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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka olika typer av konflikter med kulturella förtecken som 

förekommer mellan olika aktörer på mångkulturella skolor och hur konflikterna hanteras. Empirin är baserad på 

en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie som utfördes under våren 2011 med sex kvinnliga lärare på två 

mångkulturella skolor med inriktning 7-9. Det erhållna resultatet pekar på att det förekommer kulturella 

konflikter av olika typer. De mest framträdande konflikterna handlar om rasism och hierarkier samt olika 

förhållningssätt till kroppsspråket, orden och röstläget. Respondenternas erfarenheter kring konflikthantering 

delades in i olika teman där medvetenhet, kommunikation, respekt och vikten av en tydlig strategi var mest 

framträdande. 
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1. Inledning 

Det brukar heta att världen blir mer och mer globaliserad. Den tidigare mer homogena 

nationalstaten Sverige har under de senaste årtiondena blivit en plats för mångkultur. Att 

samhället numera är mångkulturellt är inte enbart tydligt i vår vardag utan också i skolans 

styrdokument. I LPO 94 står det att läsa att läraren ska bidra till en skolmiljö där 

främlingsfientlighet ska motarbetas med kunskap samt lära eleverna att uppskatta och leva 

med den kulturella mångfalden.
1
 Ett mångkulturellt samhälle kan således berika Sverige och 

den svenska skolan med nya kulturella yttringar och perspektiv. Men med olika mål och 

synsätt riskerar även konflikter att utvecklas. 

 I Ellmins ”Konflikthantering i skolan” definieras konflikt som ”en kollision mellan intressen 

värderingar, handlingar och inriktningar” samt ”oförenliga mål och intressen”.
2
 Konflikter 

anses även kunna ha sin bakgrund i språksvårigheter och det sociala samspelet. Vi tänker 

dock inte redan på detta tidiga stadium gå närmare in på vår definition av vad en konflikt är. 

Vi nöjer oss med att konstatera att det på en plats, där många individer möts, interagerar och 

försöker uppnå förutbestämda mål, är ofrånkomligt att olika intressen kommer att kollidera 

med varandra. Vi finner det därför både intressant och relevant att ta reda på hur det förhåller 

sig med konflikter i skolan. Mer specifikt har vi valt att utforska konflikter med kulturell 

bakgrund. Vårt personliga intresse av ämnesvalet har sin bakgrund i att vi på lärarprogrammet 

fått förståelse för hur viktigt det är att förstå olika individers perspektiv. Det är också något vi 

fått erfara under våra praktikperioder. Elever från olika delar av världen har olika 

referensramar, något som vi upptäckt kan vara både spännande och svårt att hantera. Att få en 

större förståelse för vilka olika konflikttyper som kan förekomma i den mångkulturella 

skolan, ser vi som en del i vår förberedelse för en framtida lärargärning.  

                                                           
1
 LPO 94.Stockholm: Utbildningsdepartementet 2002, S. 3 

2
 Roger Ellmin, Konflikthantering i skolan – Den andra baskunskapen. Stockholm: Natur och Kultur 2008, S. 

10-11 
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur kvinnliga lärare på mångkulturella skolor uppfattar och 

hanterar konflikter med kulturell bakgrund. Mångkulturella skolor i denna studie är skolor där 

mer än 50 % av eleverna är födda eller har föräldrar som är födda utomlands. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka typer av konflikter med kulturella förtecken förekommer på mångkulturella 

skolor, mellan lärare och elev, elev och elev och lärare och förälder? 

 Hur kan den här typen av konflikter på mångkulturella skolor hanteras?  
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2. Bakgrund 

 

2.1  Konflikttemat 

Konflikter är ingenting konstigt i sig. Så länge det finns människor på jorden som behöver 

dela utrymme med varandra kommer det att förekomma konflikter. Konflikter kan enligt vissa 

utvecklingspsykologer till och med korrekt hanterade ses som en del i människors 

utveckling.
3
 Olson menade i sin bok ”Konflikt och förändring” som Robert Thornberg 

refererar till att en konflikt existerar ”om det föreligger oförenligheter i synsätt, 

handlingspremisser, målsättningar eller i något annat avseende inom eller mellan individer 

och grupper oavsett om antagonistiska handlingar utförs eller inte”.
4
 Konflikter handlar 

således om att människor med olika identiteter, behov, intressen och förväntningar möter 

varandra i sociala situationer. Människor har i enlighet med deras bakgrund olika önskningar 

och förståelser av sociala interaktioner, och Ellmin menar att människor lever i olika världar 

tillsammans med varandra där det gäller att förstå den andra parten.
5
 Konflikter kan därför 

lämpligen ses som en del av livet. I interaktionen med andra människor kommer vi alltid att 

behöva ta hänsyn till deras åsikter och önskningar, och när dessa intressen på ett eller annat 

vis krockar kommer det att bli friktioner.
6
 

2.2 Olika konflikttyper 

I Olsons definition ovan skrivs det om konflikter inom eller mellan individer. Konflikter som 

förekommer inom individen brukar kallas kognitiva konflikter. Dessa uppkommer när 

individens tidigare ”världsbild” ifrågasätts då nya idéer eller fakta etc. sätter sig upp mot 

tidigare föreställningar. Den inre konflikten gör att individen känner sig otillfredsställd och 

behöver korrigera sina tidigare referensramar för att verkligheten ska bli begriplig igen. Den 

kognitiva konflikten är därför en del av lärandet när människor tar till sig nya fakta och 

föreställningar i livet. Den andra typen av konflikt handlar om mellanmänskliga konflikter. 

Som namnet antyder handlar det om en interaktion där två eller fler individer står i opposition 
                                                           
3
 Mikael Arevius & Henrik Olsson, Rädda lärare – Om rädsla som hot och möjlighet. Stockholm: Natur och 

Kultur 2008, S. 70 

4
 Robert Thornberg, Det sociala livet i skolan – Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber AB 2006, S. 197 

5
 Ellmin 2008, S. 98-101 

6
 Thornberg 2006, S. 200 
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mot varandra. Mellanmänskliga konflikter kan handla om olika saker individerna inte kan 

finna en konsensus i och handlar till stor del om en maktfråga eller om vem som ska få sin 

vilja fram.
7
 Arne Maltén skriver om sex olika konflikttyper på gruppnivå. 

Sakkonflikter: De inblandade grupperna eller individerna har då olika uppfattningar och 

tankar kring hur olika fakta etc. ska tolkas eller värderas, vad som är ett problem, upplägget 

av ett arbete, hur spelreglerna ska se ut etc. 

Rollkonflikter: Då råder det bristande förståelse mellan förväntat och aktuellt beteende i en 

viss situation av en viss aktör. Exempelvis kan det röra sig om konflikter mellan föräldrar och 

lärare i skolan, vem som lämpligen ska utföra en viss uppgift och på vilket sätt.  

Intressekonflikter: Kännetecknas av att det råder oförenliga krav, förväntningar och behov i 

en given situation. Problematiken uppstår när någon grupp prioriterar sig själv över andra. 

Värderingskonflikter: Handlar som namnet antyder om när individer har olika uppfattningar i 

sakfrågor som inte nödvändigtvis har ett givet svar utan mer handlar om olika perspektiv och 

värderingar som människor har beroende på sin bakgrund. Exempelvis kan det röra sig om 

olika politiska, estetiska, ideologiska, moraliska och etiska ställningstaganden som står i 

motsatsförhållanden till varandra. Det kan också handla om olika målsättningar i en 

klassrumssituation. 

Strategikonflikter: Handlar om en konflikt som uppstår när individer i en grupp inte kan 

komma överens om lämpliga medel eller vägar för att uppnå ett visst mål. 

Men konflikter kan vara mer eller mindre verkliga. Den sista konflikten Arne Maltén skriver 

om är pseudokonflikten. Den typen av konflikt kan uppstå när det råder oklarheter kring vad 

det är som ska göras eller uppnås. Det kan också handla om missförstånd på grund av 

begränsad verbal förmåga, tvetydigt kroppsspråk och språksvårigheter.
8
  

Szklarski hänvisar till Bisno som har skrivit om konflikter utifrån begreppen faktiska och 

inbillade konflikter. Utifrån Malténs typifiering skulle de fem förstnämnda typerna handla om 

                                                           
7
 Thornberg 2006, S. 197 

8
 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering – En introduktion. Lund: Studentlitteratur 1998, S. 158-

160 
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faktiska konflikter som bottnar i verkliga motsättningar mellan mål och förväntningar som 

kan föreligga mellan olika individer eller grupper. Pseudokonflikten kan därmed kategoriseras 

som likvärdig den inbillade konflikten som handlar om olika missförstånd eller språkliga 

brister i kommunikationen. Konflikten handlar således då inte nödvändigtvis om verkliga 

motsättningar men upplevs trots detta som så av de inblandade.
9
  Ekstam skriver på ett 

liknande sätt om den ofullkomliga kommunikationen som en orsak till konflikter och menar 

att missförstånd är oundvikligt. Även om vi rent formellt talar samma språk är risken stor att 

mottagaren missuppfattar det du säger. Människors skilda bakgrund utgör dessutom ett slags 

filter som kan leda till missförstånd.
10

  Att etablera en god kommunikation är därför av största 

vikt när det handlar om att undvika onödiga konflikter. Ellmin skriver om språket som skolans 

första baskunskap och menar att risken för konflikter ökar när det föreligger språkliga brister. 

I enlighet med Vygotskys teorier kring språkets betydelse menar Ellmin att språket är en 

ledstjärna för en människas mognad och tankeverksamhet och att risken för irrationellt 

beteende i sociala situationer ökar om det finns brister i språket. Ett grovt och torftigt språk 

anses både leda till ökade konflikter på grund av de missförstånd som diskuterats ovan och en 

svårighet att lösa dem på grund av att individerna inte har språket för att kunna reflektera 

kring och framföra sina åsikter.
11

 

2.3 Konflikthantering 

Men trots att konflikter kan ses som en ganska naturlig del av livet är det många av oss 

människor som tycker det är obehagligt. Ellmin menar att konflikter ofta väcker starka 

känslor av exempelvis ångest, aggressivitet och ilska. De starka känslorna och motståndet mot 

att ta konflikten kan leda till en rädsla och en osäkerhet att ta i tu med problemet.
12

 

Osäkerheten kan leda till en undvikande attityd där de inblandade individerna väljer att blunda 

för problematiken. Detta förhållningssätt kallar Szklarski för ett icke realistiskt 

förhållningssätt och varnar för ohanterade konflikter som sprider negativ energi och genererar 

destruktivitet. Det realistiska förhållningssättet handlar istället om att de inblandade vågar 

konfrontera problematiken och hantera situationen och att någon form av kompromiss sker 

                                                           
9
 Andrzej Szklarski, Om konflikter och konstruktiv konflikthantering. I K Granström (red.), 

Forskning om lärares arbete i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 2007, S. 52 
10

 Kjell Ekstam, Handbok i konflikthantering. Malmö: Liber 2000, S. 21 

11
 Ellmin 2008, S. 119-123 

12
 Ellmin 2008, S. 98-101 
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där parterna får ge upp vissa av sina krav utifrån respekten för den andra.
13

 Att det inte alltid 

är så att det realistiska förhållningssättet råder och styr i den svenska skolan skriver Arevius 

och Olsson om och menar att det finns en konflikträdsla som riskerar att få överhanden. De 

varnar för att den i långa loppet kan leda till att ett fåtal elever mer eller mindre tillåts ta över 

en skola.
14

  

Det handlar således inte om att undvika konflikter utan att hantera dessa på ett korrekt vis. Det 

gäller att hitta en positiv lösning så att den inte utvecklas till vad Arevius och Olsson kallar en 

kris. Krisen är enligt Ellmins indelning en konflikt på nivå tre vilket är den näst allvarligaste 

nivån. Den kännetecknas av att verksamheten i övrigt mer eller mindre förlamas av konflikten 

och att de inblandade individerna eller omgivningen far illa.  

