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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Maria Borgström, högskolelektor i pedagogik vid Södertörns 
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Abstract 
 

In this composition we will treat issues about intercultural approach and managing diversity in 

Swedish municipal/public school. This survey includes several theories and conceptions as 

ethnicity, culture, multiplicity/managing diversity and intercultural approach/multiculturalism. 

  

We studied two different schools and their awareness concerning intercultural approach1  and 

managing diversity2. The study is concentrating on two schools in two different communities. 

One of the schools had a greater ethnic multiplicity than the other school, and therefore, we 

thought, it seemed easier for them to accept an intercultural approach and managing diversity. 

But that was not the whole truth. We discovered, through some governmental printed 

documents on laws and directed contributions focused on multiplicity/managing diversity in 

Swedish municipal/public schools, that the first mentioned school had received a 

governmental contribution aimed to make it possible to develop the multiplicity work even 

further had an access to governmental contributions aimed to make it possible to develop the 

multiplicity work. Our conclusion, based on this limited survey, is that an intercultural 

approach is not given in Swedish municipal/public school.������������.. 

 

 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Interkulturellt förhållningssätt/interkulturalitet, mångfald, kultur, etnicitet. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Egen översättning av interkulturellt förhållningssätt 
2 Nilsson-Fägerlind (2004) s.8 
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1 Inledning  
Vi uppsatsförfattare kommer båda från en så kallad monokulturell3 miljö i den bemärkelsen 

att vi båda bor och alltid har bott på en segregerad4 ort med små etniska, sociala och 

kulturella skillnader, ett så kallat normativt medelklassamhälle. I och med att vi går en 

lärarutbildning med interkulturell profil så har vi fått utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt vilket ökat vår medvetenhet om mångfaldens betydelse, vi har fått andra 

�glasögon� att se med. Maria Borgström specificerar lärarutbildningens interkulturella profil 

så här: 

 �Det ingår i läraruppdraget enligt styrdokumenten att beakta och ta tillvara 

 mångfalden i samhället och skolan. Södertörns högskola vill med sin 

 lärarutbildning förbereda studenterna/de blivande lärarna för ett dynamiskt och 

 föränderligt samhälle. Det är genom det interkulturella förhållningssättet som vi 

 vill att våra studenter ska se verkligheten. Det är i ett långsiktigt perspektiv som 

 man utbildar studenter som kommer att undervisa framtida medborgare. De 

 studenter som Södertörns högskola utbildar ska föra vidare denna vision och 

 detta synsätt. Vi strävar efter att med vår lärarutbildningsprofil bidra till ett 

 interkulturellt förhållningssätt i ett mångkulturellt samhälle.�5 

Maria Borgström6 menar att lärarna måste hitta nya förhållningssätt till verkligheten och att 

deras pedagogiska kompetens måste öka då samhället blir alltmer mångkulturellt, i och med 

en accelererande globalisering, vilket ställer nya krav på lärare och skola. Detta kräver, men 

ger också, nya infallsvinklar både i samhället och i pedagogiken. I detta ingår även det 

interkulturella perspektivet med synliggörande och bearbetning av fördomar och attityder 

samt diskussioner om inkludering/exkludering, integration/segregation, marginalisering, 

sexism och rasism. Samhället och skolan måste se mångfalden som en tillgång och inte 

�tvinga� in minoriteter i majoritetsmallen. I Lpo94, Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, nämns betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt, detta fann vi intressant 

och vi ville undersöka hur det ser ut i �verkligheten�, därför har vi valt att undersöka hur två 

olika skolor förhåller sig till mångfald samt försöka se om mångfaldsarbetet och det 

                                            
3 Borgström, Maria. En tredje kod?(under utgivning)monokulturell betyder ungefär �en enhetlig kultur.�  

4 Segregerad betyder enligt Svenska akademins ordlista på Internet �Avskilja/särskilja�(I sociala sammanhang handlar det 

om någon samhällsgrupp.) 
5 Borgström, Maria. Interkulturell profil och fri bildnings.1&2 (under utgivning) 
6 Borgström, Maria i Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen i Lahdenperä, Pirjo (2004)  
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interkulturella förhållningssättet integreras i dessa skolor. Vi vill även undersöka om det 

förekommer skillnader utifrån hur heterogen/homogen en skola anses vara. Skolan är en 

viktig agent för att kunna överföra integrations politik i praktiken eftersom vi i Sverige har 

skolplikt och skolan är en mötesplats för många olika kategorier av människor, denna 

naturliga mötesplats finns inte någon annanstans i samhället.  Begreppet integration betyder 

enligt Wikipedia7. �Politiskt begrepp för att ge en på något sätt förfördelad grupp människor 

tillgång till olika delar av samhället�, men har även betydelsen �sammanställning av 

sinsemellan olika delar till en komplexare helhet.� I det sistnämnda tolkar vi uppsatsförfattare 

betydelsen att �mångfald berikar� samt att det borde gälla alla �förfördelade grupper� såsom 

klass, ålder, kön, etnicitet etcetera.  

Nihad Bunar8 menar att skolan ska ge kunskap till alla oberoende av vad eleverna har för 

bakgrund eller social status. I skolan ska man inte göra någon skillnad utifrån etnicitet, kön, 

klass, religion eller kultur.  

�Skolan är otvetydigt en av samhällets viktigaste institutioner/�/ Den är en 

plats för politisk strävan och reformer genom vilka barn och ungdomar med 

olika sociala ursprung skall ges möjligheter att överskrida den sociala 

bakgrundens begränsningar.�9  

 

Den svenska skolan har som organisation genomgått stora förändringar, en av dessa var den 

omstrukturering man gjorde under 1980-1990 talet då man gick ifrån att vara en statligt styrd 

skola, till en decentraliserad skola som styrs på kommunnivå med kurs- och läroplaner i form 

av målstyrda dokument.10  Målstyrning har en dubbel funktion dels som kriterier för kontroll 

och dels som riktning av verksamheten. I den decentraliserade skolan är det kommunernas 

och skolans ansvar att de politiska målen översätts till handling. En pedagogisk anledning till 

decentraliseringen var att lärarna skulle få mera inflytande över sitt eget arbete, vilket skulle 

medföra att lärarna fick visa sin professionalitet inom sitt yrke och därmed öka yrkets status. 

Blossing11 menar att det är viktigt att uppmärksamma hur skolans organisation och 

skolledningen ser på skolutveckling då det blir en grund för skolans skolkultur. Blossing anser 

                                            
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida 

8 Bunar.Nihad (2001) 
9 Ibid. s.18. 
10 Blossning (2003) s. 65 

11 Ibid.  
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att alla skolor präglas av en egen skolkultur som innefattar både synliga och osynliga 

strukturer i skolans inre liv12.  Blossing tar upp flera exempel på skolkulturer men poängterar 

att den samarbetande kulturen är att föredra då personalen inser att de är ömsesidigt beroende 

av varandra och har ett kollektivt ansvar. Med öppenhet och respekt för varandras behov av 

att känna självförtroende och känslomässig trygghet så utvecklar man ett samarbete.13 �Den 

skolkultur som på bästa sätt främjar skolutveckling är den samarbetande kulturen, den 

benämns även som den professionella kulturen�14.  

Den samarbetande kulturen präglas av att samarbetet inte är begränsat i tid och rum utan sker 

oavbrutet i kommunikationen mellan lärarna15. Lärarna och rektorn ska tillsammans översätta 

skolans mål i en lokal arbetsplan och därefter överföra huvudinnehållet i handling. 

Målstyrning förutsätter ett delat ansvar mellan lärarna och skolledningen, detta arbete 

underlättas på skolor som har fungerande arbetslag. Om en skolledare vill genomföra en 

omfattande skolutveckling och förändra den skolkultur som råder på skolan gäller det att först 

vara insatt i hur det ser ut på just denna skola. En etablerad kultur i en skola ger ett lugnt 

arbetssocialt liv. Förändringar som är av kulturell art, som till exempel värderingar, sker 

långsamt, på arbetsplatser kan det ske genom nyanställningar och generationsskiften 16 och 

det kan ta upp till 50 år innan man får ett resultat av en omfattande förändring av ett 

skolsystem.17  

 

1.1  Syfte, frågeställning och hypotes     
Vårt syfte med undersökningen är att försöka ta reda på om två, av oss utvalda, skolor arbetar 

utifrån den mångfald de faktiskt har. Om de försöker inkludera individer och grupper i ett 

givande och tagande istället för att de ska assimileras till en normerande monokultur som 

egentligen inte existerar i dagens Sverige. Det vi ställer oss frågande till är om interkulturellt 

förhållningssätt är något givet i den svenska kommunala skolan. En anledning att undersöka 

om skolor använder sig av ett interkulturellt förhållningssätt är den lag som Sveriges riksdag 

fattade år 1985.  

