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ABSTRACT  
 

The purpose of this thesis is to clarify the concept of “managing diversity” and to describe 

how it appears in the Swedish school, in the classroom as well as in the organisation. To 

support the study, interviews have been carried out with principals and teachers in three 

different Swedish schools. 

 

The thesis is divided into two sections; a literature study and an interview section where we 

describe the thoughts and knowledge of principals and teachers. From a diversity point of 

view, we discuss the relationship between documents, organisation and teaching. 

 

The study described in this thesis shows that managing diversity has not yet had its break-

through in a Swedish school context. The official curriculum of the Swedish school system 

values diversity, although the directives are unclear as to how the managing of diversity is to 

be carried out in reality. The teachers and principals we have interviewed lack the necessary 

knowledge of how the management should be designed to produce the best results. Therefore, 

the diversity is not successfully managed in the Swedish school, which re-establishes 

discriminative norms and values. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett mångkulturellt och heterogent land och till den svenska skolan kommer barn 

med olika bakgrund och förutsättningar. För att skolan ska kunna utvecklas på ett bra sätt 

måste skolans verksamhet anpassas efter nutidens krav på människan och 

samhällsmedborgaren. Vi anser att ett av de kraven är att kunna möta och skapa goda 

relationer med personer med olika bakgrund och erfarenhet.  Därför är det enligt oss viktigt 

att lärare, skolledare och övrig personal är mångfaldsmedvetna eftersom de inte bara 

förmedlar ämneskunskap, utan också spelar en central roll, då det gäller producering och 

reproducering av specifika normer och värden, samt etik och moral. Skolan sätter gränser för 

vad som räknas som acceptabelt och utrymmet för olikhet är begränsat.1 Denna begränsning 

kan i förlängningen leda till diskriminering.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att teoretiskt redogöra för och analysera begreppet mångfaldsarbete. 

Vi avser dessutom att synliggöra årskurs 7-9 lärares och rektorers förhållningssätt till och 

kunskap om mångfaldsarbete. Den empiriska studiens främsta syfte är att ge oss ökade 

insikter om mångfaldsarbete som stöd för tolkning av den teori vi behandlar. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående redovisas här de frågeställningar som uppsatsen kommer att behandla.  

• Vad är mångfaldsarbete? 

• Vad har lärare och rektorer i årskurs 7-9 för kunskap om mångfaldsarbete? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Det forskningsområde som uppsatsen kan innefattas i är forskning om den mångkulturella 

skolan i Sverige. Begreppet ”mångfald” anser vi är komplicerat då det ännu inte har en given 

plats och klar definition. För att tydliggöra begreppet och dess närbesläktade granne 

”interkulturalitet” har vi använt oss av Caroline Ljungbergs avhandling Den svenska skolan 

och det mångkulturella - En paradox?2 I avhandlingen behandlas bland annat begreppets 

historik och komplexitet.  

                                                
1 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 21  
2 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005)  
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Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 anger skolans riktlinjer och framhåller 

värdet av kulturell mångfald.3 Ljungberg menar dock att dagens läroplan kännetecknas av en 

hög abstraktionsnivå och är svår att omsätta i praktiken. Detta då den idag endast anger målen 

för lärandet. Tidigare beskrev den även riktlinjer för organisation, planering och arbetssätt.4  

 

Detta är något som även Hanna Simolas uppsats Mångfald i skolan - riktlinjer och 

implementering visar.5  Lpo 94, och Eskilstunas kommuns och skolverksamhetsplan tycker att 

kulturell och etnisk mångfald är värdefull, men att det finns oklara direktiv om hur arbetet ska 

bedrivas i skolan.  

 

Även Ann Runfors menar att detta skapar problem i skolans praktik. I hennes avhandling 

Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - En studie om hur invandrarskap formas i 

skolan visas att trots lärarnas goda intentioner och vilja att ge alla elever lika förutsättningar, 

kan oklara direktiv och okunskap om hur mångfaldsarbete ska bedrivas, leda till en 

marginalisering av elever i skolan.6 

  

För att visa på hur mångfaldsarbete kan se ut i skolans organisation har vi läst Gabriella 

Nilsson Fägerlind bok Mångfald i praktiken.7 Att få med sig hela organisationen, skapa en 

inkluderande organisationskultur samt rikta arbetet till alla är några av de verktyg som hon 

anser leder till ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Vi ser Nilsson Fägerlind som en av de 

ledande inom mångfaldsområdet i Sverige. Hon arbetar som mångfaldskonsult och har 

författat en rad böcker om mångfald. Nilsson Fägerlind har också formulerat en rad frågor 

som hon använder för att analysera mångfaldsarbetet i olika organisationer. Dessa frågor har 

vi sedan utvecklat och använt oss av, då vi formulerat vårt intervjuunderlag.   