I motsats till konflikter på nivå två (sammandrabbningen) och nivå ett (smågräl och tjafs) har 

konflikten kommit till en nivå där de iblandade inte längre har förmågan att kommunicera på 

ett lämpligt vis med varandra och lösa konflikten själva.
15

  

 

Vid en kris behöver en tredje part kallas in för att medla. Det är av största vikt att tredje parten 

som ska hjälpa till att lösa konflikten har en förståelse för de olika parternas perspektiv. Det 

gäller att möta människor där de befinner sig, vilket är av avgörande betydelse för en 

realistisk bild av konflikten.
16

 Tredje parten bör vara en person som de inblandade har 

förtroende för och som är villig att samtala och medla mellan de inblandade. Det är också 

viktigt att det tillhandahålls både en plats och ordentligt med tid för en bra hantering.
17

  

Szklarski skriver att bra konflikthantering handlar om en korrekt diagnos. Till att börja med 

gäller således för tredje parten att ta reda på vad motsättningen handlar om: varför det har 

blivit som det blivit, hur länge den har pågått, hur hanteringen hittills sett ut och hur 

omgivning och de inblandade påverkats. En rationell diagnos måste ligga till grund till för 

beslutet om hur konflikten lämpligen kan hanteras.
18

  

 

                                                           
13

 Szklarski 2007, S. 53 
14

 Arevius & Olsson 2007 S. 74-75 

15
 Ellmin 2008, S. 66-69 

16
 Ellmin 2008, S. 106 

17
 Ellmin 2008, S. 69-70 

18
 Szklarski 2007, S. 54 
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Om diagnosen är korrekt ställd kan hanteringsprocessen fortgå i den konstruktiva 

konfliktlösningsandan där båda parters ståndpunkter blir tydliga och allt kommer upp i ljuset 

med tydligt fokus på sakfrågan. En gemensam definition och problemanalys kan generera 

förslag på gemensamma lösningar och nya idéer kan födas. I förlängningen kan detta leda till 

respekt för varandras olikheter. Motsatsen är den destruktiva konfliktlösningen som 

kännetecknas av att sakkonflikten lämnas därhän och utvecklas till rena maktkamper, 

fiendskap och personkonflikter där målet blir att vinna över den andra parten. De destruktiva 

känslorna segrar över förnuftet och dialogen.
19

  

  

Den fjärde och sista konfliktnivån kräver bestraffningsåtgärder och handlar som namnet 

antyder om ren myndighetsutövning när läget är så allvarligt att det inte längre räcker med 

tredjeparts medling. Ellmin påpekar att alla konflikter är små i början och menar att det är av 

största vikt att skolpersonal alltid försöker att hålla alla konflikter nere på basnivå ett och två. 

Detta sker lämpligen genom att ingripa på en gång innan konflikterna växer och blir mer 

svårhanterliga.
20

 

 

Hakvoort skriver om hur konflikthantering bör bedrivas i det dagliga arbetet i skolan. Hon 

hänvisar till Cohens konfliktpyramid som har fått ett stort inflytande och inspirerat en mängd 

olika konfliktlösningsteorier. Nivå ett i pyramiden handlar om att förebygga konflikter genom 

att se till att det råder ett öppet stödjande skolklimat där all vågar att kommunicera med och 

har respekt för varandra. Nivå två handlar om hur elever själva kan hantera sina konflikter. 

Detta menar Hakvoort kräver en träning som ska ge eleverna ett lämpligt redskap för god 

kommunikation och förståelse av varandras behov och kunna lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt. Nivå tre handlar om medling precis som i Ellmins modell, där någon bör 

sätta sig in i situationen och försöka få parterna att komma överens. Nivå fyra handlar 

handgripligen om att stoppa det olämpliga beteendet, exempelvis med våld. Det är inte 

konflikten i sig som ska stoppas utan den behöver fortfarande få en konstruktiv lösning. Enligt 

Hakvoort behöver skolan ha strategier och bedriva hantering på samtliga fyra nivåer, men 

påpekar att detta blir dyrt. Men kostnaden blir som allra högst om skolan inte har bra 

                                                           
19

 Ekstam 2000, S. 20-21 

20
 Ellmin 2008, S. 72-73 
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strategier på de tidigare nivåerna och om det krävs att de hamnar på nivå fyra innan någon tar 

tag i problemet.
21

 

2.4 Kultur och mångfald  

I Nationalencyklopedin står det att läsa att kultur i vid mening är resultatet av mänsklig 

verksamhet i motsats till det som naturen har skapat.
22

 I detta arbete ska kultur förstås i en vid 

mening men några nyckelord är språk, religion och normer som formas i människors 

socialisering. Normer handlar om konstruerade regelsystem baserade på olika värden för att 

eftersträva ett mer eller mindre förutsägbart homogent beteende. Dessa normer påverkar den 

sociala tillvaron och samordnar medlemmarnas handlingar. Normer påverkar därför i stor 

grad hur olika människor tänker och handlar och förstår sin verklighet.
23

   

Mångfald eller mångkultur ska i vårt arbete förstås som ett möte mellan olika kulturella 

skillnader i värderingar, övertygelser och inlärda beteenden. Normerna delas av olika 

individer i olika grupper.
24

   

Om vi med kultur menar det av människan konstruerade i motsats till det av naturen skapade 

kommer den naturliga följdfrågan hur exempelvis begrepp som etnicitet ska förstås. Det finns 

två sätt att se på etnicitet. Det essentialistiska perspektivet menar att det är något som är 

skapat och oföränderligt och individerna är därmed biologiskt bundna till en viss etnicitet. 

Men det kan också ses utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv där etnicitet är socialt 

konstruerat och därmed blir en kulturell företeelse.
25

 Att föra en lång diskussion kring vilket 

av dessa synsätt som är bäst lämpade för oss är ovidkommande. I slutändan handlar det ändå 

om hur respondenterna valt att definiera detta begrepp som bakgrund för sina resonemang.  

                                                           
21

 Ilse Hakvoort, Bara bråk? Bygg en pyramid! Palm Mimmi (Red), Låt oss tvista igen! – Om konflikthantering i 

förskola och skola. Stockholm: Lärarförbundets Förlag 2010, S. 19-24 

22
 NE i tre band, Andra bandet, sökord kultur. Malmö: Nationalencyklopedin AB 2008, S. 327 

23
 Thornberg 2006, S. 26-27 

24
Hans Lorentz, Mot framtidens mångkulturella skola i Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz, (Red) , Möten i 

mångfaldens skola – Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur 

2010, S. 183 

25 Elisabeth Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur 2008, S. 27 
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2.5 Den mångkulturella skolan  

Att på ett enkelt teoretiskt sätt kategorisera den mångkulturella skolan skulle kunna vara att 

beskriva den som ett rum där människor med olika kulturella värderingar och erfarenheter 

möts och skall tillägna sig kunskap med utgångspunkt i den svenska läroplanen.
26

 

Mer konkret följer här några pedagogers röster om den mångkulturella skolan.  

I boken Den mångkulturella skolan från 1996 skrev några verksamma pedagoger på 

mångkulturella skolor om sina praktiska erfarenheter gällande spännande möjligheter till 

lärande och utmaningar när olika perspektiv och synsätt möts.
27

 Ask skriver med entusiasm 

om hur den här typen av skola kan få allt att falla på ända, att inget är självklart. Nya 

möjligheter öppnas ständigt, det handlar om att se det så istället för hinder. Vidare menar 

författaren att det finns en annan puls i den mångkulturella skolan och att man som pedagog 

ständigt berörs och rycks med och att det blir en mer levande undervisning när fler perspektiv 

möts.
28

 Nordheden skriver i termer av värdefulla krockar och hävdar med bestämdhet att 

svenska barn och invandrade barn samt deras föräldrar har väldigt mycket att lära av varandra 

och hur spännande och berikande det mötet kan vara. Hon menar dock också att det inte 

kommer av sig självt utan att det krävs en medvetenhet och en vilja från de inblandades sida.
29

   

I läroplanen Lpo 94 skrivs under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” att Sverige 

numera är ett mångkulturellt land och att eleverna ska förstå de värden som kommer med den 

kulturella mångfalden. Skolan förväntas även att arbeta för en förståelse och respekt för 

människors olikheter och att ingen ska trakasseras på grund av kön, etnicitet, religion, 

trosuppfattning eller sexuell läggning.
30

 Skolan ska också främja flickors och pojkars lika 
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rättigheter. Skolan ska aktivt motverka tendenser till så kallade traditionella könsmönster och 

främja individens rätt att oavsett kön utveckla sin egen självständiga identitet.
31

 

2.6 Att undervisa på en mångkulturell skola 

För att kunna bedriva lyckad undervisning på en mångkulturell skola menar Elmeroth att det 

krävs en förståelse för att elever från olika kulturer har vitt skilda referensramar, att helt 

enkelt ha en öppen kultur på skolan. Den öppna kulturen kännetecknas av en generös 

inställning och känsla av solidaritet till människor i svårigheter och en syn på mångfalden 

som berikande. Den traditionella slutna inställningen, som hon fortfarande kan se spår av på 

många skolor, har tecken på en kultur där den förlegade svenska monokulturaliteten inte 

ifrågasätts. Den svenska skolan menar Elmeroth har en tendens till att enbart reproducera det 

svenska, vilket i första hand gynnar medelklassbarn och exkluderar andra samhällsgrupper. 

