Hon menar att det ofta blir en kulturkrock för 

barn med en mångkulturell bakgrund i den svenska skolan. Barnen är ett visst sätt hemma och på ett 

annat sätt i skolan, vilket ofta upplevs mycket förvirrande för dem. I skolan är de också en 

minoritetsgrupp mot den rådande svenska majoriteten. Vad man absolut inte får göra, säger Nordheden, 

är att ta ifrån invandrarföräldrar deras barnuppfostran, för förlorar man sina barn så förlorar man 

kulturen. Ofta har de olika grupperna i klassen starka åsikter om varandra som egentligen inte är 

någonting annat än fördomar. Dessa fördomar kan lätt leda till främlingsfientlighet. Om en lärare är 

medveten om detta och gör något utav det, kan en klass med barn från vitt skilda kulturer lära sig om 

varandras bakgrund, tankar och vanor och får förhoppningsvis en förståelse som inte skulle varit möjlig i 

hemlandet.  

     Av samma åsikt är Hultinger och Wallentin (1996) som båda är sekreterare i skolkommittén, då de 

anser att barn i en mångkulturell skola får stöd i varandra då det är många som är olika och många som 

inte tillhör majoritetskulturen. Deras sätt att tolka världen på är inte sämre än någon annans. Att ha 



 - 12 -  

 

                                    

 

många invandrarbarn i en klass ökar toleransen för det som är annorlunda. Samtidigt måste lärarna har 

respekt för föräldrarna, då föräldrarnas önskan och vilja väger tyngst i alla fall tills barnen har blivit 

tonåringar. Som lärare får man heller inte glömma att föräldrarna oftast bara vill sina barns bästa, fastän 

det kan verka konstigt många gånger ur ett svenskt perspektiv. Vidare ställer sig Nordheden, som också 

skrivit ett kapitel i Hultinger och Wallentin frågan om svenska barn och barn till invandrade föräldrar kan 

vara till glädje för varandra. Kan man utnyttja det faktum att man i sin klass nästan har hela världen 

representerad? Kan vi lära oss något av varandra? Hon är övertygad om att man kan svara ja på 

samtliga frågor och detta leder till kunskap om olika kulturer och kunskap om varandra; solidaritet helt 

enkelt. Även Fredriksson och Wahlström (1997:252) är inne på samma linje och de anser att skolan 

bland annat står inför en uppgift som väl stämmer överrens med förståelse och respekt nämligen: ”Att 

motverka rasism, främlingsfientlighet och intolerans, genom att arbeta för interkulturell förståelse och 

respekt för mänskliga rättigheter”. ”Att ha tillgång till flera språk, kulturer och sätt att tänka är berikande 

ur många olika aspekter” menar Lena Sjöqvist och Inger Lindberg i Hultinger och Wallentin. De tror att 

många olika kulturer i klassrummet leder till större förståelse och tolerans för olikheter. Viktigt för elever 

med en mångkulturell bakgrund är att utveckla en positiv identitet och se till de fördelar två kulturer bär 

med sig, genom att de kan betrakta världen ur olika perspektiv. Tillgång till flera kulturer är inte bara en 

tillgång för andraspråkseleverna själva utan också för Sverige som ett mångkulturellt samhälle, då vi får 

en breddad kompetens inom landet. 

     Vidare går denna aspekt även att hitta i skolans styrdokument Lpo94: ”Mål att uppnå i grundskolan. 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: har utvecklat förståelse för andra 

kulturer ”. Dessutom ligger fyra internationella överenskommelser som grund för de nya läroplanerna, 

nämligen Överenskommet! (1994:95) Där står följande rekommendation om vilka mål som bör 

betraktas som viktiga riktlinjer för utbildningspolitiken, nämligen: ”Förståelse och respekt för alla folk, för 

deras kulturer, civilisationer, värderingar, levnadssätt, inklusive inhemska folkliga kulturer och andra 

nationers kulturer.”  

     I Krock eller möte (1996:117) vill skolkommittèn bland annat poängtera  Sveriges vinst som ett 

mångkulturell samhälle:  
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Det faktum att många barn och ungdomar som växer upp i Sverige och går i svensk skola 

idag har en annan kulturell bakgrund och ett annat modersmål är svenska, innebär för det 

svenska samhället ett värdefullt tillskott av kunskaper och  erfarenheter. Det innebär att 

många människor i Sverige i framtiden kommer att vara två- eller flerspråkiga och ha en 

kulturell kompetens, som kan ge en djup förståelse för andra länders kulturer och sätt att 

leva. 

 
     I  läroplanen återfinns också tankar om respekt och förståelse som t.ex.: att skolan skall ”inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald” och utveckla en ”förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar” (Lpo94:5-6) 

I Långt Borta. Och Nära (1996:45) kan man ta del av de tre kunskapsområden som ligger till grund för 

många av de övergripande mål som läroplanerna ställer upp på. Dessa definierades redan i det 

betänkande (Skola för bildning) som föregick de nya läroplanerna, där internationaliseringsarbetet 

definierades som tre specifika kunskapsområden där en av dem var kultur och trosuppfattningar. Enligt 

Långt Borta. Och Nära kommer en ökad kunskap om andra kulturer och trosuppfattningar leda till: 

”ökad tolerans” och vidare måste kunskapen ”baseras på respekt för människors kulturella bakgrund 

och präglas av synen på mångkulturalitet som något värdefullt”. 

     Att behandla alla lika är också en del av att visa respekt och förståelse för andra och Lpo94 

genomsyras av människans lika värde. Bland annat skall läraren enligt Lpo94:14 

 

[s]e till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med 

stigande ålder och mognad  

 

Vidare säger Lpo94:15 att: ”läraren skall bidra till att motverka sådan begränsningar i elevens studie- 

och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund” 

     När man övergår från att prata om kultur till att prata om mångkulturalism försvinner en del av den 

komplexitet som kultur innefattar, vilket jag tidigare också har nämnt. Mångfald anses oftast som något 
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som berikar och plötsligt är de jobbiga sakerna som är förknippade med kultur och som ofta leder till 

kulturkrockar som bortblåsta. Kultur i mångkulturalism blir trivialiserat.  