 

Hur själva mångfaldsarbetet kan se ut i klassrummet beskrivs i Teaching for inclusion - 

Diversity in the college classroom, utgiven av Center for Teaching and Learning, University 

of North Carolina at Chapel Hill.8 Några olika metoder för ett lyckat mångfaldsarbete är bland 

annat att tänka på att man som lärare anpassar sin undervisning till så många olika 
                                                
3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (1994), Lpo 94. Skolverket 
4 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 21 
5 Simola, Hanna Mångfald i skolan - riktlinjer och implementering (2005)   
6 Runfors, A Mångfald motsägelser och marginaliseringar En studie i hur invandrarskap formas i skolan(2003)  
7 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004)  
8 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) 
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inlärningsstilar som möjligt, att man undervisar individen och aktivt arbetar med att bygga 

goda relationer människor emellan. 

 

Pirjo Lahdenperä och Bigitta Sahlin betonar också vikten av att bygga goda relationen för ett 

lyckat mångfaldsarbete. I Fördomar och mobbing - Ett servicematerial för arbete mot etniska 

fördomar och mobbing ges konkreta förslag på hur man som lärare kan bygga relationer 

mellan olika grupper i klassrummet.9 Även Nabila Alfakir betonar vikten av goda relationer i 

Skapa dialog med föräldrarna - integration i praktiken. Hon menar att en god relation mellan 

lärare och förälder är avgörande för elevens skolframgång. 10   

 

1.5 Avgränsningar  

Vår utredning avser enbart den svenska skolan men teoretiska begrepp har hämtats från den 

amerikanska skolan.   

 

Begreppet mångfald är stort och innefattar alla tänkbara aspekter på olikhet. Inom ramen för 

mångfald hittar vi till exempel ålder, klass, sexuell läggning, utbildning, familjeförhållanden, 

kulturell bakgrund, etnisk bakgrund, värderingar, intressen, erfarenheter, kön och så vidare. 

Att mångfaldsarbete ska inkludera alla i en organisation är en viktig internationell erfarenhet. 

Det är vanligt att åtgärder inom mångfaldsarbete är riktat till olika grupper som kvinnor eller 

personer med utländsk bakgrund. Det finns en risk att detta skapar en grogrund för motstånd 

bland de personer som inte tillhör den utvalda gruppen och för att undvika detta krävs att 

mångfaldsarbetet verkligen riktar sig till alla. Mångfald får därför inte handla om ”speciella 

grupper” eller de som ”avviker från mängden”.11 Därmed väljer vi att inte avgränsa 

undersökningen till att studera en viss grupp människor. 

 

I vår empiriska undersökning har vi studerat tre olika grundskolor, den ena är belägen i 

Stockholms södra förort, den andra i Stockholms innerstad och den tredje i en mindre 

norrländsk småstad.  

 

 

 
                                                
9 P. Lahdenperä & B. Sahlin Fördomar och mobbing. Ett servicematerial för arbete mot etniska fördomar och 
mobbing (1983) 
10 N. Alfakir Skapa dialog med föräldrarna - integration i praktiken (2004) s.1-123 
11 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 15 
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1.6 Arbetets disposition 

Nedan redovisar vi den metod som vi funnit relevant för undersökningen. Vi presenterar 

metodval och dess validitet och reliabilitet samt etik, material och tillvägagångssätt. Sedan 

följer en teoretisk bakgrund och begreppsdefinition. Vi berör även vad styrdokumenten säger 

ifråga om mångfald. Därefter följer den teoretiska redogörelsen för hur mångfaldsarbete kan 

se ut i skolans organisation och i undervisningen. Denna redogörelse följs av en analys av de 

interjuver vi gjort på skolorna. Arbetet avslutas med en sammanfattning med slutsatser följt 

av en avslutande diskussion rörande vad mångfaldsarbete kan ha för betydelse i ett vidare 

sammanhang, för världsmedborgaren.  