Det är alltså mer fokus på vad eleverna inte har med sig än på vad de har.
32

  

Undersökningar visar att många lärare ser flera delar av invandrarskapet som orsak till 

problem i skolan. Avvikelserna från normen, det vill säga vad vi i Sverige uppfattar som rätt, 

måste kompenseras genom att fylla på med de kunskaper och synsätt som den invandrande 

saknar. Orsaken till problemet utifrån detta traditionella synsätt är alltså det faktum att man 

har invandrat.
33

  

För att motverka problemet gäller det att utbilda lärarna i området. Lahdenperä och Lorentz 

menar att det behövs en lärarkompetens för interkulturella möten, en känsla och ett 

förhållningsätt som kännetecknas av en god förståelse och respekt för olikheter utifrån tanken 

om allas lika värde.  Men det måste också synas i lärarens agerande. Den interkulturella 

pedagogen behöver även besitta en god förmåga att kommunicera och bör kännetecknas av en 

medvetenhet kring och förmåga till förståelse av olika kulturella koder. De menar också att 

mångfalden är en interkulturell utmaning som beroende på lärarens perspektiv kan vara 

väldigt påfrestande eller berikande.
34
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För att eleverna ska ha goda förutsättningar att uppnå bra resultat bör också föräldrarna göras 

delaktiga. Åtminstone bör de ha en förståelse för hur arbetet fungerar i skolan så att de på 

bästa sätt kan stödja sina barn. Genom samarbetet med föräldrar växer deras självförtroende 

vilket har inverkan på barnen. När grupper i närsamhället tar större ansvar för sina skolor ökar 

också intresset. Informationen till föräldrar är viktig och måste ges på ett språk som de 

behärskar eftersom deras åsikter och erfarenheter är av stor betydelse.
35

  

Det är dock inte alltid så lätt att genomföra, i synnerhet när det finns kulturella skillnader 

inblandade. För att komma tillrätta med det krävs kompetens och utbildning för att förstå hur 

personer från andra kulturer och olika sociala skikt ser på den svenska skolan och på det 

svenska. Både lärare och föräldrar kan ha förutfattade meningar om varandra. Det är viktigt 

att förstå föräldrars svårigheter att uppfostra barn i en mångkulturell miljö så det gäller att 

hjälpa dessa föräldrar att exempelvis komma på föräldramöten, att ge dem en tydlig men 

bestämd inbjudan och erbjuda tolk om nödvändigt. Det gäller att visa nyfikenhet inför dem för 

att de skall visa intresse tillbaka. Att inte komma på föräldramötet kan av flera lärare tolkas 

som att föräldrarna inte bryr sig om sina barns skolgång. Föräldramöten kan i bästa fall 

fungera som arenor för dialog och samverkan mellan lärare och föräldrar.
36

 Orsakerna till att 

föräldrar inte dyker upp på föräldramöten kan vara flera. En orsak kan vara att de helt enkelt 

inte fått informationen, och det behöver inte vara lärarens fel utan felet kan i stället ligga hos 

eleverna. Elever kan få en oväntad maktposition när de skall agera tolkar och länk mellan 

föräldrar och lärare. När det gäller överlämnande av negativ information gällande exempelvis 

elevers uppförande i skolan kan denna lätt försvinna så att föräldrarna inte får den. Då kan 

detta uppfattas av lärarna som att föräldrarna inte engagerar sig när de inte hör av sig. Därför 

skall en direkt dialog upprättas i den mån det är möjligt.
37

  

Men om föräldrarna har goda kunskaper om hur skolan fungerar minskar risken att eleverna 

kan spela ut föräldrarna mot skolan. Det ger också föräldrarna mer makt och bidrar 

förhoppningsvis till att eleverna får större respekt för vuxna. Avsaknad av kunskap om den 
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svenska skolan kan innebära att föräldrar för att de inte förstår den i stället väljer att 

distanserar sig. Då uppstår en onödig konflikt som med en bättre kommunikation och större 

förståelse hade kunnat undvikas.
38

  

2.7 Kulturellt grundade konflikter   

Många konflikter i skolan beror på en oförståelse för motparten. Det kan handla om att man 

har en stereotypisk syn på varandra där parterna på ett förenklat och fördomsfullt sätt 

tillskrivit varandra egenskaper som helt eller delvis inte är sanna. Det kan vara medias 

förenklade bild som ligger bakom eller rena rykten.
39

  

Men det kan också i den mångkulturella skolan handla om att olika grupper har olika makt 

och status på skolan och dessa gränser måste ständigt markeras för att upprätthållas. Dessa 

gränser kan utmanas vilket kan vara en grund för konflikt.
40

 Mötet mellan individerna på 

skolan sker alltid i ett maktlandskap där grupper kategoriseras och tar eller tilldelas olika makt 

över varandra. Av olika orsaker kan olika etniska grupper tilldelas olika maktpositioner, vilket 

kan ha sin grund i ren rasism och där en majoritet förtrycker en minoritet. På mångkulturella 

skolor är det sällan som den majoriteten är etniskt svensk.
41

  

Konflikter kan också förekomma mellan föräldrar och den svenska skolan. Det kan till 

exempel vara svårigheter att acceptera majoritetslandets normer vad gäller saker som att 

pojkar och flickor deltar på samma villkor och tillsammans i undervisningens olika delar. 

Skolan kan uppfattas som ett hot mot familjetraditionen och det som uppfattas som trygghet, 

vilket kan innebära att föräldrarna i försvar bygger murar. Detta kan exempelvis påverkas av 

om en invandrad familj från början levde på landet eller i staden. De som levt i staden kan 

vara mer benägna att ta till sig det nya än de som levt mer konservativt på landet.
42

   

Synen på lärarrollen kan också leda till konflikter. I Sverige har vi nu under många år haft 

synen på läraren som en handledare eller mentor med uppgift att vägleda eleven snarare än att 
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styra över denna. Vi förväntar oss eget ansvar och egen disciplin. Elever och deras föräldrar 

som kommer från andra kulturer kan uppfatta det svenska ledarskapet i skolan som otydligt 

eller obegripligt. De förstår inte de oskrivna regler som existerar, vilket med Bourdieus termer 

kan uppfattas som brist på skolkapital. Detta kan göra att föräldrar och elever tappar 

förtroende och respekt för läraren då de i stället förväntar sig disciplin och arbetsro. Elever vet 

att om de själva ska behöva agera poliser i klassrummet och säga till sina klasskamrater i 

lärarens ställe kan det gå ut över dem själva på rasten.
43

  

Föräldrarna till eleverna förväntas spela en aktiv roll i den svenska skolan. Under rubriken 

”Skola och hem” står det i riktlinjerna att föräldrar och skolpersonal gemensamt ska utveckla 

verksamheten och innehållet. Föräldrarna har även rätten att fortlöpande kunna erhålla 

information kring sitt barns utveckling.
44

 

2.8 Sammanfattning 

Konflikter kan ses som något oundvikligt när olika människor med olika personlighet möter 

varandra i sociala situationer. I forskningen har konflikter kategoriserats utifrån olika typer, 

dels den inre konflikten som handlar om när en individ får korrigera sina tidigare referens-

ramar när den ställs inför nya fakta, dels de yttre konflikterna som enligt Arne Maltén 

definieras utifrån sex olika typer: Sak, Roll, Intresse, Värdering, Strategi och Pseudo-

konflikten. De fem förstnämnda är verkliga konflikter, medan den sistnämnda handlar om 

konflikter som på grund av brist på god kommunikation kan leda till vad Bisno kallar en 

inbillad konflikt. Forskare som Elmin och Ekstam påpekar därför vikten av god kommu-

nikation och språkkunskaper för att undvika konflikter. Trots att konflikter kan ses som en 

naturlig del av livet, menar Elmin att konflikter kan leda till känslor av rädsla och osäkerhet. 

Detta kan i sin tur leda till ett icke realistiskt förhållningssätt som får till följd att konflikterna 

inte hanteras. Konflikter finns på olika nivåer men enligt Elmins indelning, som likt Cohens 

konfliktpyramid  är indelad i fyra nivåer, är det först på nivå tre det börjar bli allvarligt, en så 

kallad kris. I en sådan situation bör en tredje part kallas in för att medla. Hakvoort menar att 

det kan bli kostsamt om skolorna väntar tills konflikter har nått det tredje och fjärde stadiet 

där tredjepartsmedling och ren myndighetsutövning kvarstår som lösning.  
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Den mångkulturella skolan kännetecknas enligt tidigare forskning som en plats där en mängd 

olika perspektiv och förhållningssätt möts, vilket bland annat Ask menar både kan vara 

berikande och utmanande. Skolan bör arbeta med att erhålla en öppen kultur som även 

förespråkas i styrdokumenten. Skolan bör undvika ett monokulturellt synsätt och lärarna 

behöver enligt Lahdenperä god kommunikativ förmåga och ett interkulturellt förhållningssätt 

för att god undervisning ska kunna bedrivas. Kontakten mellan lärare och föräldrar beskrivs 

av Elmroth som viktig, men kan vara bristfällig och svår att uppnå på grund av språkliga 

brister och skilda kulturella förväntningar.
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3. Metod  

Undersökningen är en kvalitativ studie. Tyngdpunkten inom kvalitativ forskning ligger på att 

få en förståelse för hur den sociala verkligheten ser ut och hur den kan förstås. Utifrån olika 

individers perspektiv läggs tyngdpunkten på hur olika individer uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet. Den kvalitativa forskningen anses först och främst vara teorigenererande i 

motsats till den kvantitativa som prövar en teori.
45

 Valet av den kvalitativa metoden kändes 

självklart med tanke på arbetets syfte och frågeställningar som handlar om kvinnliga lärares 

förståelse av sin praktik i den mångkulturella skolan. 

3.1 Urval 

Urvalet är en form av icke sannolikhetsurval i meningen att respondenterna inte förväntas att 

representera någon given population som forskningsresultaten kan generaliseras till.
46

 Urvalet 

är en kombination av kriterierelaterat urval och bekvämlighetsurval.  

Det kriterierelaterade urvalet (purposive sampling) är en form av urval där forskarna utifrån 

sin bedömning och utvalda kriterier söker upp lämpliga deltagare för undersökningen. 

Respondenterna väljs följaktligen ut på grund av att de förväntas sitta inne med erfarenheter 

som är till gagn för undersökningens syfte.
47

 Det första kriteriet vi ställde upp var att de skulle 

vara lärare på en årskurs 7-9 skola. Anledningen till valet av årskurser var att vi enligt egen 

erfarenhet upplever detta som en extra viktig period i livet då individer försöker att skapa sin 

egen identitet. Det andra kriteriet var att det skulle vara lärare på en mångkulturell skola,  

vilket enligt vår definition är en skola där elever som är födda eller har föräldrar som är födda 

utomlands utgör minst 50% av elevgruppen.  