     Vad anser då lärarna som jag intervjuade karakteriserar en mångkulturell skola? Vilka av de två 

tidigare nämnda inriktningarna stödjer de? Ungefär hälften av lärarna som jag intervjuade på min 

praktikskola beskrev den mångkulturella skolan som en skola med elever från olika kulturer. En av dem 

sa t.ex. att en mångkulturell skola är: ”en skola som har elever som kommer från andra länder och 

kulturer.” Resterande lärare var av den andra uppfattningen nämligen att: ”en mångkulturell skola är en 

skola som anpassar sin undervisning efter elever med olika ursprung.” Andra åsikter som kom fram var: 

”där man har respekt för varandra”, ”där alla synsätt möts” och ”där man tar vara på deras 

erfarenheter”. Värt att lägga märke till är två lärare inte endast refererar till olika nationella kulturer utan 

även olika kulturer inom den svenska, vilket i sådana fall skulle innebära att alla skolor är mångkulturella. 

En av lärarna sa att en mångkulturell skola var en skola med :” många olika kulturer, inte bara nationella 

utan även olika kulturer inom den svenska.”. Den andra läraren sa att det var en skola med: ”vuxen och 

ungdomskulturer blandade samt olika nationskulturer”. 

     Återigen märker vi att kulturbegreppet blir likvärdigt med andra saker utanför dess riktiga betydelse 

och betrakta som t ex olika ”grupperingar” inom den svenska kulturen, som lärarna här ovan t ex 

nämnde ungdoms- och vuxenkultur. Samtidigt refereras det lätt till andra kulturer eller främmande 

kulturer i debatten om mångkulturalism, men sällan till den svenska kulturen. Vår kultur är också en del i 

det mångkulturella Sverige. Svenskarna har kultur precis som alla andra och den kan upplevas lika 

konstig som vi ibland kan uppleva andra kulturer. Läraren och dramapedagogen Kerstin Gidfors 

uttrycker sig följande i Kulturmöten i klassrummet  

(1990:32-33) 

 

Och så har vi i Sverige ofta uppfattningen att vi inte har någon kultur. Av någon konstig 

andledning, för det är ju helt omöjligt att ett samhälle inte skulle ha någon kultur. Det har ju 

alla samhällen. Kulturen finns ju mellan människorna – hur vi tittar på varande och förhåller 

oss till varandra. Inte bara musik och dans och mat och sådant.  
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     De två olika betydelserna jag fann för mångkulturell, nämligen att mångkulturell endast är en 

blandning av olika kulturer och den andra uppfattningen som innefattar något mer som t ex förståelse och 

respekt skiljer sig oerhört mycket från varandra. På så vis blir också de olika uppfattningarna avgörande 

för hur arbetet kommer att se ut på den mångkulturella skolan.  

4 SPRÅK  
 
Jag har funnit i mina intervjuer med lärare samt i litteraturen att just språket betraktas som en viktig del 

av den mångkulturella skolan. Detta är inte så konstigt med tanke på alla de olika språk som talas på en 

skola där många olika nationer är representerade. När jag frågade lärarna om de hade invandrareleverna 

i åtanke när de planerade sin undervisning, menade de att den största anpassningen till elever med 

mångkulturell bakgrund var språkmässigt. Som en lärare svarade:  

”jag förtydligar och pratar ett enklare språk och försöker använda deras vardagsspråk. Det gäller även 

vissa svenska elever.”  

     Många invandrarelever har svårt att tillägna sig undervisningen eftersom de har rent språkliga brister 

och det var många lärare också medvetna om. T ex sa musikläraren att hon lät invandrarelever göra sina 

prov muntligt eller tillsammans med hemspråkslärare. Musikhäften som de brukar ha i läxa kunde de 

också göra tillsammans med hemspråksläraren. En annan lärare sa att när de jobbar med muntliga 

redovisningar på svenskan och eleverna t ex ska redovisa en bok, uppmuntrar hon invandrareleverna att 

läsa en bok på sitt hemspråk men sedan redovisa den på svenska. Samtidigt sa en lärare att 

invandrareleverna får fråga om de har språkproblem då det är svårt ibland att veta vad de inte kan. 

Detta nämner också lärarna Lena Sjöqvist och Inger Lindberg i Hultinger och Wallentin (1997:90) då de 

menar att andraspråkselever kan stupa på de mest vardagliga ord, vilket kan förvåna lärare som är mer 

vana att jobba med förstapråkselever som redan har en utbyggd bas att stå på.  

     För att inte bara utgå från ett svenskt perspektiv valde en lärare att även skriva utländska namn i 

lästalen på matteproven, t ex Ahmed och Muhammed har fyra äpplen osv. En annan lärare som var 

bildlärare ville medvetandegöra eleverna språkligt, då hon också själv var språkligt intresserad. Därför 

när eleverna skulle måla ett speciellt föremål skrev de också vad det föremålet hette på olika språk, som 

var representerade i klassen. Många elever ville  också lära sig att skriva på arabiska för att de tyckte att 

det var vackert och då fick de göra det, med hjälp av arabisktalande elever. 
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     I Långt Borta. Och Nära (1996:45) kan man ta del av tre kunskapsområden som skolan skall 

fokusera på. Förutom kultur och trosuppfattningar som jag tidigare har nämnt, är ökade språkkunskaper 

ett annat kunskapsområde. Språk är något som är viktigt och skolan ska alltså jobba för ökade 

språkkunskaper. Långt Borta. Och Nära (1996:45) poängterar språktets viktiga roll inte bara i 

kommunikation med varande utan också för att man ska ha en chans i både den inhemska och 

internationella arbetsmarknaden. Även Fredriksson och Wahlström (1997:65) poängterar språkets 

betydelse för den mångkulturella skolan och de menar att bland annat andraspråksundervisning, 

hemspråksundervisning och undervisning i främmande språk måste finnas att tillgå på en mångkulturell 

skola, nämligen skall eleverna tillhandahållas:  

  

 - andraspråksundervisning, dvs undervisning av elever från olika språkliga minoriteter i 

landets majoritetsspråk, i Sverige undervisning i svenska (svenska som andraspråk)” 

- modersmålsundervisning (hemspråksundervisning) dvs undervisning i elevers modersmål 

(förstaspråk) när detta inte är detsamma som majoritetsspåket/undervisningsspråket 

- undervisning i främmande språk, dvs språkundervisning i språk som varken är elevernas 

förstaspråk eller andraspråk 

 