                                            
12 Blossning (2003) .s.70. 

13 Ibid. s.42 

14 Ibid.  s.38 

15 Ibid. s.37 

16 Lind (2003) s.150. 

17 Blossing (2003), s.16 
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�Undervisning ur ett interkulturellt perspektiv bör bl.a. syfta till att åstadkomma 

positiva attitydförändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte 

bara hos majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. 

Undervisningen bör också syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga 

respekten för olika kulturellt betingade förhållningssätt. Detta ligger givetvis i 

linje med skolans mål och riktlinjer, enligt vilka skolan skall vara öppen för att 

skiljaktiga åsikter och värderingar framförs. Samtidigt bör understrykas att 

skolan enligt t.ex. 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr80) medvetet skall 

verka för det demokratiska samhällets grundläggande värderingar och fostra 

eleverna till att respektera dem. Ett interkulturellt perspektiv på undervisningen 

kan inte ses som något som genomförs vid en viss tidpunkt. Istället kommer det 

� alltefter erfarenheter � i ett längre tidsperspektiv in som en aspekt i bl.a. 

personalutbildning och läromedel. Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter 

inte särskilda resurser eller ett eget ämne eller ändringar i kursplaner. Ett sådant 

synsätt bör innefattas i skolans verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom 

ramen för befintliga ämnen och kursplaner �.18   

 

Den ökade globalisering ställer som sagt nya krav på samhället, skolan och på lärarna som 

hamnar i nya situationer i den mångkulturella miljön. Även Lpo9419 nämner betydelsen av ett 

interkulturellt förhållningssätt, detta kommer vi att undersöka på de två skolor vi valt.  Vi har 

en hypotes om att förhållningssättet skiljer sig mellan en småortsskola och en förortsskola.20  

 

2 Forskningsläge  
Vi har hittat många dokument och mycket litteratur som handlar om interkulturellt 

förhållningssätt dock handlar det främst om kommunikation eller pedagogik. Vi har inte 

funnit någon forskning baserad på empirisk undersökning av hur begreppet tolkas och 

anammas i en institution som skolan. Det finns också en del forskning som inbegriper 

begreppen �mångfald� och/eller �interkulturell�. Oftast handlar dock dessa om etnicitet 

och/eller språk. Det kanske kan förklaras med att termen �mångkulturellt� beskrevs redan 

                                            
18 Prop.1984/1985:100.s.95 
19 Läroplan för det  obligatoriska skolväsendet 

20 Vi har valt att kalla de två skolor vi undersökt för småortsskola för att den ligger på en mindre ort. Förortsskolan ligger 

sådeles i en förort 
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1974 av DN-journalisten Osmo Vatanen �där den användes för att karakterisera ett framtida 

Sverige där det förutsågs att invandrargrupperna skulle ställa nya krav på samhället�.21 I 

begreppsförklaringen om just mångfald så kommer vi att ta upp fler aspekter på mångfald 

men även i analysdelen visa på de tendenser som tyvärr råder ännu idag. Varför vi tycker det 

är viktigt att belysa mångfald och interkulturellt perspektiv beror dels som vi tidigare nämnt i 

inledningen på att vi själva blivit uppmärksamma på samhällseffekten av de fördomar och 

stereotyper vi bär med oss. Flera forskare tar upp vikten av att reflektera över, och bearbeta, 

fördomar och attityder. Bland annat tar Roth22 i sin forskning upp att skolan har ett stort 

ansvar i att upptäcka fördomsfulla attityder, ge kunskap och påverka attityder mot individer 

med annan kulturell bakgrund. Detta eftersom skolan är en naturlig mötesplats för olika 

kulturer och har möjlighet att påverka. Han nämner att den gemensamma skolan ska 

synliggöra perspektiv även från minoriteter. Taylor23 menar att detta förutsätter att man 

erkänner att andra har något att säga, vilket kan tyckas självklart. Men om den normerande 

majoritetens medvetna och omedvetna fördomar, attityder och värderingar inte 

medvetandegörs så är det omöjligt att få till stånd någon förändring eftersom majoriteten kan 

ha svårt att se att de faktiskt diskriminerar några på grund av sitt normativa tänkande.  
 

Nilsson-Fägerlind24 poängterar vikten av att ha organisatoriskt stöd, till exempel i skolan.  Det 

krävs också ett synliggörande av olika individuella förhållningssätt för att kunna genomföra 

ett mångfaldsarbete. Man måste också kunna argumentera för varför mångfald behövs. Ett 

starkt argument är att �Vi måste spegla samhället för att bli trovärdiga�25 Vilket i högsta grad 

krävs i skolans värld. Nilsson-Fägerlind menar vidare att det som uppfattas som olikt inte ska 

ses som ett hinder för att utföra sitt arbete så bra som möjligt, så mångfald handlar om att leda 

och ta tillvara resurser och potential hos alla olika individer26. Att leda och hantera olikheter, 

men också se likheter i det som verkar olikt samt att vilja och våga se dessa och använda detta 

till något positivt blir alltså lärarens utmaning. På många sätt är det lätt att fastna i frågor 

kring etnicitet och kön när mångfald diskuteras men det innefattar så mycket mer som till 

                                            
21 Eklund, Monica (2003) s.5. 

22 Roth (1998) s. 13 

23 Taylor(1994) 

24
 
Nilsson-Fägerlind (2004)

 
25 Ibid. s.19 

26 Ibid. s.8 
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exempel klass och ålder etc.27  Westerberg och Linnér28 menar, i sin undersökning från 1988, 

att den största kulturkrocken inte är mellan invandrarelever och svenska elever utan mellan 

pojkar och flickor. De anser att den svenska skolan är både mångfald och enhet i en 

komplexitet som ska speglas i undervisningen i en ständigt pågående diskussion. 

Meningsfulla kulturmöten kan bara ske om man är medveten om den egna kulturen och 

genom att synliggöra omedvetna och medvetna värderingar och försöka utröna var krocken 

sker så kan man göra något åt den, först då kan man komma åt diskriminering och mobbing.  

 

3 Teori och begreppsförklaring 
3.1 Etnicitet 
 Olssons-Ålund29 definierar begreppet etnicitet, som en grupp människor som delar en 

gemenskap i form av t e x språk, kultur religion eller/och ursprung. Den konstruktivistiska 

(social tillhörighet) synen är att etniciteten kommer ifrån historiska processer och är därför 

konstruerad som ett socialt fenomen, man särskiljer på kultur, etnicitet och fokuserar på den 

sociala processen. Den primordialistiska (biologisk tillhörighet) synen är däremot den att 

kultur och identitet hör ihop och att det är det som bildar etniciteten. Att språk, tradition, 

religion och territorium är det som är grunden för den etniska identiteten. Som att det finns ett 

etniskt arv, ett nedärvt kulturbagage. Etniciteten kan vara situationsbunden, det syns på ett 

positivt sätt i de synkretsiska30 ungdomskulturerna där Olsson-Ålund menar att hybrida 

etniciteter växer fram. Ett negativt exempel är folk på flykt där det gamla ursprunget har 

suddats ut samt vid etnisk rensning där det blir farligt och förbjudet att tillhöra vissa 

etniciteter. 

I det offentliga språket i Sverige framträder en mer statisk syn på etnicitet vilket betyder att 

etnicitet betraktas som något fast, oföränderligt och definitivt kulturbundet. I medier målas 

oftast en bild av att etnicitet hör ihop med traditionstyngda och främmande invandrarkulturer. 