Bekvämlighetsurvalet kännetecknas av att det är personer som är lättillgängliga för 

forskaren.
48

  I urvalet till denna studie innebar det att vi skickade ut e-post till rektorerna på 

19 mångkulturella skolor inom rimligt avstånd som uppfyllde kriterierna, för att hitta lärare 
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som var intresserade av att låta sig intervjuas. Antalet som ställde sig positiva till att delta var 

sju personer, fördelade på tre kommunala skolor. Efter ett avhopp på grund av sjukdom blev 

det slutligen sex personer på två skolor. Bekvämlighetsurvalet ledde också till att det endast 

blev kvinnliga respondenter då inga manliga visade sitt intresse. Vi har trots detta valt att inte 

problematisera resultatet utifrån något genusperspektiv.  

I uppsatsen används fiktiva namn på respondenterna vilka vi presenterar här. Viveka är lärare 

i SO-ämnen men har också tidigare varit lärare i ämnet livskunskap. Hon har en lång 

arbetserfarenhet som lärare på olika skolor. Isabelle är lärare i svenska och engelska. Hon har 

bara arbetat som lärare i några år och bara på den aktuella skolan. Kristina har en gedigen 

erfarenhet som lärare men i huvudsak på den aktuella skolan. Hon är lärare i svenska och SO. 

Sofia har i huvudsak arbetat en längre tid på den aktuella skolan men har även viss erfarenhet 

utanför. Hon är specialpedagog samt undervisar i matte och NO-ämnen. Maria är lärare i 

matte och NO och har förhållandevis lång erfarenhet av läraryrket men bara på den aktuella 

skolan. Maria har en bakgrund från ett utomeuropeiskt land som överensstämmer med många 

av elevernas och har därför goda kunskaper i både språk och kultur från det aktuella landet. 

Josefine är lärare i svenska och engelska och har en relativt lång erfarenhet av yrket. På den 

aktuella skolan har hon bara jobbat ett par år och har tidigare jobbat på ett flertal andra skolor, 

både mångkulturella och vad hon benämner som ”villaskolor” med en mer homogen 

elevsammansättning. 

3.2 Datainsamling 

Inom kvalitativ forskning är den kvalitativa intervjun en vanlig metod för datainsamling. 

Bryman skriver att kvalitativa intervjuer är ett flexibelt alternativ. Intervjupersonen får en 

friare möjlighet att utveckla sin egen ståndpunkt eller åsikt kring det utvalda ämnet.
49

 På 

grund av den kvalitativa intervjuns öppenhet tyckte vi att den verkade vara ett bra redskap för 

att få svar på våra frågeställningar. Intervju som metod ger även goda förutsättningar att 

minimera missförstånd och för uppföljning genom följdfrågor. 

Den form av kvalitativ intervju som användes var semistrukturerad intervju. Den 

semistrukturerade intervjun kännetecknas av en stor öppenhet. Innan intervjutillfället 

utarbetas en intervjuguide med en lista över frågor och teman som ska beröra det utforskade 
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fenomenet.
50

 Bryman skriver om hur viktigt det är att frågorna är öppna till sin utformning för 

att inte begränsa respondentens möjligheter att utveckla sina svar.
51

 Detta var något vi hade i 

åtanke i utformandet av intervjuguiden. Vi garderade oss även lite extra för att inte ställa 

ledande frågor genom att skriva en notering om detta på intervjuguiden. Vi ställde inte heller 

upp frågor och teman i någon strikt ordningsföljd för att möjliggöra en öppenhet i samtalet. 

Bryman menar att det är bra med en tanke om ordningsföljd i intervjuguidens frågor men att 

det är viktigt med flexibiliteten.
52

 Vår tanke var istället att vi skulle börja med de stora breda 

frågeställningarna överst i intervjuguiden och därefter följa upp på ett lämpligt sätt med 

övergripande teman som färgats blåa i guiden för att få ett naturligt flöde i samtalet.  

3.3 Genomförande och tillförlitlighet  

I enlighet med överenskommelse redan på kontaktstadiet genomfördes intervjuerna på de 

olika skolorna i rum som lärarna själva valt. Rent praktiskt var det lättast att låta 

respondenterna själv välja tiden och platsen. En annan fördel var att respondenterna hade en 

möjlighet att välja en plats där de kunde känna sig bekväma, exempelvis egna klassrum och 

konferensrum. Larsen menar att det är viktigt att respondenterna i en intervjusituation känner 

sig bekväma genom att intervjuaren inte pressar personen eller får vederbörande att känna sig 

värderad.
53

 Detta var något vi hade i åtanke vid utförandet. Intervjuerna varade mellan ca 30 

och 50 min. Intervjuerna spelades in digitalt på en PC för att vi skulle kunna ha fullt fokus på 

intervjun. Under intervjuerna hade en av oss huvudansvaret för intervjuschemat och det totala 

genomförandet. Den andra hade ansvaret för att föra kompletterande anteckningar och söka 

efter alternativa frågor som kunde väckas utifrån det förda samtalet. En fördel med detta 

upplägg var att vi kände att vi genom kompletterande roller och en tydlig uppgiftsfördelning 

var bekväma och kunde fokusera på att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes jämnt fördelade över tre dagar. Detta upplevde vi som positivt med 

tanke på att vi kunde hämta oss och reflektera kring de genomförda intervjuerna och förbättra 

och fördjupa olika teman. 
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Totalt sett upplevde vi att intervjuerna flöt på bra men i två av fallen förekom mindre 

störningsmoment från elever eller lärare som kom in. Detta medförde att det blev avbrott och 

att det blev svårt att höra vad som sades. Vi tror oss dock ändå från sammanhanget ha lyckats 

uttolka dessa små luckor.  

Vi upplever att kriterierna vi ställde upp i enlighet med urvalet verkar ha fallit ut bra. Utifrån 

samtalen med respondenterna framkom det att skolorna uppvisade de tecken på 

mångkulturalitet som vi tagit upp i litteraturdelen. Valet av årskurser verkar också ha fallit väl 

ut då det gick att resonera med våra respondenter om elevernas identitetsskapande och 

konflikter som uppkommer i interaktionen dem i mellan.  

Begreppet validitet som traditionellt sett handlar om mätbarheten i kvantitativ forskning, får i 

en kvalitativ forskning en annan innebörd. Trost menar att det istället handlar om att med 

frågornas formulering försöka få svar inom det område studien handlar om.
54

 Validiteten 

upplever vi därför som god, då vi tycker oss ha fått svar på våra frågeställningar utifrån den 

genomförda datainsamlingen. Vid vissa tillfällen upplevde vi att vi hamnade lite vid sidan om 

ämnet men det var något vi kunde reda ut tack vare den semistrukturerade intervjuns 

utformning.  

En annan sak som ökar trovärdigheten i en kvalitativ studie är enligt Larsen om det är fler 

som arbetar med materialet och deltar vid intervjuerna, något som minimerar risken för 

missförstånd kring tolkningen av materialet.
55

 Tack vare att vi var två stycken under intervjun 

och vid tolkningsarbetet upplever vi dessutom att vi hela tiden har kunnat diskutera och 

jämföra varandras tolkningar, vilket kan ha minskat risken för missförstånd.  

Reliabiliteten kan förbättras om alla undersökningsdata har behandlats på ett noggrant vis så 

inte några förväxlingar sker.
56

 Något som vi har varit mycket noggranna med. I utförandet av 

kvalitativa studier är det även viktigt att ta undersökningens trovärdighet på allvar. 

Förhållningsregler som brukar nämnas är att data ska vara relevanta och insamlade på ett 

seriöst sett. Trost skriver även om det tveeggade i öppenheten med hur frågor har ställts och 

användandet av citat i undersökningar. En stor öppenhet ger en god trovärdighet då läsaren får 
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en god insyn i hur alla data har samlats in. Till detta måste man dock även ta hänsyn till de 

etiska reglerna.
57

 I denna undersökning har vi både med respekten för våra respondenter och 

läsare och vår egen trovärdighet i åtanke försökt att hitta en bra balans mellan dessa olika 

aspekter.
58

  

3.4 Bearbetning 

Transkriberingen av intervjuerna utfördes av oss. Ljudkvaliteten var över lag god och innebar 

inga svårigheter. Transkriberingen utfördes noggrant och ordagrant. Citaten från intervjuerna 

är således en direkt återgivning där talspråk och andra kommunikativa uttryck lämnats intakta. 

Det transkriberade materialet har sedan bearbetats med inspiration från Grounded theorys 

principer för öppen kodning. Teorin är en typ av teorigenererande forskning i motsats till 

teoriprövande forskning. Vår empiri har bearbetats och bedömts under arbetets gång för att 

utkristalliseras till olika konflikttyper och konflikthanterings teman.
59

 Arbetet med materialet 

har fortgått tills dess att processen mynnat ut i en teoretisk mättnad när inga nya relevanta 

data går att uppbåda till någon ny typ och inte heller går att addera till redan existerande typer 

eller teman, i enlighet med Brymans instruktioner.
60

 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

I en vetenskaplig studie måste man följa de fyra forskningsetiska kraven.  

Det första kravet är informationskravet som handlar om att forskaren ska upplysa 

respondenterna om vad undersökningen handlar om och att deras deltagande är helt frivilligt. 

Detta krav uppfylldes redan vid den första e-postkontakten och i direkt anslutning då 

respondenterna fick ta del både av syftet med undersökningen och att det rörde sig om 

frivilligt deltagande, där de hade all rätt att dra sig ur om så önskades.  

Det andra kravet är samtyckeskravet och hänger delvis samman med informationskravet. 

Deltagarna i undersökningen ska vara myndiga eller ha myndig målmans godkännande. I 

samband med informationskravet uppfylldes även samtyckeskravet då respondenterna klart 

och tydligt fick ge klartecken för sitt deltagande.  
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Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att personen har rätt att vara 

anonym i resultatredovisningen och att personuppgifter ska behandlas med stor försiktighet. 

Respondenterna upplystes om sin rätt till anonymitet, och vi har inte låtit någon utomstående 

ta del av några personuppgifter eller det inspelade materialet.  

Det fjärde och sista är nyttjandekravet som handlar om att det insamlade materialet endast får 

användas till den aktuella undersökningen som respondenterna medgivit sitt deltagande i. 

Detta krav har uppfyllts genom att tydligt informera respondenterna om detta vid 

intervjutillfället och materialet har inte använts och kommer inte heller att användas i något 

annat sammanhang.
61
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4. Resultat  

4.1 Konflikttyper  

Nedan följer de typer av konflikter som har utarbetats ifrån det insamlade empiriska 

materialet.  

4.1.1 Typ 1. Rasism och hierarkier 

Denna typ handlar enbart om konflikter mellan elev och elev. 

Konflikttypen består i att olika grupperingar eller individer markerar sin särart och syn på 

andra grupper med rasistiska tillmälen och provokationer emellan varandra. Viveka upplever 

en tydlig hierarki på skolan där elever ”sorteras” utifrån etniskt ursprung. Denna hierarki är 

oftast inte uttalad men eleverna känner till den ändå. Vilka som kommer var på listan kan 

variera men de mörkhyade afrikanerna kommer alltid längst ner. Sedan har det mycket att 

göra med vilken grupp som är störst till antalet, vilket gör att svenskarna på den här typen av 

skolor inte nödvändigtvis ligger högst. Frustrationen kan leda till konflikter. Josefine har 

liknande erfarenheter. 