     Lärarnas anpassning av språket på min praktikskola upplevde jag som något mycket positivt och en 

förutsättning för att undervisningen överhuvudtaget skulle uppnå sitt mål. Dessvärre efter att tagit del av 

litteratur gällande den mångkulturella skolan har jag funnit att det inte är tillräckligt. Anpassning av 

språket är således bara en liten del av den mångkulturella skolan.  
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5 EXOTISERING  
 
När jag frågade en lärare på min praktikskola om vad man skulle kunna tänka sig att göra i 

undervisningen för att anpassa den mer till invandrarelever svarade hon: ”jag har planer på att låta elever 

ta med sig saker hemifrån och berätta om dem.” Det kan diskuteras ifall detta med att låta elever ta med 

sig saker hemifrån är rätt eller fel. Om det är det enda som görs på skolan för att anpassa undervisningen 

så är det fråga om exotisering. Begreppet exotisering menar Hultinger och Wallentin (1996) är när 

skolan väljer att bara fokusera på invandrarbarnens mat, musik och dans och att det är sådant som får 

representera det mångkulturella i skolan, eller när lärare utnyttjar situationen och låter invandrarbarnen ta 

över t ex religionsundervisningen när den behandlar islam. Eller som en lärare sa: ”jag försöker vända 

islam till något positiv och ta hjälp av "experterna" i klassen”. Det problematiska med fenomenet 

exotisering är att kulturen uppfattas som något ytligt, när det egentligen är något djupt rotat i oss och 

ganska osynligt på ytan. Samtidigt påskiner exotisering att det endast är invandrare som har kultur och 

att deras kultur är något konstigt som måste förklaras medan den svenska kulturen refereras till den 

normala och inte behöver förklaras. Vidare när t ex en elev blir ombedd att ta med sig något hemifrån 

resulterar det i att en individ eller ett objekt blir representativt för en hel kultur, vilket oftast inte ger en 

rättvis bild av kulturen eller religionen i fråga.  

     Fredriksson och Wahlström (1997) diskuterar dilemmat med exotisering och menar att det är mycket 

vanligt ute på skolorna att arrangera t ex temadagar där tonvikten har lagts på mat, danser, musik m.m. 

Samtidigt säger de att sådana här dagar inte behöver vara bannlysta då det kan vara spännande att få 

smaka på chilenska piroger, grekisk fetaost och turkisk kebab. Det viktiga är att arbetet på den 

mångkulturella skolan inte får stanna här och framför allt att man inte gör dagarna till något exotiskt. 

Dessutom vill inte alla exponera sin kultur i klassrummet och det är något som man som lärare måste 

acceptera. Den resurs som finns ska tas tillvara, men under förutsättning att elever och föräldrar själva är 

villiga och intresserade. Ytterst måste de klimat som skapas i klassrummet, såväl som i skolan som 

helhet, vara ett tolerant klimat där olikheter accepteras. Det måste vara ett klimat där eleverna har 

kännedom om olika kulturer, men där inger döms på förhand. Varje invid måste kunna accepteras 

utifrån det han eller hon är, inte som representant för en nation eller en kultur. Denna uppfattning har jag 

också funnit i Hultinger och Wallentin (1996) och Krock eller möte (1996).  
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     Lendahls och Nordheden och Stålstedt (1990:65) väljer att gå ett steg längre i fenomenet exotisering 

och anser att detta är inget man ska ägna sig åt, utan istället ska man utgå från elevernas erfarenheter: 

  

Att fokusera problemet till en elevs eller en grupps speciella vanor, språk, traditioner, skulle 

inte förändra situationen i klassen utan snarare förstärka främlingsskapet och fördjupa 

klyftan mellan det ”udda” barnet/gruppen och den övriga klassen  

 

     Viktigt att tänka på är att temadagar i form av mat, musik osv från andra länder i sig inte utgör något 

problem. Det är när detta är det enda som får utgöra det mångkulturella på skolan som det blir 

problematiskt. Kultur är inte mat, musik och klädedräkt utan de är bara speglingar av de inre 

grundläggande värderingarna och uppfattningarna om hur världen ser ut. 

6 VÄRDEGRUND  
 
Under min slutpraktik kom jag många gånger i kontakt med begreppet värdegrund. Att jobba med 

värdegrunden idag anses vara något mycket viktigt och något som skolan bör satsa på. Skolor som 

aktivt jobbar med värdegrunden har hög status. Den sociala kompetensen blir allt viktigare och man kan 

se en utveckling att skolan mer och mer ska axla den roll som tidigare varit föräldrarnas, nämligen 

uppfostran. I läroplanen finner vi fog för detta resonemang då det står att läraren skall: ”samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran” samt att en av skolans huvuduppgifter är att ”främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.  

     Hela vår läroplan genomsyras av begreppet värdegrund och läroplanen inleds också med kapitlet 

"skolans värdegrund och uppgifter”. På första sidan finner vi (Lpo94:5): 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och mäns samt solidaritet med svaga och utsätta är de värden 

som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.      
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”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” ter sig 

aningen motsägelsefullt,  då var femte elev idag har en mångkulturell bakgrund. Jag ställde därför frågan 

till lärarna jag intervjuade om de tycker att det är rimligt att ställa kravet på den svenska skolan att jobba 

mångkulturell då det är en institution som speglar Sverige och är grundad på kristna värderingar. Alla 

lärarna svarade uteslutande ja på den frågan. 

En lärare svarade: 

 

Man måste ställa sig frågan - vill vi ha ett mångkulturellt samhälle? Yttrandefrihet och 

religionsfrihet finns i Sverige. Den svenska skolan ska vara öppen för alla, och då måste 

man tillgodose alla. Kristna värderingar är lika andra kulturers värdegrunder. Begreppet 

kristen och västerländsk tradition borde omformuleras när skolan i dag är mångkulturell. 

Det borde vara ett vidare begrepp. 

 

De andra lärarna instämde med att kristna värderingar är likvärdiga med många andra värderingar och 

att det borde vara ett vidare begrepp. En lärare ansåg att kristna värderingar var en kvarleva medan en 

annan ansåg att kristna värderingar var mer som etik; rätt och fel, vilket oftast är samma för alla 

människor. En lärare ställde till och med frågan: ”Är Sverige ett kristet land?”. Många lärare ansåg att 

eftersom situationen ser ut som den gör i Sverige med ca 20 procent invandrare, så ska skolan vara 

öppen för alla oavsett bakgrund. Så här svarade några lärare: ”har de valt att stanna måste de känna sig 

välkomna och ”de har rätt till att hålla kvar vid sina traditioner” samt ”de bor i Sverige och är en del av 

vårt samhälle”.  