Fredrik Barth slog fast �Etnicitet uttrycker sociala, snarare än kulturella processer och kan 

förstås som just social organisering av grupper på grundval av kulturella 

                                            
27 Nilsson-Fägerlind (2004). s.15 

28 Westerberg och Linnér (1988) 
29 Olsson,Ålund  (1997)  

30 Betyder en hybrid etnicitet enligt Olsson-Åkerlund, till exempel kan ungdomar som lever i förorten träffar andra 

ungdomar med annan etnicitet och tillsammans skapar de en �ny� gemensam kultur utifrån de preferenser de har och vill 
behålla. 
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skillnader/�/varken kultur eller etnicitet kan definieras som klart avgränsade och internt 

enhetliga kategorier med en enda och ursprunglig källa�31 Etnicitet som begrepp är som vi 

ser problematiskt då det kan betyda att en individ identifierar sig med och känner tillhörighet 

med en grupp. Andra betydelser kan vara att det är den grupp man föds in i. Vi kommer att 

använda oss av begreppet etnicitet utifrån den allmänna förklaringen som står i svensk lag om 

förbud mot diskriminering: "att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella 

eller etniska ursprung, ras eller hudfärg".32    

 

3.2 Kultur 
Beatriz Lindqvist 33, docent i etnologi och högskolelektor vid Södertörns högskola, definierar 

kultur på följande sätt: 

 1. Kultur är en grupp människors delade kunskaper, erfarenheter och synsätt. En relation 

mellan människor där man tolkar saker på liknande sätt. 

2. Man kan se kultur ur ett forskarperspektiv, det vill säga ett begrepp med vilka vi kan 

urskilja mönster och sammanhang. 

3. Kultur som ett medium, ett filter mellan människor och vekligheten. 

4. Klassificering. Alla människor gör det, det vill säga vi skapar kategorier genom att 

uppmärksamma vissa saker och ignorera andra, annars så skulle vi förlora oss själva i 

intryckens mångfald.  

Lindqvist menar att det är på grund av detta som vi skapar dualism/er = motsatspar, som ingår 

i en viss hierarki med en positiv och en negativ sida. Till exempel: Vi/De Man/Kvinna 

Svenskar/Invandrare 

 

Kultur är med andra ord ett oerhört brett begrepp men vi använder oss i den här uppsatsen av 

begreppet i bemärkelsen av en grupp människors sätt att inordna sina liv med allt vad det 

innebär av värderingar och gemensam regler34, alltså allt från ett fotbollslag till religiösa 

samfund. Kärnan i kultur är de gemensamma föreställningar som förenar en grupp och 

omfattar sammanhållande tankemönster, språkbruk, koder och symbolik. Individen agerar 

utifrån föreställningen om det gemensamma. En flicka kan vara både flicka, fotbollspelare 

                                            
31 Olsson,Ålund  (1997) s. 33 
32

 Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering 
33 Lindqvist,Beatriz, (2001) 

34 Berg,Källstigen;Westerberg (1992) s.14 
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samt muslim med mera och känna tillhörighet i alla dessa kulturer. Vi vill dock poängtera att 

det är nästan omöjligt att dra gränser mellan kulturer och att kultur inte kan ses som statisk. 
 

3.3 Mångfald  

På Sveriges riksdags hemsida ställer de och svarar de på frågan: Vad är mångfald? 

�Mycket kan ingå i begreppet mångfald. Förutom att det syftar på personer med 

olika etnisk och kulturell bakgrund kan det också gälla kön, utbildning, ålder, 

funktionshinder, sexuell läggning med mera.  

Ökad mångfald är en rättvisefråga. Människor med annan etnisk och kulturell 

bakgrund ska inte ställas utanför arbetsmarknaden. Mångfald används också 

som en positiv term av arbetsgivare som ser olikheter som en tillgång och drar 

nytta av dem�.35 

 På hemsidan �Sverige mot Rasism�36  förklaras begreppet mångfald som en blandning av 

olikheter som finns mellan människor. Det rör sig om olika klass, ålder, kön eller etnisk 

bakgrund. De menar att religion och sexuell läggning också kan ingå i mångfaldsbegreppet. 

Men de poängterar att oftast så används begreppet i bemärkelsen �etnisk mångfald,� det vill 

säga utifrån etnicitetsperspektivet. Utgångspunkten ska dock vara att mångfald, både etniska 

och andra olikheter ska ses som berikande eftersom det tillför samhället nya värdefulla 

kunskaper och erfarenheter. Vi kan se tendenser av att begreppet mångfald i hög grad likställs 

med etnisk mångfald i det material vi tagit del av. Bland annat skriver Eklund så här i sin 

doktorsavhandling om interkulturellt lärande.  

�Vad som oftast avses då man talar om det svenska samhället som 

mångkulturellt är den språkliga, etniska, religiösa och kulturella mångfalden till 

följd av arbetskrafts- och senare flyktinginvandringen./�/ Betydligt mer sällan 

avser begreppet så kallade �intrakulturella37 skillnader�/�/ Mångfalden har 

                                            
35 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1599.aspx 

36 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2534.asp 
37

 av lat. intra, prep. o. adv. innanför, inom. (Från svenska akademins Internetsida.) av Eklunds vidare text i 
avhandlingen kan vi utläsa att hon menar att en kulturell grupp inte heller kan ses som en homogen, statisk 
�massa� eftersom alla individer i den är olika. Vi drar paralleller mellan begreppet intrakulturell och 
interkulturell eftersom man med ett interkulturellt förhållningssätt ser mångfalden i varje individs unika 
egenskaper och försöker ta tillvara all mångfald utan att stirra sig blind på etnicitet. 
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förvisso ökat till följd av invandringen under efterkrigstiden men den har även 

tilltagit till följd av ökad internationalisering, globalisering och expansion inom 

informationsteknologi och massmedier.� 38  

Vidare menar Eklund att det inte längre är möjligt att ha ens en föreställning om ett homogent, 

monokulturellt Sverige även om den bilden levt kvar länge och hon skriver att den inhemska 

mångfalden blivit synlig och tydlig i och med att invandringen ökat.39 Med andra ord 

behövdes det ett �dem� för att synliggöra ett �vi� men detta �vi� är inte heller en homogen 

massa. Eklund anser att detta svenska mångkulturella samhälle kräver att skolan ger redskap 

att hantera och leva med kulturell mångfald detta eftersom skolan är en viktig offentlig 

socialisationsfaktor.  

Nilsson-Fägerlind definierar begreppet mångfald så här: �med mångfald menas biologiskt 

kön, ålder, etnicitet, även ekonomisk och social status, religion, boendemiljö med mera, det 

vill säga allt som gör att vi kategoriserar människor.�40  Det är i dessa sfärer som likheter och 

olikheter synliggörs, till exempel kan du ha samma religion som din chef men annan 

ekonomisk status alltså finns det både likheter och olikheter. 

�Begreppet mångfald är en paradox: det handlar både om att se likheter i det 

som verkar olikt och att se styrkor i olikheter.� 41 

 

Det är i bemärkelse �med mångfald menas biologiskt kön, ålder, etnicitet, även ekonomisk 

och social status, religion, boendemiljö med mera, det vill säga allt som gör att vi 

kategoriserar människor� vi använder oss av begreppet i vår uppsats. 

 

3.4 Interkulturellt/interkulturalitet 

Enligt Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola, är 

interkulturellt: �En term som antyder en process, ett gränsöverskridande, interaktion och 

 ömsesidighet och samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på 

 kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland 

                                            
38 Eklund, Monica (2003) s..6 

39 Ibid. s.7 

40 Nilsson-Fägerlind (2004) s..8 

41 Ibid.  s.9 
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 de etiska värden som ofta förekommer som mål för ett interkulturellt syn- och 

 arbetssätt i uppfostran och utbildning.� 42 

Vidare menar Lahdenperä att ett mångkulturellt samhälle måste, både normativt och 

moraliskt, bygga på demokratiska värden som jämlikhet, respekt för andra människors behov 

och livsvärden. Som medborgare i ett mångkulturellt samhälle måste man förstå hur 

stereotyper, fördomar, diskriminerig och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation 

och våra sociala relationer.43 

Wikipedia44 definierar begreppet såhär: �Interkulturalitet, begrepp som till skillnad från det 

närbesläktade begreppet mångkulturalitet som endast avser flera kulturers parallella 

existens, syftar på möten mellan olika kulturer.�45 

Vi kommer, i den här studien, använda oss av begreppet i betydelsen att interkulturellt 

förhållningssätt handlar om att synliggöra och ifrågasätta medvetna och omedvetna 

värderingar ur alla aspekter i mångfalden, alltså både klass, kön, ålder, religion, etnicitet 

etcetera.  