Det finns en otroligt tydlig rangordning som alla känner till men som ingen pratar om och där 

kommer Afrika alltid lägst sedan finns det ju en rangordning inom Afrika också där somalier 

kommer allra lägst, det finns inget lägre liksom…i en tidigare skola hade vi också romer och det 

finns en rangordning bland elever när det gäller att tala illa om varandra och då är det kanske ok då 

att tala illa om vissa grupper. 

Det finns också exempel på hur ren rasism kan ta sig uttryck i form av förolämpningar i syfte 

att nedvärdera en grupp; som att exempelvis kalla dem för apor som ett utryck för att vara 

lägre stående. Även ursprungslandet kan vändas till en förolämpning genom att elever 

använder uttryck som ”jävla turk” för att kategorisera varandra och förser även ett sådant 

begrepp med vissa negativa värderingar. Kristina påpekar också hur allvarliga den här typen 

av konflikter är då de strider mot den svenska skolans värdegrund och Sveriges rikes lag.  

Vi är ett mångkulturellt land idag med många olika människor från alla möjliga länder, och just det 

här det är ju faktiskt förbjudet att mobba det är förbjudet att antyda saker som har att göra med 

folks tro och ursprung, men det gör de ju ändå.  
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4.1.2 Typ 2. Politiska, religiösa och kulturella fördomar 

Denna typ handlar enbart om konflikter mellan elev och elev.  

Den andra typen är konflikter med grund i politisk, religiös och historisk härkomst baserat på 

elevernas bakgrund eller tidigare hemland eller region. Det handlar på sätt och vis om större 

konflikter på makronivå, som lyfts ner till mikronivå till klassrummet och den svenska skolan. 

Isabelle och Kristina konkretiserar båda med den tryckta situationen som kan finnas mellan 

kurder och turkar. Isabelle har ibland fått höra hur elever med turkisk bakgrund påpekar för 

kurder: 

”Ni har inget land, vadå Kurdistan” det kan ju komma upp, det har hänt och det är ju lite känsligt. 

”Var kommer du ifrån Kurdistan?, det finns inget Kurdistan.” 

Maria tar upp konflikter som uppstår när elever med härkomst från rivaliserande stammar i 

Somalia tar med sig konflikten till skolan, vilket är något som man som lärare har dålig insikt 

i och därför kan det vara svårt att förstå. Men hon har också sett hur religiösa och politiska 

konflikter i samverkan tagit sig uttryck i regelrätt mobbing, i ett exempel gällde det en av 

konflikterna i Mellanöstern.  

Det var en sexa, öhh de flesta var muslimer och han var den enda juden…och det blev alla mot 

honom, ähh han var tvungen att ringa sin mamma för att de sa till honom… i klassen det blev 

slagsmål och så fick lärare gå in men de hotade honom…Om du kommer ut så slår vi dig och det 

var många mot honom, så han var tvungen att ringa mamma för att komma hit och hämta honom, 

för han vågade inte gå på skolgården. 

Viveka berör också ett annat exempel med religiös bakgrund som identitetsskapare, där två 

kristna flickor med syriansk bakgrund där de kristna är i minoritet, hamnade i konflikt med 

den muslimska majoriteten. Detta var en konflikt som startade utanför skolan på Facebook för 

att sedan tas med till skolan. Det handlade om att två starka kristna syrianska flickor fört en 

kampanj mot bygge av moskéer. Detta föll inte väl ut bland den muslimska majoriteten i 

klassen och en splittring uppstod där den muslimska sidan leddes av en lika stark flicka, ”den 

muslimska drottningen”, som en av respondenterna uttryckte det. 

Samtliga mentorer som tar upp den ovan nämnda typen av konflikt påpekar även att eleverna 

egentligen är för unga för att förstå konflikter av det här slaget, och enligt Viveka verkar det 

som om de många gånger har fått med sig dem hemifrån. På en mångkulturell skola möts 

ibland olika elever som tar med sig konflikter från en annan tid och plats, ofta grundat i 
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andras och då i synnerhet föräldrarnas åsikter. Josefine ger exempel där föräldrarnas syn blir 

tydlig.  

Jag har varit med i tolksamtal när pappan inte accepterade den tolken de fick för de var från olika 

länder men hade samma språk och visade det jättetydligt och då satt sonen med. Så det tycker jag. 

Jag tror att det är jättemånga som säger sina föräldrars ord här i skolan och är präglade av det.  

4.1.3 Typ 3. När språkkunskaperna brister  

Denna typ innehåller konflikter mellan föräldrar och lärare samt mellan lärare och elever.  

Under denna typ ser vi problemen som uppkommer då språkkunskaperna inte räcker till i 

skolan. Det gäller såväl elevers, föräldrars och lärares förmåga att förstå varandra. Vad många 

av respondenterna instämmer i var att samarbetet med föräldrarna blev lidande på grund av 

språksvårigheter. Kristina ger exempel på detta:  

De saknar insyn i skolan, de får ju information men all information går ut på svenska. När man har 

skrivit omdömen, så skickar man ju ut en hel packe med information från datorn, det är ju inte 

säkert att det går att…jag vet ju att inte alla förstår det. 

Josefine upplever inte att det blir någon nämnvärd konflikt med föräldrarna i sig, men påpekar 

hur svårt det kan vara att fullfölja sina åtaganden som lärare när bristande språkkunskap sätter 

sig i vägen för ett möte med föräldrar. Josefin tror att orsaken till varför en mamma vid ett 

flertal tillfällen ringde återbud i sista sekund till ett föräldramöte var en osäkerhet som hon 

kände inför kommunikationen och den skam som kommer härav.  Språkförbistringen kan 

också gälla läraren i den meningen att barnen medvetet håller läraren utanför en diskussion 

genom att använda ett språk som denne inte förstår. Kristina berättar hur några arabisktalande 

killar medvetet talar detta språk för att hon inte ska förstå. Maria som själv behärskar arabiska 

menar att många lärare med etniskt svensk bakgrund kan missa många konflikter och hur de 

uppstår på grund av obefintlig insyn i språket. I en klass går det flera araber som brukar tala 

om för Maria att det ofta är kaos på andra lektioner men det är inget som hon känner igen från 

sina egna lektioner.  

Inte när jag har dom och jag har även en kollega som pratar arabiska, men på mina och hans 

lektioner det är helt lugnt och alla gör som de ska göra det är en jättefin klass, men i andra 

lektioner det kan vara kaos, lärarna säger att det är kaos och eleverna säger detsamma… andra 

lärare vet inte vad det handlar om och det börjar med att alla andra hänger med och det blir bråk, 

ibland slår de varandra mitt i klassen och läraren förstår inte vad som har hänt. 



24 

 

Språket är en förutsättning för ett samarbete mellan människor. Där det brister skapas ett 

tomrum som skapar osäkerhet.  

4.1.4 Typ 4. Olika förhållningssätt till kroppsspråket, orden och röstläget 

Denna typ innehåller konflikter mellan elev och elev, lärare och elev samt lärare och 

föräldrar.  

Nedan står det att läsa om konflikter som har sin grund i olika former av missförstånd som 

kan härledas till kulturella svårigheter att förstå varandras sätt att uttrycka sig. Maria har 

under sin lärargärning stött på följande problematik med nyanlända elever som kommer från 

andra länder och kulturer. Maria menar att elever från olika kulturer har olika sätt att uttrycka 

sig och nämner röstläget som ett exempel. Det röstläge som i en kultur enbart är det normala 

sättet att uttrycka sig kan uppfattas som hotfullt av elever med annan kulturell bakgrund. I 

kombination med ett begränsat språk upplever Maria att detta periodvis kan leda till att det 

blir konflikter som ibland urartar till slagsmål. 

Både Josefine och Viveka har erfarenheter av missförstånd som kan leda till konflikter mellan 

lärare och elever på grund av olika kroppsspråk, röstläge och kombinationen av de två. 

Josefine talar om ett ”svenskt sätt att uttrycka” sig som ibland kan misstolkas av elever som 

har en kulturell bakgrund som i regel använder sig av ett tydligare och ibland hårdare sätt att 

uttrycka sig. 

Man måste vara jättetydlig för att de läser kroppen kanske mer än orden. Såg jag det minsta glad ut 

när jag sa det så lyssnade de ingenting på orden…man kan inte vara det minsta tvetydig utan man 

måste vara jättehård. Och ta i mycket hårdare både med ord och kropp.  

Josefin menar att de olika sätten att utrycka sig kan leda till missförstånd kring var gränser 

går. Hon tar även upp exempel där elever med annan kulturell förståelse av olika uttryckssätt 

kan tycka att elever med ”svensk” bakgrund inte visar läraren respekt, trots att hon som lärare 

förstår det som ett skämt. Josefin tycker det är viktigt att som lärare påpeka för eleverna hur 

olika sätt att utrycka sig kan uppfattas. Hon menar att även om elever inte menar något illa 

med hur de uttrycker sig kan det ändå uppfattas så utifrån en normativ svensk kontext.  

Man är så finkänslig så man säger inte till. Och det är ju inte så sjyst. Man ska naturligtvis visa 

respekt för alla kulturella skillnader men man kan ju också peka ut ”det här förväntar jag mig att du 

gör i det här rummet”. Då kan man ju välja. 
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Viveka menar dessutom att de olika sätten att uttrycka sig kan leda till missförståndet att den 

svenska skolan är slapp och inte ställer några krav. Exempelvis tar hon upp att elever som har 

gått i skola i Irak ibland har svårare att förstå förväntningar av disciplin som bygger på eget 

ansvar och dialog, i motsats till någon yttre disciplinerande faktor som en sträng lärare. Detta 

menade hon ibland kunde leda till att elever tog sig större friheter än vad som annars skulle ha 

varit fallet. 

Missförstånd och konflikter kan även uppstå mellan lärare och elever samt mellan lärare och 

föräldrar på grund av skilda sätt att uttrycka sig och strukturera ett samtal. Sofia talar om vad 

hon menar är det typiskt svenska sättet att tala runt ett problem och linda in det istället för att 

använda en rakare och tydligare kommunikation. Vid utvecklingssamtal har det hänt att hon 

börjat med att ta upp det positiva för att sedan komma in på det stora ”menet”. Detta menar 

hon kan vara högst olämpligt i samröret med föräldrar och elever som har en kulturell 

bakgrund som är vanare vid rakare och mer direkt kommunikation. I sin kontakt med elever 

och föräldrar har hon i efterhand fått höra ett ”men du sa ju att allt var bra”.  