     Liknande tanke om att kristna värderingar är likvärdiga med andra religioners värderingar hittar jag 

också i Roth (1998:29) där han beskriver skoletiksdebatten som en konsekvens av Sverige som ett 

mångkulturellt samhälle: 

 

Kritiken mot kravet på en kristen värdegrund tog sig flera skepnader. [s]amhället måste 

använda sig av mer precisa termer än uttrycket  ”kristen etik” i ett så förpliktande 

sammanhang som läroplanen. Innehållsligt kan ju den kristna etiken innehålla principer som 

även icke-kristna kan acceptera. En vanligt förekommande kritik var nämligen att de 
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principer som lyftes fram som skolans värdegrund, såsom respekten för människans 

värdighet och integritet, inte är exklusivt kristna utan allmänmänskliga moraliska insikter som 

återfinns i skilda religioner och kulturkretsar.  

 

     Samtidigt som läroplanen fastslår en etik grundad på kristen tradition och västerländsk humansim och 

att ”läraren skall klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund” (Lpo94:13) 

säger den också ”att alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sin barn till skolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” 

(Lpo94:6) Hur kan detta gå ihop? Roth (1998) menar att det visst går. Skolan är på många sätt en plats 

där inte bara kunskapsförmedling sker utan även en plats där attitydpåverkan, identitetsskapande och 

socialisation kommer till uttryck, säger Roth. ”I ett samhälle där olika grupper har motstridiga 

normsystem blir just skolan en av de arenor där värderingskonflikter kan ge sig tillkänna på ett speciellt 

tydligt sätt.” Vidare anser Roth att när ett samhälle blir mer mångkulturellt ur etnisk och religiös synvinkel 

utmanas majoritetskulturens värderingar. Debatterna har gällt bland annat hur man skall förstå begreppet 

medborgarskapsfostran i ett mångkulturellt samhälle. Huvudfrågan har varit  vilka värderingar som skall 

anses ej förhandlingsbara och vilka som skall betraktas som mer kompromissbara. Ändå menar Roth att 

en mångkulturell undervisning mycket väl går att förena med den svenska  värdegemenskapen i 

läroplanen. Den svenska värdegrunden med respekt för människans värdighet och människors lika värde 

kan tolkas på vis att det ska beredas plats i undervisningen för elever med annan kulturell bakgrund än 

den svenska. Deras språk och kulturer ska respekteras på samma sätt som den svenska. Att lyfta fram 

och synliggöra olika minoriteters historia kan också ha en integrerande funktion i och med att grupperna 

därigenom inte känner sig stå utanför majoritetskulturen. 

7 ANPASSAD UNDERVISNING 

Jag utgick från att min praktikskola som ligger i ett invandrartätt område och har cirka 25 procent elever 

med mångkulturell bakgrund, var en mångkulturell skola. Vidare antog jag att undervisningen på något 

vis skulle vara anpassad med tanke på så många elever med utländsk bakgrund. Därför valde jag att 

ställa några frågor till lärarna angående undervisningen: Jobbar du mångkulturellt och med det menar jag 
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om du har invandrareleverna i åtanke när du planerar din undervisning och därmed gör undervisning 

anpassad efter dem? Vad konkret gör du i sådana fall eller vad skulle man kunna göra?  

     De flesta lärarna tog upp språkaspekten, vilken jag redan har nämnt i ett tidigare avsnitt. Utöver 

språket var det dock ingen som anpassade sin undervisning i någon större utsträckning. En lärare 

svarade bland annat: ”Jag tänker inte på det under planering men tar tillfällena i akt under lektionstid. 

Spontant, försöker ta upp frågor kring värdegrunder, demokrati t.ex. skolan i andra länder. Vid jul, hur 

firas jul i andra länder?”  

     Roth (1998) anser att den mångkulturella skolan kan bestå av två ämnen. Först de kulturspecifika 

ämnena som religion, historia och språk där en kulturell mångfald kan tillföra något både ur en 

kunskapssynvinkel och ur en etisk synvinkel. Dessutom menar Roth att det finns andra mer kulturellt 

neutrala ämnen som till exempel matematik och NO-ämnena och de sistnämnda kan utgöra någon slags 

neutral mötesplats för elever i ett mångkulturellt samhälle.  

Det är kanske därför svaren från till exempel en SO-lärare och en Matte/NO-lärare skilde sig så mycket 

åt som de gjorde. Så här svarade SO-läraren: 

 

Jag drar nytta av invandrarelever. Det är viktigt att de får berätta om sitt hemland, 

bakgrund, traditioner. När Milosevics var aktuell så föll det sig helt naturligt att fråga elever 

från forna Jugoslavien vad de tyckte. När det gäller islam är ju de muslimska  eleverna som 

är proffs. De får vara i förgrunden. Man måste ha respekt för andra människor; alla är inte 

som vi och det är inte fel. Samtidigt är det en kulturkrock för många invandrarelever, då de 

förväntas tänka själva och det är de inte vana vid utan snarare är de vana vid 

utantillinlärning. De har också högre krav hemifrån. Om de har någon särskild högtid får 

eleverna berätta om de har gjort något särskilt. Vet de inte varför de firar högtiden, får de ta 

reda på varför och berätta. Varför firar man olika saker, ta reda på bakgrunden till varför. 

Varför bär man en viss klädsel t ex. när det gäller religionsundervisningen, tänker jag mig 

mer för och nyanserar mer. Jag kräver att eleverna är nyfikna. Eleverna måste kunna 

motivera varför de tycker som de gör med fakta. (när det gäller fördomar). Jag diskuterar 

rasism och nynazism mycket mera nu. Jag försöker förmedla till eleverna att de ska tänka 

omvänt och inte lyssna på allting. De måste våga ta egen ställning. Samtidigt har vi svenskar 
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ett kulturarv som vi inte vill kännas vid, jag tänker på Samerna som alltid har varit 

åsidosatta. Vidare diskuterar jag vad som är svenskt i dag i Sverige och pratar då t ex om 

Kungen och om mat och om svenska traditioner. Varför firar vi midsommar? Hur många vet 

att vi dansar runt något som ska föreställa en snopp? Vi tycker det som andra gör är 

konstigt, men vi är ganska konstiga själva. Hur firas olika traditioner i olika religioner? Jag 

försöker fokusera på likheterna. Vi är människor, det har vi gemensamt 

 

I kontrast till ovanstående svarade Matte/NO-läraren kort och gott: ”jag upplever inte att 

invandrareleverna klarar sig sämre än svenska elever. Deras kultur i sig utgör inget problem”. 