 

2 METOD OCH MATERIAL   
2.1 Metodval 

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två olika metodiska angreppssätt- 

kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade.12 

Forskaren insamlar information från ett stort antal informanter och man intresserar sig för det 

gemensamma och genomsnittliga. Man omvandlar sedan informationen till mängder och 

siffror. Vi har valt den kvalitativa metoden. Kvalitativa metoder karaktäriseras bland annat av 

att man använder sig av ett mindre urval, men går ner mer på djupet. Inom kvalitativa metoder 

står forskarens uppfattning eller tolkning av informationen främst, det vill säga hans eller 

hennes tolkningar av sociala processer och sammanhang samt motiv och referensramar. Dessa 

har som gemensam nämnare att de inte kan omvandlas till siffror.13  

 

Kvalitativa metoder präglas av flexibilitet gällande två saker, dels angående de erfarenheter 

som görs under undersökningsarbetet och informationsinsamlandet. Om det upptäcks att vissa 

frågeställningar glömts bort eller felformulerats rättas det till. Uppläggningen är också 

flexibel rörande hur man närmar sig de olika undersökningsenheterna. Detta gäller både vilka 

frågor som ställs, men också i vilken ordningsföljd frågorna ställs.  

 

Vårt mål är att få insikt, istället för att göra en statistisk analys.14 Vi är inte inriktade på att 

pröva om informationen är generellt giltig, utan det centrala är att vi insamlat information dels 

för att få en djupare förståelse av problemområdet vi studerat, dels för att beskriva helheten av 

                                                
12 I. Magne Holme & B. Krohn Solvang Forskningsmetodik (1991) s. 13 
13  Ibid s. 85-86 
14 J. Bell Introduktion till forskningsmetodik (2000) s. 13 
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sammanhanget detta inryms i.15 Den närkontakt en kvalitativ undersökningsmetod ger med 

informanterna, öppnar upp för en bättre förståelse av den enskildes livssituation vilket hjälper 

oss att skapa en god grund för teorikonstruktion.16  

 

Vi menar att man från den studie vi genomfört inte kan göra några generella antaganden eller 

tolkningar rörande den svenska skolan och dess mångfaldsarbete. Detta då vi endast besökt tre 

olika skolor och intervjuat enbart nio lärare och tre rektorer.   

 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om undersökningens giltighet. Det är viktigt att man använder sig av den 

metod som är mest passande för att nå fram till undersökningens syfte och att man som 

forskare intar en kritisk hållning då det gäller datainsamling, bearbetning och analyserande av 

materialet. Denna kritiska hållning ska borga för att resultaten inte övertolkas eller snedvrids.  

 

Vi strävar efter att finna en tillförlitlig kunskap som är fri från personliga fördomar, men 

omedvetet färgas vårt material av vars och ens subjektiva sanning. Informanten tolkar våra 

frågeställningar, likväl som vi med vår förförståelse tolkar hans  eller hennes ord. Även 

läsaren uttyder textens mening utifrån sin person. Intervjun som undersökningsmodell är 

därmed intersubjektiv, den är varken objektiv eller subjektiv.17  

 

Reliabilitet handlar om resultatens pålitlighet. Studien ska kunna upprepas av andra och nå 

samma resultat. För att detta ska kunna ske kommer vi att vara noggranna med att så utförligt 

som möjligt redovisa studiens tillvägagångssätt samt de avvikelser som kan komma att 

påverka resultatet. Olika slumpmässiga tillfälligheter påverkar hur informanterna svarar på 

frågorna, vilket också påverkar resultatets reliabilitet.18 Under intervjuerna kunde vi märka 

hur informanten ändrade ståndpunkt och resonerade sig fram till nya åsikter. Interaktionen 

födde nya tankar hos informanten, vilket även kommer att ske om studien upprepas.  

 

 

 

 
                                                
15 I. Magne Holme & B. Krohn Solvang Forskningsmetodik (1991) s. 13 
16 Ibid s. 87 
17 S. Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) s. 64-66 
18 Ibid s. 66 
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2.2 Etiska överväganden  

Det är viktigt att man som forskare etiskt tänker över sitt handlande. Forskare bör respektera 

och värna om sina informanters integritet. Anonyma informanter ska inte kunna identifieras. 