På grund av en annan kulturell förståelse av upplägget på utvecklingssamtalet upplevde hon 

att elever och föräldrar lyssnat som intensivast i inledningen av samtalet istället för ”menet” 

som återfanns senare i samtalet. Detta ledde till onödiga diskussioner och konflikter.  

Kristina tar upp en annan dimension av problemet med olika kulturella koder; ibland förstår 

hon helt enkelt inte varför konflikter och bråk uppstår mellan olika elever. När det handlar om 

elever med ”svensk” kulturell bakgrund kan hon tydligare se när något är på gång på grund av 

att hon förstår koderna. När det handlar om elever som delvis har ett annat sätt att uttrycka 

och föra sig menar hon att det i hennes ögon bara är något som dyker upp ur intet.  

I samtal med flera av våra respondenter tar de även upp olika kulturell förståelse av ord och 

uttryck. Utryck som inte betyder något för dem kan starta konflikter och starka reaktioner 

mellan elever med andra kulturella koder än läraren. Flera av respondenterna lyfter detta 

exempel, här uttryckt av Josefine: 

”Din mamma.” Det är ju den. Idag när jag kom så var det några yngre barn som skulle börja slåss 

och han grät den ena pojken grät för att någon hade sagt den här din mamma frasen till honom. Jag 

tror inte att ett svenskt barn skulle ta det så hårt det behöver inte bli ett slagsmål om det. 

Det är inte bara vad utan också hur du säger det som är av vikt i en mångkulturell skola. Att 

vara extra tydlig är något som ovan påpekats, men vad som är tydligt verkar variera. I 
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slutändan konstaterar vi att i den mångkulturella skolan blir det extra viktigt att förstå olika 

kulturella koder för att undvika missförstånd och konflikter .  

4.1.5 Typ 5. Känslor av utanförskap och exkludering 

Denna typ innehåller konflikter mellan elever och lärare, även om problematiken i grund och 

botten ligger på ett större samhälleligt plan. 

I intervjuerna med respondenterna kom det upp en typ av konflikt som handlade om 

inställningen till skolan hos vissa elever med utländsk bakgrund. Inställningen och attityden 

mot undervisningen var negativt färgad på grund av utanförskapskänslor som har sin grund i 

att inte tillhöra den ”svensknormativa” kulturen. Sofia menar att en känsla av att det inte 

spelar någon roll vad de gör ibland sprider sig bland eleverna.  

Jag kommer ju inte att bli någonting, det finns ju inte en chans, ja har ju liksom ingen det är ju svårt 

för mig, jag är ju invandrare och kommer ju bara att bli städare och då är det ju bara meningslöst att 

jag gör någonting. 

Känslan av utanförskap och frustration blir ibland väldigt påtaglig vilket kan leda till att 

elever upplever olika grad av aggressionskänslor mot samhället och skolan, vilket kan få 

elever att sätta sig upp mot undervisningen och skolans disciplinering. Eleverna riskerar helt 

enkelt att ge upp på ett tidigt stadium menar hon. 

Frustrationen behöver dock inte innebära att eleverna känner till orsakerna. Det kan lika gärna 

vara så att de känner frustration över problemet för att de inte ser det och därmed inte kan 

göra någonting åt det. Viveka menar att det i vissa områden och skolor blivit en utarmning 

som leder till att hon som lärare får arbeta med eleverna för att få dem att förstå att Sverige 

och världen ser väldigt annorlunda ut jämfört med den plats där de befinner sig. Något hon 

menar blir till en konflikt på grund av att de inte förstår sin egen situation och vad som krävs 

för att de ska integreras i samhället.  Den typ av segregering som Viveka tar upp och som 

skapar utanförskap riskerar även att bli större och större menar Josefine. Hon ser hur 

intellektuella föräldrar med svensk bakgrund eller invandrarbakgrund, som har barn med 

ambition och förutsättningar, placerar dem på en mer ”svensk” skola vilket inte gör 

situationen bättre för de kvarvarande.  

Det är väl i alla fall en stigmatisering tycker jag av den skolan där ambitiösa invandrarföräldrar 

väljer ju att skicka sitt barn till en annan skola för att de vill att de skall träffa svenskar. 
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Josefine menar att en skola som förlorar sina begåvade elever och framförallt sina svenska 

elever riskerar att förlora status och därmed kommer en stigmatisering av skolan att ske. Detta 

försvårar ytterligare rekryteringen av mer begåvade elever och därmed kan det även gå ut 

över skolans resultat. 

Det finns ju en inre konflikt men en yttre konflikt är ju när en skola erkänner att nu är vi en 

invandrarskola. För då kommer de svenska eleverna att försvinna… blir man kallad för en renodlad 

invandrarskola brukar ju kön till skolan snabbt ta slut. 

Risken är sammanfattningsvis att ju mer stigmatiserad en skola blir desto mer förlorar den i 

status, vilket leder till att skolan väljs bort av välintegrerade, intellektuella föräldrar. Känslor 

av utanförskap riskerar således att hela tiden förstärkas. Den mångkulturella skolan kan skapa 

konflikter om känslor av utanförskap och exkludering blir för stark. Segregeringen från 

”svenskarna” riskerar att bidra till att integreringen i samhället uteblir och känslorna av 

utanförskap består, menar respondenterna.  

4.1.6 Typ 6. Religiösa eller kulturella krav 

Denna typ handlar om konflikter mellan lärare och föräldrar samt mellan elever och lärare.  

Konflikttypen handlar om föräldrars krav på verksamheten och sina barn som ibland inte 

stämmer överens med det svenska skolsystemet. Maria tar upp en konflikt som uppstod 

mellan henne och en mamma på grund av att Maria inte visste var hennes dotter var när hon 

skolkade från skolan. Enligt mammans sätt att se på saken var det skolans roll och uppgift att 

hålla reda på var hennes barn befann sig och att hålla vakt så att hon befann sig på rätt plats. 

Enligt Marias erfarenhet beror den här typen av konflikter på att vissa föräldrar har tagit med 

sig en syn på skolan från tidigare hemländer. Att detta förekommer blev tydligt i samband 

med att en föreläsning av en somalier som forskat på området hölls på en av skolorna. Flera 

av respondenterna deltog, och Josefine berättar. 

Han berättade att de somaliska föräldrarna förväntar sig att skolan tar hand om allting. Och de skall 

inte behöva komma hit också. Så om man skickar sitt barn till skolan så tar de hand om 

uppfostringsbiten där så om man ringer hem och talar om att sonen har misskött sig så förstår de 

inte varför inte skolan har straffat honom. 

Som vi redan varit inne på tidigare tyckte våra respondenter att det förelåg språkliga 

svårigheter i kommunikationen med föräldrarna, men det kan således även finnas kulturella 

faktorer som försvårar kommunikationen.  
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Andra krockar med skolan är då föräldrarnas syn på undervisningens innehåll inte är förenlig 

med skolans läroplan. Kristina berättar om hur föräldrar ibland har velat exkludera sina barn 

från delar av undervisningen. De har exempelvis ställt krav på att deras barn inte ska behöva 

ta del av religionsundervisning som står i strid med föräldrarnas egna religiösa uppfattningar. 

Ett annat exempel är krav på att flickor inte ska behöva delta i delad gymnastikundervisning. I 

ovan nämnda exempel var det enligt Kristina så att skolan fick ta striden och att eleverna trots 

föräldrarnas invändning fick lov att delta i undervisningen. Hon påpekar också att i vissa fall 

har det kompromissats när det har kommit krav. Exempelvis det med att skolan inte längre har 

avslutning i en närliggande kyrka och att simundervisningen ibland är delad. 

Ibland kan även särskilda önskemål utifrån religiös grund komma från elever. Josefine 

berättar om en pojke som ville ha ett bönerum så att han kunde be fem gånger om dagen vänd 

mot Mecka som den islamska religionen förskriver - utan hänsyn till lektionstid. Något skolan 

trots försök inte kunde tillgodose på grund av praktiska detaljer och att det förelåg en konflikt 

i att eleven skulle ha missat lektionstid.  

I skolan förekommer det ibland ett tydligt patriarkaliskt system, medtaget hemifrån, som står i 

strid med den svenska synen på pojkars och flickors jämlikhet. Maria berättar att hon upplever 

det som att flickor ofta är mer bevakade än killar. Bröder hjälper ibland till, och de har ett 

slags bevakningssystem för att försäkra sig om att flickorna uppför sig på ett ”korrekt sätt” 

som stämmer överens med föräldrarnas kultur och syn på könen.  

Man blir van när man ser det hela tiden. Det är särskilt tjejer som är mer bevakade än killar, killar 

kan göra vad som helst…det finns vissa bröder till systrar, dom har bevakningssystem. 

Kristina presenterar en liknande bild och tror sig se att flickor ofta kan bli splittrade när de 

förväntas vara på ett sätt av den svenska skolan, som står i konflikt med föräldrarnas mer 

traditionella och patriarkala syn på könsrollerna, som hör hemma i en annan kultur. De olika 

kraven och förväntningarna kan även ta sig uttryck i klädseln. Maria berättar om en tjej som 

hade föräldrar som var strikta muslimer. Flickans klädsel när hon kom till skolan bestod av 

schal och traditionell muslimsk täckande klädsel. I skolan bytte hon sedan om till vad Maria 

kallar ”extremare klädsel”, kort och sexuellt utmanande klädsel. En dag när det var dags att 

sluta fick eleven en obehaglig överraskning när hennes pappa stod och väntade på henne. 

Maria berättar att hon i detta fall tvingades att springa till elevens skåp och hämta de kläder 
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hon kommit i, då eleven hävdade att hennes pappa skulle döda henne om han såg henne i den 

”extrema klädseln”. 

4.2 Konflikthantering 

Nedan följer de teman kring konflikthantering som har utarbetats ifrån det insamlade 

empiriska materialet. 

4.2.1 Tema 1. Medvetenhet 

Flera av respondenterna är inne på att en grundförutsättning för att kunna lösa konflikter är att 

förstå och se problematiken. I en mångkulturell skola menar de att det kanske är svårare än i 

en skola med en mer homogen grupp, att det krävs en annan medvetenhet. Isabelle talar om 

att denna medvetenhet egentligen är ett genomgående tema vid undervisningen och 

socialiseringen i skolan.  

Det krävs en medvetenhet och så att man är insatt i varje elevs bakgrund, hur länge de har bott här 

och vad de har med sig sedan tidigare.  

Sofia är inne på ett liknande resonemang och talar om och poängterar starkt att det inte går att 

ta något för självklart i arbetet när man har att göra med en mångkulturell grupp. Det gäller att 

möta eleverna på ett bra sätt för att undvika missförstånd som kan leda till konflikter. För bra 

kontroll menar hon att det är av största vikt att läraren har en förståelse för elevens 

”ryggsäck”, var den kommer ifrån. Något som hon menade givetvis är viktigt i alla skolor, 

men att det ändå blir mer att hålla reda på när gruppen är mer heterogen etniskt och kulturellt. 