     När det kommer till de praktiska/estetiska ämnena som musik, bild och idrott var inte undervisningen 

anpassad i någon högre grad. Musikläraren svarade att hon anpassade genom att inte använda så 

mycket svensk musik utan att i stället använda sig av låtar på radion som de känner igen, alltså 

popmusik. I bilden fick eleverna måla olika symboler för hemlandet som till exempel flaggor. 

Idrottsläraren gick till och med så lång att betyget blev lidande om eleverna inte ville medverka i 

simundervisning då de inte vill visa sig lättklädda. Oftast utgör det dock inget problem, då de flesta kan 

simma med långärmade tröjor och liknande. Samtidigt fick eleverna duscha i lärarens omklädningsrum 

då en del tycker det är obehagligt att duscha tillsammans med andra. Vidare sa han att det inte fanns 

några timmar för anpassning, men att det skulle vara kul att ta upp olika sporter, mer udda, från andra 

länder.  

     Endast en lärare svarade att en mångkulturell skola är en skola som anpassar sin undervisning efter 

elever med olika ursprung. 

     Vad säger då litteraturen om mångkulturell undervisning eller framför allt vad är mångkulturell 

undervisning? John Ogbu är antropolog verksam på the University of California at Berkeley, USA och 

skriver i Krock eller möte (1996) att det inte finns någon definition av mångkulturell undervisning utan i 

stället olika modeller. Vad han dock anser är att mångkulturell undervisning ska uppmuntra elever från 

minoritetskulturer att känna stolthet över sin kulturella tillhörighet och hjälpa dem att utveckla nya 

kulturella insikter. Det är en undervisning som ska försöka minska fördomar och gynna interkulturell 

förståelse. Ogbu ställer också frågan om denna ovan nämnda undervisning, eller förhållningssätt snarare, 

kommer att förbättra skolresultaten bland de minoritetsgrupper som av tradition haft svårigheter i skolan. 
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Han svarar nej på den frågan med undantag av två modeller. Den ena är bicultural education/bilingual 

education, som låter undervisningen i skolans ämnen utgå både från elevens eget språk och kultur och 

från majoritetssamhället. Läraren undervisar alltså både på elevens modersmål och på svenska. Den 

andra är culturally responsive education, som för in minoritetskulturen både som en del av 

kursinnehållet och som en undervisningsstil, vilket kan betyda att man tolkar olika historiska händelser 

utifrån minoritetskulturen samt att läraren använder sig av andra pedagogiska modeller som vanligtvis inte 

förekommer i Sverige. 

     Inte lika kritisk är Roth (1998) när han säger att den mångkulturella undervisningen främsta mål är att 

lyfta fram en ”negligerad grupps historiska erfarenheter” Vidare anser han att en mångkulturell 

undervisning inte endast ska utgå från majoritetskulturens perspektiv utan även från andra perspektiv 

som finns representerade i samhället och på skolan. Skolan måste ha en undervisning som visar på att 

flera grupper faktiskt tillhör samhället och att Sverige är mångkulturellt.  

     Som lärare i en mångkulturell skola kan man välja mellan två vägar, fortsätter Ogbu (1996). Den ena 

vägen är att man utgår från de olika kulturerna i klassrummet, ser elevernas skiftade erfarenheter och 

uppfattningar som redskap i arbetet med att bättre förstå den gemensamma verkligheten och låter 

kulturerna tala med varandra. Det är att praktisera vad man kan kalla en interkulturell undervisning. Men 

man kan också välja en annan väg. Som lärare kan man se den svenska kulturen och dess vanor som 

den enda gemensamma länken för att hålla samman en heterogen undervisningsgrupp. 

Undervisningssituationen kan bli lättare att hantera om man har ett gemensamt innehåll att utgå ifrån. Det 

kan leda till att lärare väljer att låta hela utrymmet upptas av en mycket traditionell uppfattad svensk 

skolkultur, som få utgöra en fast ram för undervisningen. För att kunna rättfärdiga denna undervisning 

hänvisar lärarna enligt Krock eller möte dels till att de känner sig hemma i sin egen skolkultur dels till att 

vi alla är bosatta i Sverige och vi behöver ha gemensamma referensramar för livet där. Sedan är det en 

annan sak att en undervisning av det här slaget är etnocentrisk och kanske inte heller gör så stor nytta 

eftersom eleverna inte har de erfarenheter som krävs för att tillgodogöra sig innehållet. Det behövs alltså 

en ny lärarroll i den mångkulturella skolan anser skolkommittén. 

     Vad skulle i så fall kunna vara den minsta gemensamma nämnaren? frågar sig Krock eller möte 

(1996) Vad man vet är att detta ”gemensamma” inte får ta en sådan stor plats att det inte finns 

möjligheter att se på livet på andra sätt, utifrån andra kunskaper och värden än det svenska. Kan man 
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hitta det gemensamma i värdegrunden i Läroplanen? Vilka gemensamma upplevelser och erfarenheter 

behöver vi för att gemensamt kunna fungera i det svenska samhället? 

     Fredriksson och Wahlström (1997) anser också att man ska göra andra kulturer mer närvarande i 

klassrummet i den mångkulturella skolan. Fastän den svenska kulturen alltid kommer att vara stark 

närvarande finns det två åtgärder som bör uppfyllas. Den första är att träna eleverna att acceptera att de 

lever i ett mångkulturellt samhälle och den andra är att erkänna  andra kulturer som viktiga. När man 

uppmärksammar kristna traditioner som påsk och jul bör man också uppmärksamma andra kulturers 

traditioner t ex ramadan och diskutera varför de firar ramadan osv. Även litteratur, sagor och sång 

behöver inte bara vara från ett svenskt perspektiv utan man kan hämta stoff från andra kulturer också. 

Att läsa böcker av utländska författare och sjunga sånger på andra språk är också värdefullt. 