 

4 Urval & metod 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilka undersökningar vi gjort och varför samt vilken 

personal vi intervjuat och e-postat frågor till och vilka svårigheter vi stött på. Svaren vi fått 

på våra frågor kommer vi att redogöra för i analysdelen. Vi gör en hermeneutisk 

forskningsansats och enligt Gadamer,46 tysk filosof (1900-2002) så kan man inte tala om 

�sanning� utan ha man ska ha en förståelse av att man som människa gör tolkningar utifrån 

sin egen förståelsegrund. Habitus blir det filter vi förstår verkligheten igenom och med det i 

medvetande så ska vi försöka vara så objektiva vi kan (helt objektiva kan vi människor, som 

kulturvarelser, inte vara).Vi valde två skolor för att undersöka hur de förhåller sig till 

interkulturalitet och mångfald. Vi bestämde oss för en småortsskola och en förortsskola för 

att se skillnader och likheter vad gäller interkulturellt förhållningssätt, synen på mångfald 

samt grad och riktning av fortbildning för skolornas personal. Med hjälp av skolornas 
                                            
42 Lahdenperä, Pirjo (2004).s.15 

43 Ibid.  s.15 
44 www..wikipedia.se 

45 www..wikipedia.se 

46 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer 
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hemsidor har vi fått fram fakta kring storlek, personaltäthet samt elevantal för att se att de var 

ungefär likvärdiga. Båda skolorna är F-9 skolor.  

                                                      

Vi gjorde ett par semistrukturerade intervjuer med en lärare från varje skola för att få en 

djupare diskussion kring frågorna och dessa två respondenter föredrog en muntlig intervju 

framför e-post. De frågor vi ställde handlade om hur de såg på mångfald, deras uppfattning 

om interkulturellt förhållningssätt samt vilken fortbildning de genomgått. Här är dock enbart 

en intervju transkriberad47 då den är relevant för vårt arbete och redovisas på analysdelen. 

Den andra intervjun har vi inte transkriberat då den inte tillförde något till undersökningen, 

eftersom respondenten även valde att svara på e-post och då ansåg vi att den gav svar både på 

det vi intervjuade om och de ytterligare frågor vi ställt via e-post. Vi ville dock ha fler 

perspektiv på våra frågeställningar, därför tog vi även e-post kontakt med ytterligare fyra 

lärare48 (två från varje skola) samt fyra skolledare49 (två från varje skola) och dessa har fått 

svara på två olika frågeformulär, dels angående förhållningssätt och syn på mångfald, dels 

fortbildningsfrågor. Vi har också tagit e-post kontakt med respektive kommuns 

skolförvaltning för att se hur skolpengen fördelas och se om ekonomin kanske påverkar hur 

�interkulturellt� lärarna arbetar. Vi analyserar också de avsnitt som belyser interkulturellt 

förhållningssätt och mångfaldsarbete i Lpo94, skollagen, riksdagsbeslut samt dokument från 

skolverket och myndigheten för skolutveckling i vår undersökning. Vi arbetar utifrån  den 

hermeneutiska cirkeln, en teori som Gadamer menade utgår från en helhet, i vårt fall frågan 

om skolan anammar interkulturellt förhållningssätt, till delen/satsen: Vad hos de två olika 

skolorna påverkar? För att sedan kopplas ihop till en helhet igen. Det är en helhet vi försöker 

finna i vår undersökning. 

 

Vi använder oss av hypotesprövning eftersom vi börjar med att ha en hypotes om att 

förortsskolan arbetar mer med mångfaldsarbete och har ett interkulturellt förhållningssätt på 

grund av att det oftast är etnicitet som ligger i fokus vid mångfaldsarbete, detta visade sig 

verifieras till viss del. Dock visade det sig att det även är ekonomin som styr (naturligtvis) 

men vi hade också en hypotes om att skolpengen var lika för alla elever, vilket också 

verifierades till viss del. Däremot så finns det mer pengar att hämta för förortsskolor i 

segregerade områden i och med att de anses ha större problem att nå målen.  
                                            
47 Bilaga 1 

48 Bilaga 2 & 4 

49 Bilaga 3 & 5 
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Myndigheten för skolutveckling har en satsning under åren 2006/2007 som verifierar vår tes 

om att fokus fortfarande ligger på etnicitet när det gäller mångfaldsarbete och interkulturellt 

förhållningssätt. Däremot så falsifieras vår tes om att etnicitet är den näst största 

kulturkrocken, efter kön, av det uttalande som en lärare på förortsskolan delgav oss. Där han 

menar   �/�/ Egentligen är inte problemet i segregerade områden den etniskmångfalden   

 utan det handlar mer om klasskillnader och genus, det handlar inte om att vara 

 invandrare eller inte, utan att man är mer socialt utsatt�.50 

Vi har försökt undersöka vad som påverkar skolor att använda sig av interkulturellt 

förhållningssätt och mångfaldsarbete vilket vi under ett intervjutillfälle51 delgav en lärare på 

förortsskolan och då fick vi tips om deras samarbete med mångkulturellt centrum.52  

 

4.1 Analys 
Här har vi indelat intervjuerna i småortsskola respektive förortsskola för att det ska bli lättare 

att överblicka kontentan av respektive �skolas� svar. Vi har också kort skrivit en kommentar 

efter varje svar utifrån hur vi har tolkat svaren. Respondenternas svar är kursiverat. 

Småortsskolan 
Svar på frågor om förhållningssätt/mångfald från en av småortsskolans lärare där hon svarar 

på frågan: 

Anser du att du har ett interkulturellt förhållningssätt? Har Ni det på skolan? 

Lärare 1: - I min undervisning tycker jag det. Men jag hade det nog mer förut när antalet 

invandrare var större i antal på min gamla skola.   

Detta tolkar vi som att hon kopplar ihop begreppet interkulturellt förhållningssätt med 

etnicitet. 

Anser du att Ni har mångfald hos elever och lärare?  

Lärare 1: - Den frågan skulle jag vilja få mer förklarad för mig. Kan betyda väldigt mycket!  

Den andra läraren på småortsskolan svarade inte alls på dessa frågor. Vi ställde samma fråga 

till rektorn: 

Anser du att Ni har mångfald hos elever och lärare?  

Rektor 1: - Ja bland eleverna, vi har ett fåtal lärare med ett annat modersmål än svenska.  

                                            
50 Bilaga 13 

51 Bilaga 13 

52 http://www.mkc.botkyrka.se/ 
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Det tolkar vi som att hon fokuserar på etnicitet när begreppet mångfald kommer på tal.  

Anser du att Ni har ett interkulturellt förhållningssätt på skolan?  

Rektor 1: -Hur menar du?   

Rektor 2: - Jag vet inte riktigt vad du lägger in i det begreppet. Det är självklart för oss att se 

att andra har seder och kulturer som inte alltid stämmer överens med våra �svenska� och det 

försöker vi alltid ta hänsyn till.   

Även här ser vi betoningen på etnicitet.   

 

När vi frågar lärare och rektorer på småstadsskolan vad begreppet interkulturellt 

förhållningssätt betyder för dem får vi mycket olika svar.  

Vad innebär begreppet interkulturellt förhållningssätt för dig? 

Lärare 1: - Att se genom flera olika perspektiv, olika förhållningssätt och 

kulturer/värderingar.  

Rektor 1: - Där ser man nu kom frågan. Att ta hänsyn till de olika kulturer som ryms inom 

vår skola, att lära oss se varandras styrkor och svagheter och att skapa förståelse för dessa .  

Rektor 2: -?????  

Vi anser att förståelsen av begreppet interkulturellt förhållningssätt inte är entydigt.  

Är interkulturell pedagogik något du är intresserad av? 

Lärare 1:-Som lärare är det nog intressant med alla pedagogiska perspektiv/synsätt/metoder. 