Josefine ger ett exempel där hon i efterhand insåg att hon varit hemmablind och utgått från sin 

egen världsbild, något som ledde till att det blev en onödigt stor konfliktsituation.  

Vi hade en tyst minut för alla svenskar som dog i tsunamin men de visade...för de var inte tysta 

under tysta minuten. När vi frågade varför de gick och skrek i korridoren då kom det där 

fram…”Det dör det varje minut i vårt land.”  

De som hade skrikit i korridoren och varit upprörda hade haft sitt ursprung i det 

inbördeskrigsdrabbade Kongo och därför reagerat som de gjorde. Efter att hon insett detta fick 

hon en större förståelse för elevernas agerande och kunde hantera konflikten utifrån en annan 

utgångspunkt. 
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4.2.2 Tema 2. Kommunikation och respekt 

Alla respondenter framhåller på ett eller annat vis hur centralt det är med en bra 

kommunikation för att förebygga och lösa konflikter på en mångkulturell skola. Kristina 

menar exempelvis att informationen till föräldrarna många gånger kunde vara bättre. Detta för 

att undvika missförstånd kring vad den svenska skolan handlar om och vad det är som 

förväntas av dem som föräldrar. Josefine är inne på en liknande linje men menar dessutom att 

det inte bara är nödvändigt att informationen går fram till föräldrarna. Hon menar att det 

också kan vara bra om skolan och föräldrarna försöker kompromissa för att nå en lösning när 

olika kulturella synsätt på skolan föreligger, och på så sätt undvika onödiga konflikter. Hon 

berättar om en föreläsning hon deltog i. 

Jag var på en föreläsning av en kvinna som berättade att vi måste till viss del också möta de här 

föräldrarnas förväntningar lite, vi kan inte tro att de bara ska bli svenska… det tyckte jag var vettigt 

faktiskt. Jobbar man på en sån här skola så får man… man kanske inte följer sin övertygelse helt 

men man måste ju ändå etablera någon sorts kontakt. 

Detta är något som hon menar är extra viktigt att reflektera kring på en mångkulturell skola, 

där det kan föreligga språkliga brister och annorlunda kulturella förhållningssätt. Josefine 

menar att den tydliga kommunikationen även är viktig när det kommer till eleverna. Hon 

menar att man gör eleverna en björntjänst om man inte är tydlig i sin kommunikation om vad 

läraren förväntar sig, eller talar om vad som är fel. 

De båda SO-lärarna Kristina och Viveka framhåller också vikten av den här typen av öppen 

kommunikation för att låta eleverna vädra sina tankar och åsikter i undervisningen, och även 

för att upplysa om vilka värderingar som är socialt accepterade. Att hantera konflikter och 

respektera olikheter står ju mer eller mindre med i skolans styrdokument framhåller Kristina 

och exemplifierar. 

Man pratar om att Sverige har förändrats mycket, att vi är ett mångkulturellt land idag med många 

olika människor från alla möjliga länder, och just det här det är ju faktiskt förbjudet att mobba, det 

är förbjudet att antyda saker som har att göra med folks tro och ursprung. 

Viveka menar att det är viktigt i SO-ämnet med en öppen kommunikation och diskussioner 

kring olika synsätt och åsikter, som annars riskerar att leda till konflikter. Mycket är enligt 

hennes syn vunnet om det blir en självklar och naturlig del i undervisningen och inte något 
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övertydligt instoppat. Viveka menar att det lätt blir mycket vackra ord utan ett sammanhang 

och att respekten försvinner när lektionen är slut. 

En fråga som exempelvis kan diskuteras är jämställdhet. Kristina anser dock att det inte bara 

är tillräckligt att argumentera om varför jämställdhet är viktigt för att övertyga elever som har 

importerat en annan syn på kvinnors och mäns roller. Läraren bör också förklara vad 

jämställdhetsbegreppet innebär i en vidare mening. När det kommer till det förebyggande 

arbetet i undervisningen talar samtliga respondenter om den långsiktiga vikten av att visa 

respekt för sina medmänniskor. Josefine saknar en tydlig, gemensam strategi på sin skola. 

Hon menar emellertid att det är viktigt att hela undervisningen genomsyras av respekt och att 

visa den ömsesidigt likt den gyllene regeln: Att behandla andra som man själv vill bli 

behandlad. Viveka påpekar att det just på en mångkulturell skola är viktigt med respekt på 

många olika plan för att undvika konflikter. Samförstånd är enligt henne inte något 

eftersträvansvärt med tanke på elevernas mångfald och egen olikhet.  

Konsensus vete fasen om det är dit jag vill… men man behöver inte slåss för att man tycker olika 

och man behöver inte kalla varandra saker för att man tycker olika. Så det är respekt. Det jobbar vi 

ganska mycket med själva innebörden av begreppet respekt.  

I samtalet med Kristina kring medtagna konflikter lyfter hon fram liknande argument för 

vikten av respekt. Hon menar att det handlar väldigt mycket om respekt och att man inte ska 

lägga hela skulden på eleverna för vad de säger. De är så pass unga att de ofta inte vet vad de 

talar om och vad politiska konflikter bottnar i, eller vad som egentligen gäller i religionen. De 

har bara fått lära sig att det är på ett visst sätt.  

Det ämne som kanske mest innehåller schemalagda förutsättningar för att jobba med 

konfliktlösning och konfliktförebyggande arbete är ämnet livskunskap. Huruvida den fungerar 

finns det dock skilda uppfattningar om. Maria menar att det är en möjlighet för att ta upp olika 

frågor och diskutera dem. De följer inte boken utan tar upp sådant som känns aktuellt för 

stunden. Viveka ser dock livskunskapen som kontraproduktiv när det gäller att arbeta med 

konflikter. Hon har länge förespråkat en nedläggning eftersom det i stället ledde till att 

eleverna fick ett forum att säga taskiga saker till varandra, eftersom ämnet i sig kan vara 

ganska utlämnande. Hon anser i stället att den här typen av kommunikation skall inkluderas i 

hela undervisningen.  
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4.2.3 Tema 3. En tydlig strategi 

Våra respondenter talade mycket om vikten av förebyggande arbete genom kommunikation 

och respekt, men om konflikter går över styr och leder till bråk och slagsmål är det även 

viktigt med tydliga strategier. 

Den mångtydiga kulturella bakgrunden kan också leda till att kollegiet får olika bilder och gör 

olika bedömningar av konflikters orsaker och grad av allvar. Då blir det givetvis svårare att 

samarbeta kring denna problematik. Josefine menar att det är svårt att veta hur man ska 

bemöta ett problem om man inte har samma bild i kollegiet. Maria presenterar en liknande 

tankegång och har en positiv erfarenhet av att det blir ett bättre klimat med färre konflikter när 

alla lärare är med på banan. Hon menar att klimatet på hennes skola har förändrats sedan man 

på skolan lärt sig att samarbeta mer kring konflikter och deras lösningar. För att hantera detta 

har Isabelle ett par exempel på vad man som lärare bör göra. Det gäller att vara synlig genom 

att exempelvis visa sig ute på rasterna och tydligt markera sin närvaro och att man inte är rädd 

för att ta tag i saker om det skulle behövas. Dessutom menar hon att vikten av att ta tag i saker 

på en gång innan konflikten tar sig för stora proportioner knappast kan underskattas.  

Det är ju liksom en del utav uppdraget på något vis att skapa ett bra klimat både i klasrummet och 

på skolan generellt, men att ha diskussioner öppet och så fort man märker att det kommer upp 

minsta lilla antydan till konflikt får man ta tag i det på en gång och gå emellan och så det är det 

som gäller och det vet jag att alla lärare gör.  

Josefine talar om konsekvenstrappan som ett verktyg där konsekvenser i olika grad drabbar 

den som bryter mot ordningen. Det viktiga är att konsekvenserna förekommer i rätt ordning 

varje gång och tillämpas konsekvent för att eleverna skall förstå dem och för att de ska få 

effekt. Det börjar med tillsägelser och sedan föräldrasamtal, men vid grövre konflikter där 

exempelvis våld ingår blir det polisanmälan och eleverna stängs tillfälligt av från skolan. 

Samtidigt informeras övriga elever om detta som ett varnande exempel. Om det vill sig riktigt 

illa riskerar stökiga elever omplacering.  

Det viktigaste är att man på skolan är konsekvent med att följa konsekvenstrappan och att 

skolledningen tydligt agerar. Som Josefine påpekar: ”Det handlar mer om vad man gör än vad 

man säger på en sådan här skola”. Flera lärare stämmer in i att ha olika nivåer på påföljderna, 

även om de inte är lika utvecklade som Josefines. Sofia ger ett annat exempel när hon ger svar 

på frågan om de har konflikter i skolan. Hon menar att det är viktigt att ta tag i det hela direkt 
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och inte vänta. Föräldrarna ska vara på plats redan nästa dag. Organisationen på skolorna kan 

se olika ut. Isabelle begränsar det egna ansvaret som läraren har för konflikter och överlåter 

mycket till en extern grupp.  

Som lärare det handlar alltså om att sära på eleverna sen får konfliktgruppen ta över och så…ja det 

är teamet som jobbar med elevhälsa och så som inte rör undervisningen utan annan problematik 

och det är ju det så vi lärare har egentligen inte så mycket mer med det att göra utan mer berätta 

vad som har hänt. 

Kristina är inne på samma linje när hon talar om att lösa konflikter med en tredje part. Hon 

menar att det är viktigt att båda parter i en konflikt ges utrymme att berätta sin historia och 

hur sedan en tredje part kan fungera som en medlare för att nå en lösning på konflikten, vilket 

enligt henne leder till goda resultat. Olika händelser får olika konsekvenser, men vad som 

kännetecknar alla är att de skall tas på allvar för att minska risken för att de händer igen.   
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5. Diskussion  

Det är onekligen mycket att tänka på när det gäller konflikter i den mångkulturella skolan. Det 

finns problematik i skolan som är direkt kopplad till kulturmötet, där olika synsätt kolliderar 

och där bristen på kännedom om andra kulturer begränsar individernas handlingsutrymme. 

Kommunikationen begränsas också av dåliga språkkunskaper såväl formellt som kulturellt.  

När konflikten tar sig utryck som i Typ 1. Rasism och hierarkier är det naturligtvis en konflikt 

mot skolans värdegrund som det står att läsa i Lpo 94.
62

 I enlighet med Malténs olika 

konflikttyper tycker vi oss se att det rör sig om en blandning av en sakkonflikt och en 

värderingskonflikt.
63

 Det handlar om moraliska och etniska ställningstaganden som inte står i 

samklang med den svenska skolans värdegrund, vilken framhäver människors lika värde 

oavsett etnicitet.  Det stämmer också bra överens med den typ av maktordning som vi skrev 

om under rubriken ”Kulturellt grundade konflikter” utifrån boken Etnisk maktordning.
64

 Att 

framhäva sig själv på en annan grupps bekostnad och där en majoritet kan agera förtryckare 

mot minoriteter är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.  