     Nordheden (1998) som är lärare i Borkyrka instämmer också i att man måste utgå från andra 

kulturer. Man kan inte eller bör inte bortse från att det finns barn med andra kulturer i klassen, säger 

hon. Tvärtom bör man se det som en resurs för alla barn. I en mångkulturell skola bör man använda sig 

av ett arbetssätt som skapar möten mellan kulturer, skilda historiska upplevelser, skilda religiösa 

uppfattningar och skilda traditioner. Man kan inte låtsat som om klassen bara består av svenska barn. 

Allt arbete som görs i klassen måste utgå från det faktum att det finns både svenska barn och barn från 

en eller flera andra språkgrupper i samma klass och man måste anpassa stoffurval och arbetssätt till detta 

faktum. Vidare säger Nordheden att många lärare tror nog att de tar hänsyn till invandrarbarnen, men 

Nordheden vill gå så långt som att säga att verksamheten måste styras av deras närvaro. Det räcker inte 

att ge invandrarbarnen förförståelse för det man ska syssla med i klassen utan arbetet måste utgå från de 

förutsättningar som finns gällande flera språkgrupper. Samma uppfattning hittar jag i Hultinger och 

Wallentin (1996) där Max Strandberg som är speciallärare och lärare i svenska som andraspråk anser 

att man kan ha ett mål i den mångkulturella skolan och det är att elevernas kulturbakgrund ska ingå som 

beröringspunkter i undervisningen. 

     Inger Nordheden som jag tidigare har nämnt har skrivit en bok om sitt arbete i en mångkulturell klass 

som heter Jag kan namnet på elva farfar, där hon delar med sig av metodiska tips. Ett konkret tips är 

att eleverna får spalta ner vad de anser vara svenskt och vad de anser vara typiskt för sin egen kultur. 

Efter en diskussion om vad som kom upp som typiskt för de olika kulturerna, får var och en skriva ner 

vad de skulle ta med sig om de skulle flytta till "Humba-Humba-land". Oftast blir inte svaren så oväntade 
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säger Nordheden. Alla skulle ta med sig vad de själva var vana att äta för något, man skulle få tala sitt 

språk, få fira sina egna traditioner och bo tillsammans med sitt eget folk. Det är med andra ord inte så 

konstigt att folk som flyttar till Sverige vill behålla det som de är vana vid och förhoppningsvis har man 

öppnat en liten dörr på vägen till ökad förståelse och repsekt för varandra genom denna uppgift. Andra 

saker som Nordheden tar upp är temaveckor, brevväxling, besöka invandrarföräldrar, göra självporträtt 

för att stärka identiteten, stamträd, arbeta med fördomar: vad tänker du på när du hör ordet zigenare, 

turk, finne. Vidare nämner hon drama som något fruktbart i arbetet med elever med mångkulturell 

bakgrund, dels i form av övningar om skeenden i klassen men också språkliga dramaövningar där 

eleverna får beskriva vad de har bakom ryggen. Vidare berättar Nordheden om vikten att lära sig om 

hembygden där man bor nu, samhällspromenader och familjematte. Att ge eleverna  förförståelse inför 

nya saker genom att lära sig ord som glosor är ytterligare en övning.  

     En annan sak som jag stötte på i mina intervjuer med lärarna på min praktikskola var hur man 

praktiserar de olika kristna traditionerna som följer skolåret. En lärare berättade till exempel att 

diskussioner hade förts om en mer neutral plats vid skolavslutning men ingen förändring har skett. På 

skolan behöver elever med mångkulturell bakgrund inte vara med på saker som har kristen anknytning 

men de måste kunna motivera varför och motiveringen brukar således vara av religiösa skäl. Läraren sa 

också att på hennes tidigare skola så firades julavslutningen i kyrkan för det var högtidligt och 

sommaravslutningen i aulan. En annan lärare sa att skolan bör  

”anpassa saker som är förknippade med kristendomen till deras tro” och att det ska finnas  ”en neutral 

plats där man möts” och hänvisade då till religionsfriheten. Liknande resonemang hittade jag också hos 

Lendahls och Nordheden och Stålstedt (1990:23): 

 

En del av de "kulturella företeelser" som förekommer i svensk skola av tradition har ju 

egentligen direkt kyrkliga förtecken, t.ex. gudstjänster i samband med jul och avslutningar, 

psalmsång, böner och liknande. Vi har sedan 1962 en konfessionslös skola, dit alla 

föräldrar med förtroende ska kunna skicka sina barn. Vad gör vi då med dessa "traditioner" 

i klasser som är mångkulturella? Kan också andras religiösa traditioner föras in? Vilka i så 

fall? Kan man t.ex. gå till moskén eller Rikets Sal vid någon skolavslutning? Var sätter vi 

gränserna och av vilka skäl?  
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     Lärarna på min praktikskola anpassar sin undervisning för det mesta endast språkmässigt. Dock 

skiljer sig anpassningen mycket beroende på vilket ämne det gäller och anledningen till det kan vara 

enligt Roth att vissa ämnen är mer kulturellt neutrala än andra och ett av dem är matematik. Vidare finns 

det ingen definition av mångkulturell undervisning anser John Ogbu utan istället olika modeller där 

undervisningen ska uppmuntra elever med mångkulturell bakgrund att känna stolthet över sin kultur.  

8 IDENTITET 
 
En sak som jag har funnit i litteratur om den mångkulturella skolan, är vikten av en stark identitet. En av 

dem är Nordheden. Hon berättar i sin bok Jag kan namnet på elva farfar, en historia om en familj där 

föräldrarna är analfabeter. Nordheden drog slutsatsen att det skulle bli svårt för flickan i skolan eftersom 

hon inte kunde få hjälp hemifrån. Det visade sig vara helt fel då Nordheden inte visste att flickan hade en 

pappa med en mycket stark identitet, vilken han också förde vidare till sina barn. Han var en mycket vis 

man i deras forna hemland och han hade kunskaper som i och för sig inte var så värdefulla i Sverige, 

men visheten i sig var värdefull. Han hade gett sina barn en stark identitet, lärt dem känna stolthet över 

sin folkgrupp och religion, vilket var utmärkta verktyg för att klara sig bra i skolan.  

     Eftersom identiteten är avgörande hur eleverna klarar sig i skolan får eleverna hos Nordheden 

bearbeta sin identitet bland annat på bildtimmarna. Eleverna får en spegel framför sig och sedan får de 

rita ett självporträtt. För många blir det första gången de på allvar tar ställning till sitt ursprung och ofta 

kan det vara jobbigt att måla ansiktsfärgen brun och munnen svart t ex när kamraten bredvid målar sin 

ansiktsfärg rosa och munnen röd. Även om uppgiften kan vara smärtsam för en del, tror Nordheden att 

den kan hjälpa många barn att så småningom acceptera sin identitet. 