Inte heller ska någon känna sig tvingad att medverka. Allt ska ske på frivillig basis.  

 

Gällande transkriberingen av intervjuerna anser vi att det har varit problematiskt att hitta en 

balans mellan att ordagrant återge vad informanten säger, och att få budskapet att nå fram. Att 

ta bort skratt, upprepningar och dylikt gör att budskapet klarare framgår samtidigt som det blir 

en aning mer subjektivt och utsatt för tolkning. Vi valde att omformulera de meningar som 

inte fungerade i skriftspråk för att göra texten mer lättläst. Därför tog vi bort ord som 

”liksom”, ”bah”, och liknande talspråkliga ord samtidigt som vi var noga med att den 

nedskrivna texten inte skulle avvika från ursprungsorden.  

 

Likaså är det viktigt att man behandlar de referenser som man använder sig av med respekt. 

Materialet får inte förvanskas eller snedvridas. Inte heller bör man slarva med 

källhänvisningar och kalla annan författares material sitt eget. I vårt fall har vi haft problem 

med begreppet mångfald, då olika forskare använder olika ord för samma eller mycket 

närbesläktade fenomen. Vi har valt referenser med den utgångspunkten att vara så modern 

som möjligt. 

 

2.2 Det praktiska tillvägagångssättet  

Vi inledde arbetet med vår uppsats genom att kontakta Gabriella Nilsson Fägerlind. Hon har 

sedan många år tillbaka arbetat som mångfaldskonsult och guidade oss till att finna relevant 

modern litteratur och Internetlänkar från USA.  

 

På biblioteken sökte vi information om mångfaldsarbete inom områden som rör lärare, 

skolledning och mångfald. På grund av att så få svenska forskare har ägnat sig åt ämnet har vi 

haft vissa svårigheter att hitta relevant litteratur skriven för den svenska skolan. Däremot finns 

det en riklig tillgång engelsk litteratur som behandlar ämnet, samt svensk litteratur som 

behandlar mångfald ur ett organisations- och ledarskapsperspektiv. Att använda sig av 

utländsk litteratur och kunskap från näringslivet tycker vi fungerar bra eftersom det ligger i 

begreppets natur att fungera i olika kontexter. Att inte ta del av de erfarenheter som är 

universella och som även passar våra svenska skolor vore oklokt. 
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För att ta reda på hur några svenska lärare och rektorer förhåller sig till mångfaldsarbete 

jämför vi litteraturen vi läst med svaren vi fått från rektorer och lärare.  Tillvägagångssättet 

sker därmed i två steg: 

 

• Textstudie – Här redogör vi för vad forskningen inom mångfaldsarbete har kommit 

fram till 

• Intervjuer – Vi intervjuar rektorer och lärare för att få en djupare förståelse för 

mångfaldsarbete i skolan. 

 

2.3 Intervjuer 

I syfte att ta reda på hur några lärare och rektorer förhåller sig till mångfaldsarbete har vi 

besökt tre olika skolor, den första i Stockholms södra förort, den andra i Stockholms innerstad 

och den tredje i en mindre norrländsk småstad. På samtliga skolor har vi intervjuat en rektor 

och tre lärare, totalt har vi intervjuat tre rektorer och nio lärare. (Se bilaga 2)  

 

På skola A som ligger i huvudstadens södra förort går det runt 590 elever. Den beskriver sig 

själv som en skola som står för nytänkande inom kommunen och ses som ledande inom 

integrationsarbete. Skolan har även tagit emot pris för relationsfrämjande och 

mobbningförebyggande arbete.  

 

Skola B i innerstaden har ungefär 900 elever. Den säger sig vara välorganiserad och passar de 

elever som vill satsa på sina studier och som önskar få undervisning av bra och erfarna lärare. 

Det goda samarbetet mellan de vuxna sägs göra skolan till en bra och välfungerande skola. 

 

På skola C i den mindre norrländska småstaden går cirka 530 elever. Skolledningen menar att 

man arbetar för en ökad internationalisering och vägledande för verksamheten är öppenhet, 

respekt, dialog samt förståelse för varandras kompetens. Denna skola präglas av stora 

problem mellan vad som betecknas ”svenska barn” och barn med invandrarbakgrund.  