Lärare 2: -Nej,  inte så mycket. 

Här kan vi se att mångfaldsarbetet utifrån interkulturell pedagogik inte har så hög prioritet. 

Vad innebär begreppet mångfald för dig? 

Rektor 1: -Många olika kulturer, synsätt och uttrycksformer. 

Rektor 2 - ALLA ska räknas, ser olikheter av alla slag som en tillgång och utnyttjar den på 

ett positivt sätt. Begreppet mångfald verkar dock ganska klar hos rektorerna på småortsskolan. 

Småortsskolan har valt att fokusera på värdegrunden när de talar om mångfaldsarbete.  

 

 

Förortsskolan 

Då vi inte fick svar på dessa frågor av rektor på förortsskolan så kan vi inte uttala oss om hans 

förståelse av begreppen interkulturellt förhållningssätt och mångfald. Däremot har vi 

intervjuat en lärare på förortsskolan som uttalade att de hade nära samarbete med 
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Mångkulturellt Centrum53 och arbetade aktivt med bland annat �situationsspel� 54  där de fick 

sätta sig in i en flyktings situation. Även här ser vi fokus på etnicitet men förortsskolan har 

även startat ett arbete som kallas �livsviktigt� vilket är livskunskap som bygger på att ha ett 

positivt förhållningssätt gentemot andra människor, man ska inte se problem utan möjligheter 

i olikheter/likheter. Detta kan vi jämföra med småortsskolans tyngd på värdegrunden, 

skillnaden är att förortsskolan arbetar mer aktivt med �livsviktigt� och betonar möjligheterna i 

olikheter/likheter, vilket vi anser visar på att de har en större förståelse av begreppet 

interkulturellt förhållningssätt. 

 

De lärare på förortsskolan som vi fick e-post svar ifrån visar också en förståelse för begreppen 

interkulturellt förhållningssätt och mångfald och på frågan om de ansåg att de använde 

mångfalden som resurs svarade de helt enkelt  

Använder du mångfalden som en resurs? 

Lärare 3 och 4: � Ja, det gör vi   

Är interkulturell pedagogik något du är intresserad av? 

Lärare 3 och 4: - Ja, annars var man nog inte här???   

Detta uttalande kan man tolka både som att de arbetar så mycket med det och för att klara av 

det måste man som lärare vara intresserad av det, eller att de menar att de har mångfald i 

etnicitet och måste arbeta utifrån interkulturell pedagogik. Dock kan vi inte dra några 

slutsatser av det annat än att de anser att de är medvetna om begreppen.  När vi kommit så här 

långt i vår undersökning funderade vi på om skillnaderna i medvetenhet om begreppen 

berodde på om fortbildningen kanske såg olika ut på de två skolor vi undersökte. 

Förortsskolan var mer medvetna om interkulturellt förhållningssätt och mångfald än 

småortsskolan och en anledning kan ju vara att förortsskolan har ett samarbete med 

Mångkulturellt Centrum. Det visade sig stämma eftersom vi kom fram till att den stora 

skillnaden låg i förortsskolans nära samarbete med �Mångkulturellt Centrum�55 och att de 

bland annat har fått fortbildning i etnologi. Så här sade den lärare som vi intervjuade på 

förortsskolan: 

�Vi har en god kontakt med mångkulturellt centrum och vi har fått fortbildning 

inom etnologi. Jag kommer speciellt ihåg ett tillfälle då vi fick göra ett 

situationspel. Vi fick föreställa oss att det var inbördeskrig i Sverige och att vi 
                                            
53 http://www.mkc.botkyrka.se/ 
54 Bilaga 13 

55 http://www.mkc.botkyrka.se/  
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skulle fly. Killen som höll i detta var själv flykting och talade om hur och vad 

man måste tänka på om man skulle lyckas fly t e x att man inte fick ta med sig 

personliga saker som pekade på att man var på väg att fly. När vi väl kom till 

det nya landet fick vi välja om vi ville bo med andra svenskar eller ensamma. 

Detta var jättenyttigt, man har fått en helt annan insikt i hur det är att vara 

flykting, det hela blev mycket verklighetstroget.�56 

 

 Förortsskolan hade också ett projekt som hette �livsviktigt� där de arbetar med livskunskap 

som bygger på att ha ett positivt förhållningssätt gentemot andra människor, man ska inte se 

problem utan möjligheter i olikheter/likheter. Denna satsning på �livsviktigt� ligger bara i 

startgroparna och kan kanske inte till fullo förklara förortslärarnas medvetenhet. 

Småstadsskolan fokuserar mer på värdegrunden, men hade ingen särskild satsning. 

Gemensamt för båda skolorna var IUP (individuell utvecklingsplan) som båda skolorna har 

utbildning i just nu. Här kunde vi alltså inte hitta hela orsaken till lärarnas medvetenhet tyckte 

vi. 

 

Vad är det då som gör att förortsskolan tycks vara mer interkulturellt medvetna och arbeta 

mer med mångfald? Kan det ha att göra med att förortsskolan varit tvungna att ändra sitt 

förhållningssätt då de till facto har större etnisk mångfald än småstadsskolan? Men det vi 

funnit mest intressant är ändå att pengarna styrs till skolor med större etnisk mångfald. Vi 

antog att skolpengen var lika stor för alla, vilket stämmer någotsånär. Kommunerna får en 

summa pengar sedan är det upp till kommunen själv att dela ut pengarna inom kommunen, 

dock ingår ungefär samma saker i skolpengen. Skola och barnomsorg får en del av pengarna 

av detta blir en del den så kallade skolpengen, resten av pengarna sitter kommunen på och 

som de delar ut utifrån skolornas behov som till exempel modersmålsundervisning, skolskjuts 

och barn med särskilda behov. För att få mer pengar till skolan så måste skolan själv söka 

bidrag men ibland så kommer det riktade bidrag från regeringen som till exempel 

�Myndigheten för skolutvecklings stöd till skolor och kommuner i segregerade områden under 

kommande två år� 57och SALSA58 som båda är regeringssatsningar på segregerade 

arbetsområden.  

 
                                            
56 Bilaga 1 

57 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 

58 Vilket är en förkortning av: Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser 
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 �Med analysverktyget SALSA kan kommuner och skolor bedöma kommuners  

 och skolors samlade betygsresultat i ett riksperspektiv. Genom att ta hänsyn 

 till skolors elevsammansättning kan kommuner och skolor få en ny 

 utgångspunkt för diskussion och analys av skolors förutsättningar, processer och 

 resultat. Betygsresultaten presenteras för fristående och kommunala skolor med 

 år 9.�59 

 

�SALSA� är alltså ett beräkningsunderlag för vilka bidrag en skola kan söka utifrån resultat. 

Skolor med ett stort antal elever som inte når målen får en större chans till bidrag Genom 

tabeller beräknas ett underlag fram för det riktade bidrag som myndigheten för skolutveckling 

ger som stöd till skolor och kommuner i segregerade områden under 2006-2007 60 och de 

preciserar att stödet ges till segregerade områden: 

 

 �Myndigheten redovisar förslag till en planering för hur de 225 miljoner kronor 

 som tillskjuts myndigheten för förstärkta insatser i segregerade områden under 

 2006-07, ska användas och fördelas. Merparten av de insatser som myndigheten 

 föreslår, och därmed fördelningen av resurser, kommer i enlighet med uppdraget 

 att rikta sig till ett urval av de kommuner och skolor i mångfaldsområdena som 

 har störst behov av utvecklingsstöd. Myndighetens urval baseras bl.a. på andelen 

 elever med utländsk bakgrund i kommunen och graden av måluppfyllelse*.�61                        

    (*uträknas enl.SALSA, vår anm.) 

Det är regeringen som anger hur och vart stödet ska riktas och de nämner �där problemen 

med segregationen är som störst� 62och där de anser att behovet av utvecklingsresurser är 

störst.  