     Föräldrarna är mycket viktiga när man arbetar med barn anser Kerstin Gidfors i Kulturmöten i 

klassrummet (1990). Gidfors menar att det är viktigt att träffa föräldrarna, få veta hur de tänker och 

vilka förväntningar de har på svenska skolan. Samtidigt är det av betydelse för föräldrarna att få veta 

vem läraren är och var hon eller han står. Hon säger också att föräldrarna behöver givetvis inte samtycka 

i allt vad läraren och skolan säger, men det blir inte lika förvirrat för barnet om föräldrarna vet var lärarna 

står.  
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     Av samma uppfattning är Krock eller möte (1996) då de säger att för alla elever, såväl för elever 

med mångkulturell bakgrund, intar den egna familjen och föräldrarna den mest centrala platsen i livet. 

Föräldrar till elever med mångkulturell bakgrund har oftast andra föreställningar om uppfostran, normer 

och utbildning än vad som är vanligt i den svenska skolan. Detta leder till att barnen står någonstans i 

mitten med krav från olika håll och inte sällan uppstår förvirring. En bra lösning skulle vara enligt Krock 

eller möte (1996) att dra in föräldrar med invandrarbakgrund i skolans verksamhet. Det är viktigt att det 

uppstår en diskussion om olika kulturella förhållningssätt och om olika värdesystem och denna 

diskussion ska hållas mellan dessa föräldrar och skolans personal.  

     Även i Överenskommet (1994) om fyra internationella överenskommelser som ligger till grund för de 

nya läroplanerna, poängteras vikten av en stark identitet. I konventionen om barns rättigheter, som är en 

av de internationella överenskommelserna står det nämligen att: 

 

[b]arnets utbildning skall syfta till utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna 

kulturella identitet, eget  språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets 

nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen 

 

     För att lyckas i skolan är identiteten således en oerhört viktig faktor. Något att tänka på när föräldrar 

till elever med mångkulturell bakgrund inte vill ge vika för den svenska majoritetskulturen utan istället 

väljer att hålla fast vid sina värderingar när det gäller t ex uppfostran.  

9 DISKUSSON  
 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på vad som karakteriserar en mångkulturell skola men också 

hur undervisningen bör bedrivas på en sådan skola. 

     Den metod jag har använt för att komma fram till dessa svar är tredelad. Som ett första led i arbetet 

valde jag att göra min slutpraktik på en skola med cirka 25 procent elever med mångkulturell bakgrund, 

för att på så vis genom egna upplevelser få en rättvis inblick i vad jag trodde skulle vara en mångkulturell 

skola. Vidare gjorde jag intervjuer med sju verksamma lärare på skolan och som en sista del läste jag en 

hel del litteratur i ämnet; den mångkulturella skolan. Därefter har jag försökt hitta fog för vad lärarna sagt 

under intervjuerna i den litteratur jag har läst och intervjuerna har således varit min utgångspunkt i 
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arbetet. Denna metod, dvs mina upplevelser under praktiken och intervjuerna, har känts fruktsam då jag 

har kommit fram till något mer genom min praktik och intervjuer än vad jag hade gjort ifall jag bara hade 

gjort en litteraturstudie. 

     Som svar på min första problemformulering - vad karakteriserar en mångkulturell skola – har jag 

funnit två olika uppfattningar. Den första uppfattningen beskriver en mångkulturell skola endast som en 

skola med många olika kulturer, medan den andra uppfattningen innefattar något djupare som förståelse 

och respekt i form av t.ex. ökad kunskap om andra kulturer, att behandla alla lika samt att inse den 

mångfald och rikedom som andra kulter skänker. Lärarna på min praktikskola var delade i frågan. 

Hälften stod för den första uppfattningen och resten delade den andra. Min uppfattning är att det är den 

sistnämnda betydelsen som beskriver en mångkulturell skola på bästa sätt. Vidare har jag funnit att min 

praktikskola inte anpassar sin undervisning i någon större utsträckning förutom språkmässigt, vilket var 

min andra problemformulering. Detta är inte tillräckligt anser jag eftersom som jag i litteraturen har funnit 

att det är interkulturell undervisning man ska använda sig av i möte med elever med mångkulturell 

bakgrund. Interkulturell undervisning blir således svaret på min tredje problemformulering. 

     Vad är då interkulturell? Krock eller möte (1996) definierar begreppet interkulturell som: 

 

[s]ättet att förhålla sig till olika kulturer. En person som har ett interkulturellt synsätt 

intresserar sig för andra kulturer och är beredd att ta till sig av dem samtidigt som hon eller 

han vill dela med sig av sin egen kultur; det handlar om ett slags dynamiskt växelspel mellan 

olika kulturer, om interaktion.  

 

Dessutom beskriver Fredriksson och Wahlström (1997) skillnaden mellan mångkulturell undervisning 

och interkulturell undervisning genom att säga att interkulturell undervisning lägger tonvikten på relationen 

och samspelet mellan de olika kulturerna medan den mångkulturella endast handlar om samexistens. 

     På min praktikskola fann jag just vad man kan kalla ett mångkulturellt förhållningssätt, det 

konstaterande och registrerande. Skolan konstaterar att det finns många elever från andra länder och att 

de representerar olika kulturer. Varje elev med mångkulturell bakgrund respekteras och får ett viss 

utrymme men sedan är det inte så mycket mer. Är det tillräckligt? Nej, anser jag. 
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Om vi skulle föreställa oss en skola med ett interkulturellt förhållningssätt skulle de olika kulturerna inte 

bara bli registrerade utan skolan och lärarna skulle också försöka att skapa situationer i undervisningen 

som gör att elevernas skilda erfarenheter och synsätt kommer till användning och får bytas mot varandra. 

I gynnsamma fall uppstår ett växelspel, där olika kulturer ger och tar. Eleverna får tillfälle att beskriva, 

analysera och värdera.  