 

Anledningen till att vi har valt att intervjua både rektorer och lärare är att vi menar att såväl 

rektorer som lärare bör vara delaktiga i mångfaldsarbetet för att det ska lyckas. Rektorerna har 

en nyckelposition i skolan, de arbetar ofta på plats nära den dagliga verksamheten. De har 

även ett arbetsgivar- och verksamhetsansvar och är tvungna att känna till de lagbestämmelser 

som finns och se till att dessa inte står i konflikt med skolans verksamhet. 
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Då vi sökt lärare till intervjuerna har vi strävat efter att få en så stor spridning av 

ämneskombinationer som möjligt. På samtliga skolor har vi mött lärare som undervisat i 

matematik, samhällskunskap och svenska. Därutöver har vi även strävat efter att få in 

språkämnen och något mer praktiskt ämne som till exempel hemkunskap. 

 

Intervjuerna varade mellan 20 minuter, till upp till 90 minuter beroende på hur mycket tid den 

intervjuade hade, samt på hur långa utläggningar vederbörande gjorde. De olika intervjuerna 

gick till på ungefär samma sätt. Vi kontaktade först rektorerna och avtalade tid för intervju. 

Lärarna sökte vi sedan upp i arbetsrummet och frågade om de var intresserade att medverka. 

Vi började intervjun med att redogöra för undersökningens syfte och hur informantens insats 

skulle komma att användas. Vidare talade vi om att intervjun var konfidentiell och att endast 

vi har tillgång till deras namn. Vi tog avstamp i de frågor vi på förhand hade formulerat och 

sedan gick vi vidare ner på djupet med följdfrågor. Lärare och rektorer fick delvis skilda 

frågor beroende på deras olika roller. Som Patel och Davison skriver i Forskningsmetodikens 

grunder följde frågorna en slags ”tratt-teknik” genom att de första var mer stora och öppna 

och de senare lite mer specifika19. Vi ville i vår kvalitativa intervju förstå intervjupersonens 

förhållningssätt och inställning till mångfaldsarbete. Samtalet var trots de på förhand 

bestämda frågorna spontant och vi lät de intervjuade relativt fritt prata på om sina tankar. Vår 

intervjumetodik kan därför sägas ha en låg grad av strukturering då vi hade öppna frågor och 

även en låg grad av standardisering eftersom frågorna inte alltid följde exakt samma 

ordning.20 Vi strävade efter att skapa en trivsam, trygg och öppen atmosfär samtidigt som vår 

utgångspunkt var att förhålla oss kritiska till det som sades för att på så sätt kunna lokalisera 

problem. Informanterna fick själv välja var intervjun skulle äga rum. De flesta föredrog att 

tala enskilt med oss i ett slutet rum, men de fanns även de som valde lärarrummet som plats.  

 

Vi bandade våra intervjuer efter att vi fått informanternas medgivande, förutom då vi mötte de 

tre lärarna på skola A. Den bandspelare vi hade tänkt använda oss av gick sönder och vi fick 

lov att använda papper och penna och ordagrant skriva ned vad som sades. Vi båda 

antecknade då. Sedan jämförde vi våra anteckningar för att förvissa oss om att vi inte lagt till 

eller tagit bort något.  

 

                                                
19 R. Patel & B. Davison Forskningsmetodikens grunder (2003) s.74 
20 Ibid. s.73 
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Då vi transkriberade lyssnade vi tillsammans igenom materialet och skrev ned det som sades. 

Vi valde att från början exakt återge intervjun och sedan omformulerade vi de meningarna 

som inte fungerade i skriftspråk för att göra texten mer lättläst. Vi strävade efter att innehållet 

så klart som möjligt skulle framgå.  

 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV  

 3.1 Begreppet interkulturell pedagogik 

Interkulturell pedagogik har i Sverige till största del behandlat problem att umgås över 

kulturgränserna och då främst inom landet i samband med den ökande invandringen. 