�Med segregation avses i detta sammanhang inte glesbygdsproblematik och 

skillnader mellan könen. Fokus är satt på kommuner och områden där det finns 

en stor andel elever med utländsk bakgrund och en överrepresentation av elever 

som har svårt att nå målen. Segregation avser i uppdraget således den etniska 

segregationen.� 63 

                                            
59 http://www.skolverket.se/sb/d/175/a/1374 

60 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 

61 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 

62 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 

63.Ibid.  
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På nedanstående tabeller kan man utläsa hur många procent av eleverna som uppnår målen 

och här visar vi hur det ser ut på de skolor vi valt 

 

Tabeller från Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser (SALSA) 

 

Tabell 1 Förortsskolan: 

 
64Tabell 1 

 

 

 

Tabell 2 Småortsskolan: 

 
65 Tabell 2 

 

 

                                            
64 http://salsa.artisan.se/ 

65 http://salsa.artisan.se/
 

Detta är 
resultat för 
den skola 
vi valt att 
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    skolan� 

 
Detta är 
resultat för 
den skola 
vi valt att 
kalla: 
�Förorts 
   skolan� 
 

”Förorten”

”Småorten”
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Av vad vi kan utläsa av tabellerna så når eleverna på förortsskolan målen i lägre grad än 

eleverna på småortsskolan, förutom �dippen� år 2005 på småortsskolan. Egentligen kan vi 

inte utläsa så mycket mer och vi har svårt att se att detta ska räcka som underlag för riktade 

stöd. Det ingår inte heller andra aspekter av segregation i uppdraget.  

Det är ca: 100 skolor i 32 olika kommuner som kommer att få stödet. Insatserna kommer 

främst att fokusera på att stärka skolors och kommuners befintliga strukturer vad gäller 

organisation och kompetens. Samt rikta stöd för ett förbättrat arbetssätt med 

kunskapsutvecklingen för elever, där de elever som behöver stöd ska få det, vilket blir 

rektorer och lärares utmaning. Däremot så anser vi att de emotsäger sig själva vad gäller fokus 

på etnicitet eftersom de i en mening skriver: �Insatserna ska fokusera de behov som finns och 

inte på invandrarskap.�66 (sic!67)  De skriver vidare att de 225 miljonerna ska fördelas utifrån 

de utgångspunkter som regeringen angivit där ett av de viktigaste anses vara språkutveckling: 

�/�/med fokus på elever med utländsk bakgrund.�68 I språkutveckling ingår 

modersmålsundervisning, svenska, svenska som andraspråk, läsutveckling, 

ämnesundervisning och då främst i matematik på modersmål. 

 

Myndigheten för skolutvecklings uppdrag är att långsiktigt stärka kommuners och skolors 

förutsättningar att verka för likvärdiga utbildningsvillkor och därmed ökad måluppfyllelse. 

Myndigheten ska hävda nationella mål och i sitt utvecklingsstöd integrera viktiga perspektiv, 

t.ex. genusperspektiv. Myndigheten ska i detta av regeringen givna uppdrag stödja 

kommunerna och skolorna i arbetet med att öka måluppfyllelsen och minimera 

konsekvenserna av de orsaker till segregation, som till stor del ligger utanför skolan i form av 

t.ex. socioekonomiska faktorer. Förändringsarbete i skolan tar lång tid och kräver uthållighet 

innan resultat kan avläsas på elevnivå. Erfarenheter av tillfälliga insatser och projekt är inte 

goda. Utgångspunkten för myndighetens arbete i denna plan är därför genomgående och 

medvetet att stödja långsiktigt och uthålligt kvalitetsarbete. 

 

 

 
                                            
66.http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 
67 Sic!,latin"ja"; "så", ord som används för att bekräfta något som är osannolikt eller till synes felaktigt. Det kan 
till exempel användas i citat för att upplysa om att stavfel, grammatikfel eller liknande härstammar från källan, 
det vill säga, att det inte är den som citerar, som har gjort felet, utan att felstavningen är från 
originalkällan.(källa: wikipedia) 
68 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf
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5 Diskussion/sammanfattning 
Vi gick in i den här undersökningen med tankar om att det fanns mycket litteratur kring 

mångfald men med fokus på etnicitet. Vi hade också en föreställning om att skolpengen var 

lika för alla och att det var upp till skolorna att prioritera vad man ville lägga krut på. Vi tog 

för givet att alla kommunala skolor skulle ha samma förutsättningar att lyckas skapa ett 

mångfaldsarbete som involverar ett interkulturellt förhållningssätt. Vi antog dessutom att 

utvecklingen inom mångfaldsarbetet låg på personal och ledningsnivå. Men vid närmare 

undersökning har det visat sig att så inte alls är fallet utan till viss del så läggs ekonomiska 

anslag på den skolan som har större etnisk mångfald. Vi ansåg det lite orättvist då det även i 

småortsskolor förekommer mångfald men mer ur det mångfaldsperspektiv som vi valt att 

fokusera på nämligen både etnicitet, kön, klass osv. Vi menar att det mångfaldsperspektivet 

måste framhållas mer i svenska kommunala skolan av idag och vi finner fog för det 

påståendet i bland annat då det i Lpo 94 står följande: 

 En likvärdig utbildning 

�Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

 Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov.69 Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för  

alla.� 70 

 

Myndigheten för skolutveckling kommer att satsa på lärarna i dialogkommunerna eftersom de 

anser att det är viktigt att lärarna i �mångfaldsområdena� har ämneskompetens och har ett 

medvetande och förståelse av mångfaldsfrågor.  

�/�/och dessutom har en tro på elevens möjligheter är avgörande för elevernas 

lärande och utveckling. Det är viktigt att arbeta med lärares synsätt, attityder och 

förhållningssätt och främja lärares reflektion över vilka antaganden och 

                                            
69 Vi har valt att understryka de sekvenser i texten som ytterligare styrker behovet av interkulturellt 
förhållningssätt utifrån mångfald. 
70 www.skolverket.se 
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föreställningar som ligger bakom befintlig organisation och valda metoder. 

Lärare måste stärkas i sitt ledarskap för att ständigt kunna reflektera över och 

ompröva sin egen praktik och för att bli medveten om de didaktiska valens 

konsekvenser.� 71 

 

Med andra ord måste det ske en skolutveckling för mångfaldsarbete i hela den svenska 

skolinstitutionen. Detta kan ske dels genom att synliggöra våra egna, våra kollegors och 

rektorns egna värderingar och förhållningssätt som i högsta grad påverkar klimatet på skolan.. 

Om alla aspekter, alltså både kön, klass, religion, etnicitet etc. verkligen tas upp i 

diskussionen om de värderingar och förhållningssätt envar av oss har eftersom det i 

förlängningen även påverkar hur vi bemöter våra elever. 

 I Lpo 94 står följande under kapitlet Förståelse och medmänsklighet: 

�Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten./�/Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att 

leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 

om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som 

både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

arbetar där.�72 

Vem ska då se till att det sker en utveckling? I skollagen paragraf 2 står att det är rektorn på 

skolan som ska se till att fortbildningen utvecklas.73 Vi ser i vår frågeställning där vi frågar 

rektorerna på småortskolan och förortsskolan, om de har något ansvar för hur fortbildningen 

ser ut hos dem, att de är väl medvetna om sitt ansvar. Myndigheten för skolutveckling vill 

satsa på rektorerna i de 32 utvalda kommunerna:  

�Rektorer är de viktigaste förändringsagenterna i skolan. Det är genom dessa 

som lärarna ges möjlighet till kompetensutveckling, som organisation och 

upplägg av undervisningen beslutas, som ekonomisk och personell fördelning 

                                            
71 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 

72 www.skolverket.se
 

73
 Lag (2000:842)  (Skollagen 2 §.) 
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inom skolan görs etc. Rektor utgör också den viktiga länken mellan skolan och 

kommunen.� 74  

Myndigheten menar att det är viktigt att rektor �stärks i sitt ledarskap� för att kunna klargöra 

tydligt vilka mål skolan ska utvecklas mot samt hur hon/han ser på skolans kvalitet. Fokus ska 

läggas på rektors kompetens om kvalitetsarbete, organisations och framgångsstrategier.        

Vidare skriver de: 

�I hög utsträckning handlar mångfaldsarbete om attityder och förhållningssätt. 