     Vidare anser jag att elever från olika kulturer kan använda sig av varandras erfarenheter när de ska 

bearbeta ett gemensamt problem utan att uppgiften i sig har definierats som något gällande kultur eller 

kulturskillnader. Styrkan i en interkulturell undervisning är just att det finns tillgång till många olika 

perspektiv på ett problem eller en företeelse. En sådan undervisning ger eleverna en mer mångfacetterad 

bild av verkligheten. Det är alltså en undervisning som inte i första hand håller upp kulterna till 

beskådande utan använder de olika kulturella referensramarna när man diskuterar problem i det liv som 

man lever tillsammans här och nu.  

     Om vi skulle dra begreppet interkulturell till sin spets, vilket betyder att alla kulturer skulle samspela 

med varandra, skulle skolan i sådana fall bereda plats för aga i ett klassrum, mycket auktoritära lärare i 

annat och vikten av utantillinlärning i ett tredje? Eftersom skolan har vissa styrdokument att rätta sig efter 

som vilar på demokratins grund där människors lika värde, solidaritet med svaga och människolivets 

okränkbarhet förespråkas, skulle en sådan skola aldrig kunna existera i Sverige. Det skulle vara att bryta 

mot skollagen och läroplanen Lpo94. Den svenska skolan är en institution som speglar det svenska 

samhället och därför kommer den interkulturella undervisningen alltid göra sig gällande utifrån ett svenskt 

perspektiv så länge majoritetskulturen är den svenska. Därför kommer vi aldrig kunna uppnå 

interkulturell undervisning i ordets rätta bemärkelse, men vi kan ändå försöka uppnå vad vi kan kalla den 

ultimata interkulturella undervisningen sett ur ett svenskt perspektiv, vilket är bra mycket mer än vad som 

görs på skolorna idag. 

     Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att vi svenskar måste rannsaka oss själva. Eftersom 

interkulturell betyder ett växelspel mellan olika kulturer så måste också vi svenskar inse att vi har kultur, 

vilket alla inte gör. Många tror att det är bara andra, från främmande exotiska länder, som har detta. För 

att kunna möta och förstå hur andra människor tänker måste man också förstå sin egen kultur. Att 

studera andra kulturer blir också ofta ett sätt att lär känna sin egen kultur . Varför firas vi vissa traditioner 

och varför har vi de värderingar vi har?  
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     Ett fenomen som jag har stött på åtskilliga gånger i mitt arbete är att vissa likställer olika kulturer med 

individuella olikheter och detta har jag funnit både i litteraturen och i intervjuerna med lärarna. Då har 

man från början missförstått kulturbegreppet eftersom kultur sträcker sig bortom individen. Kultur är 

delade, outtalade uppfattningar om världen som man lär sig genom att man härmar andra i den grupp 

man tillhör. Kultur är något som sitter djupt in i ryggraden och man agerar rent instinktivt utan att 

reflektera över det. När jag frågade lärarna på min praktikskola om de anpassade sin undervisning till 

elever med mångkulturell bakgrund, svarade många att de såg anpassningen som en del i 

individualiseringen, ett begrepp som har kommit att bli skolans skötebarn. Vidare var det många som 

svarade att en mångkulturell skola är en skola med många olika kulturer och då behöver det inte bara 

vara nationella kulturer utan även ungdoms- och vuxenkulturer. När man resonerar som ovanstående har 

man på något vis försummat uppgiften att ta främmande kulturer på allvar. Så länge kultur blandas ihop 

med individbegreppet och olika ”grupperingar” som t ex har en musikstil eller klädstil gemensamt 

kommer den mångkulturella skolan med en interkulturell undervisning vara långt borta.  

     Samtidigt tror jag ändå att skolor i ett invandrartätt område har kommit långt i sina funderingar om 

hur saker och ting ska lösas utan att någon ska behöva överge sin kulturs värderingar. Skolorna har varit 

tvungna att ta ställning till olika fenomen som har uppstått när många olika kulturer möts, alltifrån 

duschproblematiken efter gymnastiken till firandet av skolavslutningen i kyrkan. Samtidigt kan man fråga 

sig om en skola förespråkar ett interkulturellt förhållningssätt, när det enda alternativ som ges till 

avslutningen i kyrkan är att inte medverka? Men de har i alla fall kommit så långt att de förstår att man 

inte kan tvinga någon att medverka eller som på min skoltid, då lärarna inte ens reflekterade över ifall 

elever med mångkulturell bakgrund skulle medverka eller inte. Det uppstår kanske dagligen problem, 

kulturkrockar, eller vad man nu vill kalla det, på dessa skolor i invandrartäta områden som lärarna måste 

hitta lösningar på. Mångfalden blir något helt naturligt och något av den dagliga vardagen. De som bor i 

invandrartäta områden blir en del av det mångkulturella. Men vad händer med de skolor där det inte 

finns några elever med en mångkulturell bakgrund? De behöver antagligen inte ens fundera över saker 

som medverkan vid avslutningar eller dusch efter gymnastiken. Går de miste om mångfalden? Går de 

miste om den verklighet som speglar Sverige idag? Antagligen gör de det, och man kan inte annat än att 

tycka synd om dessa elever som inte kommer vara förberedda på den mångkulturella verklighet som 

finns utanför skolan. 
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     Slutligen har detta arbete varit oerhört lärorikt i den aspekten att jag som blivande lärare i svenska 

som andraspråk har fått mycket ny kunskap om den mångkulturella skolan. Fastän jag hade läst 40 

poäng i svenska som andraspråk kände jag mig allt annat än förberedd på hur undervisningen skulle 

gestalta sig för elever med mångkulturell bakgrund. Samtidigt känns det som jag fortfarande inte vet 

exakt vad jag ska göra, mer än att jag ska ägna mig åt interkulturell undervisning, en undervisning som i 

sin tur kan tolkas på många sätt. Kanske är det lättare att definiera vad man inte ska göra, vilket är 

något jag är väl medveten om nu.  
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      Bilaga 1. 

 
Den mångkulturella skolan 
 

1) Vad är kultur för dig? 
 
2) Vad är en mångkulturell skola enligt dig? Anser du att din skola är 

mångkulturell? 
 
3) Jobbar du mångkulturellt och med det menar jag om du har 

invandrareleverna i åtanke när du planerar din undervisning och därmed gör 
undervisning anpassad efter dem? 

 
4) Vad konkret gör du i sådana fall eller vad skulle man kunna göra? 
 
5) Känner du att din kompetens räcker till för detta? 
 
6) Är det rimligt att ställa det kravet på den svenska skolan då det är en 

institution som speglar Sverige och är grundad på kristna värderingar? 
 
 
 
 
 
 
 