Typ 2. Politiska, religiösa och kulturella fördomar. Vi ser här exempel på konflikter som från 

början hör hemma på en makronivå, som i fallet med exempelvis turkar och kurder, vilket i 

grund och botten har att göra med en politisk intressekonflikt över bland annat ett geografiskt 

område. När konflikten sedan hamnar i det svenska klassrummet rör det sig snarare om en 

värderingskonflikt som eleverna många gånger enligt våra respondenter fått med sig från 

föräldrarna. De har antagligen en mer påtaglig och från verkligheten upplevd konflikt än vad 

deras barn har.  

Konflikter av Typ 3,  När språkkunskaperna brister, kan i ett par av fallen vi har stött på röra 

sig om olika former av vad som vi under litteraturdelen benämnde som en rollkonflikt. På 

grund av språksvårigheter kan det bli missförstånd kring hur samarbetet ska vara och vilken 

roll som föräldrarna antas fylla. Detta är även en problematik och står i konflikt med 

läroplanen där föräldrarna förväntas ta en aktiv del i skolan och har rättighet att få ut god 
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information.
65

 I fallet med de arabiska pojkarna rör det sig om en intressekonflikt och en 

strategikonflikt.
66

 Läraren har en strategi där alla bör tala samma språk för att undervisningen 

ska fungera vilket ligger i lärarens intresse. Eleverna har en annan, kortsiktig strategi där det 

gäller att skapa oro genom att förvirra läraren, då de använder ett annat språk i syfte att 

provocera och sätta sig upp mot lärarens mål och intresse.  

En konflikt av Typ 4. Olika förhållningssätt till kroppsspråket, orden och röstläget ligger 

närmast till hands att till största delen kategorisera som en form av inbillad konflikt.
67

 Vad vi 

har att göra med är helt enkelt olika former av missförstånd när individerna har olika 

kulturella koder och helt saknar kunskap om varandras koder. Som det står i boken Möten i 

mångfaldens skola är kulturella koder något som det ställs stora krav på att den interkulturella 

läraren måste lära sig att behärska.
68

 Något som flera av våra respondenter verkar vara väl 

införstådda med.    

I en Typ 5, konflikt Känslor av utanförskap och exkludering, kan vi när det gäller elevens 

förmåga att placera sig själv i ett fack med dåliga framtidsutsikter se det som en rollkonflikt. 

Läraren ser elevens potentiella möjligheter att prestera till en viss nivå medan eleven istället 

placerar sig själv i en annan roll där studier inte leder någon vart och där prestationen därför 

inte behöver vara god. Det kan också ses som att elever och lärare inte är överens om medlen 

för att nå målen vilket kan ses som en strategisk konflikt.
69

 Eleverna uppfattar inte skolan som 

en god strategi för att lyckas i livet utan kan välja mindre lyckade vägar såsom kriminella 

handlingar.   

I Typ 6.-konflikten, Religiösa och kulturella krav, finns det exempel på hur föräldrar önskar 

särbehandling av sitt barn när det exempelvis gäller deltagande i idrottsundervisning. Detta tar 

vi också upp i litteraturdelen. Enligt Strandberg kan dessa önskemål uppfattas som ett uttryck 

för att försvara sig mot de nya normer och värderingar som finns i Sverige i förhållande till 
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det gamla landet.
70

 Detta tycker vi är en typ av värderingskonflikt där föräldrarnas normer inte 

står i samklang med skolans läroplan. Men det kan också handla om en rollkonflikt när det är 

frågan om vilken roll som läraren förväntas fylla.
71

 Det skrivs det även om i Möten i 

mångfaldens skola där Lahdenperä och Lorentz menar att vår slappare syn på ledarskapet står 

i kontrast mot den mer disciplinerade syn som är gällande i många länder.
72

 De patriarkala 

systemen står i stark konflikt med läroplanen som förespråkar att alla elever oavsett kön ska 

ha rätt att bygga upp sin egen identitet självständigt och verka på lika villkor.
73

 I fallet med 

flickan som bytte kläder kan man nästan ana att det i vissa fall även kan byggas upp en inre 

konflikt hos elever som har ett krav hemifrån och ett annat i skolan.
74

  

Det är inte helt lätt att göra en bedömning var gränsen går mellan elevens frihet att följa sina 

egna kulturella traditioner, som i mångt och mycket förespråkas i styrdokumenten, och dennes 

egen frihet att bestämma själv.  Hur ska man som lärare veta var denna gräns går, hur vet man 

vad som är den egna viljan och vad som är krav hemifrån? Det kan också vara på sin plats att 

fråga sig var gränsen går för individens rätt till åsikter när dessa inkräktar på andra elevers 

möjlighet att utveckla sin egen identitet. Utifrån ett lärarperspektiv handlar det mycket om 

medvetenheten.  

Medvetenheten verkar mycket viktig över lag i den mångkulturella skolan, och en 

förutsättning att göra något åt problemen är att se dem. Ellmin påpekar vikten av att möta 

människor där de befinner sig och att man erhåller en realistisk bild
75

, eller som Szklarski 

kallar det - att ställa en korrekt diagnos.
76

 En del problematik kan avhjälpas genom att skolan 

tillmötesgår föräldrarna på vissa punkter där det är genomförbart. Det kan till exempel handla 

om tydlighet i resultatrapporteringen. Det handlar också om att vara tydlig i informationen 
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och att på ett språk som föräldrarna förstår förklara vad som förväntas av dem och varför. Om 

föräldrar förstår blir de mer positiva och delaktiga vilket är bra för barnen.  

Men det är inte tillräckligt att vara medveten om andra kulturer utan det är också nödvändigt 

att vara medveten om sina egna kulturella föreställningar. En medvetenhet minskar risken för 

att egna kulturella föreställningar tas för självklara. Invandrarskapet skall betraktas som en 

möjlighet snarare än ett problem och med rätt inställning och rätta bakgrundskunskaper kan 

det vändas till något positivt som det skrivs i Den mångkulturella skolan.
77

 

Medvetenheten bör också ökas hos eleverna om varandra, vilket kan förebygga konflikter. 

Det är mycket vunnet om det går att förebygga allvarligare konflikter genom ett bra 

arbetsklimat med god kommunikation och respekt för varandra. Våra respondenters 

resonemang kring vikten av god kommunikation och arbete med respekt för varandra känns i 

mångt och mycket igen, inte bara i skolans styrdokument utan även i nivå 1 och nivå 2 i 

Cohens konfliktpyramid.
78

 På en mångkulturell skola handlar det inte om att få bort olikheter 

och konflikter utan om att de kan hanteras på ett konstruktivt vis och blir en del av lärandet. 

Olikheten i sig är snarare något som uppmuntras i styrdokumenten.
79

 Genom att tillämpa 

Cohens modell skulle många av de tidigare nämnda konflikterna kunna hanteras på en rimlig 

nivå, där olikheter tillåts vara en tillgång och inte en belastning. Den goda kommunikationen 

förutsätter också ett bra språk. Precis som några av våra respondenter påpekar är det viktigt att 

försöka minimera segregationen som kan innebära att elever inte utvecklar fullgoda 

språkkunskaper. Ellmin varnar för att ett torftigt språk eller dåliga språkkunskaper riskerar att 

leda till konflikter.
80

 

Det sista temat där konflikttrappan tas upp stämmer också det med Cohens konfliktpyramid. 

Det gäller att fånga konflikten i ett tidigt skede och det gäller att vara konsekvent. Som sagts i 

resultatet är det genom tydlighet och genom att göra saker snarare än att säga dem som det 

klargörs för alla elever vad som gäller. Alla nivåerna i pyramiden finns representerade i 
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resultatet ända upp till ren myndighetsutövning.
81

 När respondenterna påpekar vikten av att ta 

tag i saker på direkten och tydligt markera att man inte är rädd, har det sin teoretiska hemvist i 

att undvika vad Szklarski kallar ett orealistiskt förhållningssätt där man inte tar itu med 

problematiken på grund av rädsla.
82

   

Sammanfattningsvis tycker vi att den här undersökningen har gett oss svar på våra 

frågeställningar. Det kan vara svårt att ibland veta exakt vilka kulturella förtecken som spelar 

in i olika konfliktsituationer. Konflikter förekommer mellan elever samt mellan föräldrar och 

lärare men också mellan lärare och elever. När vi arbetade med resultatdelen kände vi också 

en viss tveksamhet om föräldrars krav skall ses som en konflikt med myndigheten, där läraren 

representerar denna, eller som en konflikt direkt med läraren som person.  

Våra resultat förefaller ganska samstämmiga med litteraturen. De olika konflikttyperna passar 

även de in i mönster som påpekats i litteratur kring den mångkulturella skolan och tidigare 

konflikttypifieringar. På mångkulturella skolor liksom på alla skolor är det viktigt med en 

medvetenhet om och strategier för hur konflikter kan hanteras och förebyggas, även om det 

kan innebära att medvetenheten på mångkulturella skolor är svårare att uppnå.  Detta är något 

vi tar med oss i vår framtida gärning som lärare.    

5.1 Fortsatt forskning 

I en kvalitativ undersökning som vår kan vi bara uttala oss om vilka typer av konflikter som 

förekommer, men vi kan inte uttala oss om hur frekvent de förekommer. Vi skulle gärna se att 

det forskades vidare kring hur frekvenserna är av våra konflikt typer i landets mångkulturella 

skolor. Det är först då det går att uttala sig om huruvida de här konflikttyperna är ett generellt 

problem på mångkulturella skolor eller bara ett lokalt problem.  

Det vore också intressant att ställa mångkulturella skolor och skolor med mer homogen 

sammansättning mot varandra för att se om det finns tydliga skillnader och i sådana fall vad 

dessa består av.   

Där utöver vore det också spännande att se de konflikter som lärare uppfattar existerar ur ett 

elevperspektiv. Det är intressant för att se om det finns en samstämmighet dem i mellan eller 

om nya synsätt och uppfattningar om konflikter framkommer.   
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

Värderingar

/ Normer 

Språk Religion 

Lärarens bakgrund och erfarenheter? 

Kom ihåg hur du ställer frågorna!!  
Mycket/ Lite konflikter 

Vad handlar de om? 

Svårhanterat/lätthanterat? 

När vitt skilda perspektiv konfronteras  

På lång och kort sikt, metoder: För och nackdelar  

Hur arbetar läraren med den här typen av frågor? 

           Konsensus, konflikt, respekt, förståelse 

Missuppfattningar 

Utryck 

Förbistring 

 

 

Traditioner 

Tro 

Symboler 

Mat 

Perspektiv 

Historia 

Identitet 

Förväntningar 