Myndigheten har en viktig uppgift att stärka skolors och kommuners insikt och 

medvetenhet om uteslutande och stigmatiserande samhällsstrukturer som 

riskerar att återskapas i skolpraktiken. Hur man väljer att organisera sig, hur 

man bemöter elever och föräldrar m.m. ger ett uttryck för bakomliggande 

värderingar. Rektorerna spelar en viktig roll för att pröva och utveckla skolans 

arbete med värderelaterade frågor och därmed för möjligheterna att skapa 

stimulerande miljöer för lärande för både elever och personal. 

/�/Kompetensutvecklingen bör inriktas på frågor om interkulturalitet, 

värdegrundens betydelse för skolans arbete i mångfaldsområden (inklusive 

jämställdhet), metoder för att utveckla samverkan mellan skola och hem samt 

olika aspekter av diskriminering.� 75 

 

Detta tolkar vi som ett led i skolutvecklingen mot ett interkulturellt förhållningssätt då det 

genererar en intention om förändring. Rektorerna är i hög grad ansvariga för 

skolutvecklingen. Men även kommuner och landsting har ett ansvar eftersom det i skollagen 

paragraf 7 står att varje kommun och landsting ska planera och anordna kompetensutveckling 

för personal som har hand om utbildning i respektive kommun.76 Den 1 april 2006 trädde en 

ny lag i kraft. Syftet med lagen är att fastställa skolans ansvar att garantera tryggheten i skolan 

för alla barn och elever. Ingen elev ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion, 

kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen innebär att barn och elever har rätt till 

skydd mot kränkande behandling och att det är skolans ansvar att se till att lagen efterföljs. 

Om den största kulturkrocken i skolan inte är mellan olika etniska grupper utan mellan klass 

och kön, är alltså mångfaldsarbetet av största vikt i alla skolor eftersom mångfalden finns 

överallt. Är det så att om vi tar bort fixeringen på etnicitet i mångfaldsbegreppet, och istället 
                                            
74 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 

75 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 
76 Lag (2000:842)  (Skollagen7 §.) 
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fokusera mer på genus & klass, så skulle ett interkulturellt förhållningssätt bli mer 

allmängiltigt? Kanske att de utbildningarna inom IUP (individuell utvecklingsplan) som 

lärarna på de båda skolor vi undersökt nu genomgår leder till en ökad insikt i att ett 

interkulturellt förhållningssätt och mångfaldsarbete behövs i alla svenska skolor? Om så vore 

så skulle det kanske inte behöva utbildas speciella genuspedagoger utan alla lärare skulle 

kunna synliggöra egna och andras fördomar, föra ut dem i ljuset och föra diskussioner om de 

stereotypiseringar vi alla, mer eller mindre, anammar, få fram vad detta leder till och 

tillsammans skapa förändringar?  

 

Vår frågeställning var: Är interkulturellt förhållningssätt något givet i den svenska 

kommunala skolan? I de två skolor som vi har undersökt så är inte ett interkulturellt 

förhållningssätt något givet. Eftersom vi med ett interkulturellt förhållningssätt menar att 

synliggöra medvetna och omedvetna värderingar ur alla aspekter i mångfalden som till 

exempel klass, kön, ålder, religion, etnicitet etc. Vi anser att det inte går att särskilja ett 

interkulturellt förhållningssätt från mångfaldsarbete med allt vad det innebär och det anser vi 

att myndigheten för skolutveckling också menar när de skriver: �I hög utsträckning handlar 

mångfaldsarbete om attityder och förhållningssätt�77 

 

Etnicitet verkar fortfarande vara den viktigaste faktorn när begreppet �mångfald� diskuteras i 

anknytning till mångfaldsarbete och interkulturellt förhållningssätt. Detta trots att 

myndigheten för skolutveckling vet med sig att begreppet mångfald innehåller mer.  

 

� Med segregation avses i detta sammanhang inte glesbygdsproblematik eller 

skillnader mellan könen. Fokus är satt på kommuner och områden där det finns 

en stor andel elever med utländsk bakgrund /�/Segregation avser i uppdraget 

således den etniska segregationen.�78 

 

Lahdenperä79 menar att vi i dagens Sverige har en postnationell ungdom som har flera olika 

tillhörigheter, identiteter, som är svåra att placera i de gamla kategorierna. Om skolan arbetar 

med endast en identitet, den nationella, så känner de sig inte hemma. 

                                            
77 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf s.17 

78 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf s.6 
79 Lahdenperä, Pirjo �Dokumentation av Skolverkets nationella konferens om 

värdegrunden den 25 april 2001� www.skolverket.se 
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�Vi i måste också uppmärksamma ungas informella lärande som sker i hemmet, 

i samhället, i föreningar och vid andra fritidsaktiviteter. Hur ska vi kunna 

komplettera värdegrunden så att den blir mer personlig, mer relevant, så att vi 

kan hjälpa lärarna att arbeta med den? Kanske genom att arbeta med enklare 

värden, som sanning, godhet, vänskap � så att vi kommer ner på 

jorden./�/Vi borde bygga broar och inkludera föräldrarna och närsamhället, så 

att de är med i samtalen om de lokala tolkningarna av värdegrunden. Och det 

ska vara tillåtet att ha olika åsikter. Vi ska ha en demokrati som bygger på 

pluralism.�80  

 

Vi anser att detta uttalande styrker vår undersökning då det visar att interkulturellt 

förhållningssätt och mångfaldsarbete inte endast ska kretsa kring etnicitet vilket det alltså 

tyvärr till stor del fortfarande gör idag, utan alla lärare och skolor ska arbeta aktivt för att 

synliggöra fördomar, stereotyper etc. Alvesson skriver att �Människan är både kulturbärare 

och kulturskapare� 81 och att kulturen förmedlas i sociala processer genom vardagliga 

aktiviteter, alltså finns det möjlighet att bryta traditionella mönster om vi först synliggör dem 

och så kan vi skapa kulturförändringar som leder till utveckling. 

 

Myndigheten för skolutveckling kommer, utöver stödet till dialogkommunerna, även att satsa 

på skolor som visar förslag och innovativa idéer för ett mångfaldsarbete. Dock är det upp till 

varje skola att söka detta bidrag. Skolan ska ha klara handlingsplaner och utvärderingar är ett 

krav från myndighetens sida. 

�Myndigheten presenterar även några förslag som syftar till att utveckla 

försöksverksamheter, pilotprojekt och andra lokala innovativa lösningar. För att 

ett sådant utvecklingsarbete ska vara möjligt och ändamålsenligt att genomföra, 

bedömer myndigheten att fler kommuner bör ges möjlighet att medverka även i 

dessa insatser.� 82 

 

Om endast skolor som redan har en medvetenhet och kunskaper kring interkulturalitet och 

mångfald, eller skolor som har en idé eller ett intresse inom dessa områden, får medel till 

                                            
80 Lahdenperä, Pirjo �Dokumentation av Skolverkets nationella konferens om 

värdegrunden den 25 april 2001� www.skolverket.se 

81 Lind (2002) s. 149-150 
82 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf 
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fortbildning, hur ska då denna viktiga kunskap och detta förhållningssätt nå ut till hela den 

svenska kommunala skolan? Som vi tolkat det så kan de skolor som via kommunmedel satsar 

mer på modersmålsundervisning ge elever med annat modersmål en stor fördel gentemot de 

elever med annat modersmål i andra kommuner som inte får extrahjälp till sådan 

undervisning. Vi hittade dock en ljusglimt i mångfaldsplanen genom en insats som skulle vara 

generell och landsomfattande. Detta då myndigheten själv har insikt i att alla elever lär sig 

bäst på det språk de behärskar bäst. Myndigheten har intentioner på att skapa 

ämnesundervisning på �de största modersmålen� hittills på tio språk, via nätbaserad 

undervisning �Tema Modersmål� 

 �/�/det rimligt att staten genom myndigheten tar ansvar för att elever ges 

 likvärdiga utbildningsvillkor, oavsett var de bor. Myndigheten förespråkar 

 därför en vidareutveckling av modersmålsundervisningen delvis på distans, i 

 syfte att erbjuda undervisning via Tema Modersmål i ytterligare fler modersmål 

 till både grund och gymnasieskolan, och därmed komma än fler elever till 

 godo.� 83 

 

Sammanfattningsvis kan vi av denna undersökning ställa oss frågande till hur man ska lyckas 

få ett omfattande mångfaldsarbete i den svenska kommunala skolan så länge fokus ligger på 

etnicitet? Okunnigheten om begreppens betydelse leder inte till ett interkulturellt 

förhållningssätt. Vi har full förståelse för att det krävs extraresurser för de elever som kommer 

som flyktingar och inte kan språket alls, de har ingen möjlighet att klara skolan utan resurser 

och vi lägger inga värderingar i det. Vår fundering är om det verkligen är möjligt att avgöra 

hur en skola �lyckas� med hjälp av statistik och de nationella proven. En lärare på 

förortsskolan påpekar att det inte är så märkligt att vissa av deras elever inte klarar proven på 

grund av att de just har kommit hit till Sverige, de har helt enkelt inte en rimlig chans att klara 

av proven. Detta har ju varken med skolan, socioekonomiska faktorer, pedagogik eller 

förhållningssätt att göra. En liten tanke är: om nu  Blossings 84tes att det kan ta upp till 50 år 

innan en institution som skolan förändras kan ses som trovärdig, så borde vi ändå vara på god 

väg ������..det är bara 28 år kvar.85 

 

                                            
83 http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/33597_mangfaldsplan2006_2007.pdf  
84 Blossing (2003), s.16 
85 Här menar vi att riksdagsbeslutet 1985 om interkulturell undervisning var startdatum.
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Transkribering av intervju av lärare på förortsskolan 

Läraren presenterar sig och börjar berätta om sin roll på skolan. Han har sin högstadieklass på 

heltid och klassen är en fotbollsklass. På skolan har man tre spår på högstadiet, det finns 

förutom fotboll, även ett medie- och ett Matematik/NO spår.  

 

Hur var ifrån kommer idén om fotbollspåret ? Det var en eldsjäl som startade upp detta, 

jag har länge varit intresserad. Fotbollen har för dessa elever blivit ett medel att lyckas, 

tanken är att eleverna ska få en förenings vana. De här eleverna har inte någon förenings 

vana med sig hemifrån. Men när de gått fotbollspåret så har de lättare att söka sig till andra 

klubbar och andra typer av föreningar.  

 

Hur ser din fortbildning ut? Hur mycket, hur ofta och på vilket sätt ? Om du fick välja 

något du vill fortbilda dig inom, vad vore det då? Jag har fortbildat mig inom fotbollen och 

har där genom smart planering lyckats få utbildningen �gratis�, det vill säga att varken jag 

eller skolan har behövt betala. Vi har �bidragskungen� i vårt arbetslag, han är expert på att 

veta hur vi ska skaffa medel till vår inriktning.  Jag skulle önska mig mer fortbildning inom 

NO ämnet. 

 

Borde skolledningen styra fortbildningen för att arbeta mot de mål som står i Lpo -94? 

Jag anser att fortbildningen skulle vara lite mer styrd. Jag har studerat humanvetenskap och 

det är ju vad Lpo94 bygger på.  

 

Anser du att du har ett interkulturellt förhållningssätt?  

Vi har en god kontakt med mångkulturellt centrum och vi har fått fortbildning inom etnologi. 

Jag kommer speciellt ihåg ett tillfälle då vi fick göra ett situationspel. Vi fick föreställa oss att 

det var inbördeskrig i Sverige och att vi skulle fly. Killen som höll i detta var själv flykting och 

talade om hur och vad man måste tänka på om man skulle lyckas fly t e x att man inte fick ta 

med sig personliga saker som pekade på att man var på väg att fly. När vi väl kom till det nya 

landet fick vi välja om vi ville bo med andra svenskar eller ensamma. Detta var jätte nyttigt, 

man har fått en helt annan insikt i hur det är att vara flykting, det hela blev mycket 

     Bilaga 1
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verklighetstroget./�/ Egentligen är inte problemet i segregerade områden den 

etniskmångfalden utan det handlar mer om klasskillnader och genus, det handlar inte om att 

vara invandrare eller inte, utan att man är mer socialt utsatt. 

 

Hur skulle du beskriva ert förhållningssätt, mot varandra och mot eleverna på denna 

skola? Finns det något gemensamt? Hur har det arbetats fram? Vi arbetar mycket med 

elevsamverkan, det finns en ambition och en vilja att försöka skapa ett positivt 

förhållningssätt. Det finns även ett intresse kring �Livsviktigt�. Vi kommer att utbilda alla 

personal på skolan i livskunskap som bygger på ett positivt förhållningssätt där man tar 

tillvara på möjligheterna istället för att �leta� efter problem, senare kommer livskunskap bli 

ett eget skolämne. Just nu kommer vi ha 10 tillfällen med 25 lärare dessa kommer sedan att 

bli handledare. Detta har stor prioritet på skolan och vi har haft stora förberedelser. Detta 

bygger på frivillig basis, man kan inte tvinga någon. Var 4:e vecka utgår den vanliga 

konferensen och ersätts istället av �Livsviktigt�. 

 

Anser du att ni har fungerande arbetslag på skolan, Hur gör ni och vad fyller de för 

funktion?  Det finns fler arbetslag där man mest diskuterar men inte får särskilt mycket gjort, 

vi inom fotboll har nog minst möten men är väldigt samarbetade, vi har en ständigt pågående 

dialog.  

 

Använder du mångfald som en resurs? Jag försöker möta alla på deras nivå och jag är 

väldigt noga med att tänka på genus. Jag nämner alltid tjejerna först och gör ingen skillnad i 

min behandling.  
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Frågor till lärare ang. fortbildning 
 
 
 

1) Hur ser din fortbildning ut? Hur mycket, hur ofta och på vilket sätt? 
 
2) Borde fortbildning förekomma regelbundet för ALLA lärare eller bara för dem som 

vill? 
 
3) Om du fick välja något du vill fortbilda dig inom, vad vore det då? 

 
 
4) Borde skolledningen styra fortbildningen för att arbeta mot de mål som står i Lpo94? 

 
 

5) Är interkulturell pedagogik något du är intresserad av?  
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Frågor till rektor ang. fortbildning 
 
 

1) Hur ser fortbildningen ut för dig och lärarna? Hur mycket, hur ofta och på vilket sätt? 
 
 
       2) Borde fortbildning förekomma regelbundet för ALLA rektorer och lärare eller bara för    
dem som  vill? 
 

3) Vilken fortbildning borde vara obligatorisk för rektorer och/eller lärare anser du? 
 
      4) Borde skolledningen styra fortbildningen för att arbeta mot de mål som står i Lpo? 
 
      5) Om du fick välja något du vill fortbilda dig inom, vad vore det då? 
 

6)  Är interkulturell pedagogik något du är intresserad av?  
 
7) Vad och vem bestämmer hur mycket fortbildning du och lärarna får? 

 
8) Vem bestämmer vilka fortbildningar som genomförs? Kan du påverka? 

 
9) Har du något ansvar för hur fortbildningen ser ut hos Er eller ligger det på någon 

annan nivå? Var och hos vem i så fall? 
 

10) Har Ni på skolan någon plan eller framförhållning när det gäller fortbildning av 
personalen? Hur ser den ut i så fall? 
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Intervjufrågor till lärare ang.mångfald 
 

11) Hur väljer du arbetssätt för din undervisning? 
 
12) Finns det problem? Vilka? 

 
13) Vilken uppfattning har du av din lärararoll? 
 
14) Använder du mångfalden som en resurs? 

 
 
15) Hur uppfattar du dina elevers identitet och tillhörighet? Tror du det stämmer med hur 

de upplever sig själva? 
 
16) Anser du att Ni har mångfald hos elever och lärare? 

 
 
17) Anser du att du har ett interkulturellt förhållningssätt? Har Ni det på skolan? 
 
18) Vad har jag glömt att fråga dig? 
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Intervju ang. mångfald till rektor 
 

1) Hur många två-eller flerspråkiga elever har ni? 
 
2) Anser du att ni har mångfald bland elever och lärare? 

 
 
3) Anser du att Ni har ett interkulturellt förhållningssätt på skolan? 
 
4) Vad krävs det av dig som rektor och hur ser du på din roll, anser du att du kan 

påverka? 
 

 
5) Använder Ni mångfald som en resurs på skolan? 
 
6) Vad har jag glömt att fråga dig? 
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