Begreppets utveckling har ägt rum efter 1980 och har som ämne främst handlat om 

interkulturell kommunikation och undervisning. Termen lanserades officiellt i språk- och 

kulturarvsutredningens betänkande SOU 1 983:57- Olika ursprung- gemenskap i Sverige. Här 

rekommenderades användningen av begreppet som ett uttryck av behovet efter ett nytt sätt för 

invandrare och svenskar att förhålla sig till varandra i skolan. Man föreslog att interkulturell 

undervisning skulle ingå i all utbildning av personal i skolan samt att lärarutbildarna skulle bli 

en nyckelgrupp för att förverkliga den interkulturella undervisningen.   

    

I skolöverstyrelsens handlingsprogram för skolans internationalisering (SÖ 1987) står det 

skrivet att begreppet innefattar invandrar- och flyktingfrågan. Riksdagsbeslutet från 1985 

menar ”att all undervisning ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt.” Detta ska 

genomsyra all verksamhet i skolan och skapa en ömsesidig respekt och förståelse i klassen, 

skolan samt i det omgivande samhället. Interkulturalitet startade processen mot en ökad 

samhörighet mellan olika grupper i vårt svenska samhälle samt mot en internationell 

solidaritet.21 

 

3.2 Begreppet mångfaldsarbete 

Mångfaldsarbete i skolan har inte helt och fullt slagit igenom i en svensk kontext. Här stannar 

ofta diskussionen vid hur de språkliga färdigheterna och bristerna ter sig. I jakten på kunskap 

om mångfaldsarbete i undervisningen, får man vända blickarna utanför Sverige, mot en 

anglosaxisk kontext.22  

 

                                                
21 P. Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik (2004) s. 11-12 
22 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 74 
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I länder som Kanada, England, Holland och USA är mångfaldsarbetet i skolan väl förankrat 

och mycket av den kunskap vi har i Sverige kommer från erfarenheter gjorda i såväl utländska 

som svenska organisationer. I USA började mångfaldstänkandet redan under det tidiga 60-

talet och till Kanada kom det i slutet på 60-talet. I Holland dök det upp i början på 80-talet. 

USA och Kanada räknas till de länder som anses ha kommit allra längst gällande 

mångfaldsarbete i arbetslivet. I Europa ses England och Holland som de främsta.23  

 

 Trots att det kan medföra problem att överföra forskning från ett visst nationell och historiskt 

sammanhang till ett annat, så är en pedagogik som tar avstamp från ett mångkulturellt 

utgångsläge, per definition lämplig i ett vidare sammanhang. Detta då alla samhällen är 

uppbyggda på såväl individuella som kollektiva relationer och har makt som en central kraft.    

    

Mångfaldsundervisningens huvudsakliga mål är att tillägna sig större kunskap om sig själv 

genom att sätta sig in i andra personers perspektiv. Undervisningen och pedagogiken handlar 

om att vi ska lära oss att se och tänka på oss själva i relation till den omgivande världen. 

Insikten utgår från ”jaget” och bygger på att man ska analysera, reflektera och diskutera kring 

det ”egna” istället för det ”andra”, eller rättare sagt, kring jaget i relation till andra. Fokus 

ligger på sociala relationer, i en historisk och nutida men även visionär kontext. 

   

Undervisningen strävar efter att ge eleverna eller studenterna olika alternativ. En typisk 

svensk normalitet dominerar inte längre innehållet i verksamheten, utan andra alternativ blir 

lättillgängliga och även möjliga att inlemma inom ramen för normalitetsbegreppet. 

Kulturbegreppet har därmed möjligheten att inte enbart rymma etnokulturella perspektiv, utan 

även andra tänkbara sätt att leva och organisera sitt liv. Har man kunskap om de alternativ 

som finns då det gäller normer, värderingar och levnadssätt kan människans kritiska förmåga 

förbättras och våra möjligheter öka. Mångfaldskonceptet förmedlar insikten att det inte enbart 

finns ett rätt sätt att leva på, något som leder till ett ökat utrymme för respekt, tolerans och 

förståelse för andra människor.   

   

Ett antal studier har visat på att barn från svenska medelklassfamiljer bäst passar in i den 

svenska skolkulturen och att de förändringar som skedde i det svenska skolsystemet under 

1990-talet har ökat möjligheterna för samhällets elit att ”skräddarsy” skoltiden för sina barn. 

                                                
23 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 14 
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Med hjälp av mångfaldsarbete är ambitionen att bryta detta mönster där en viss grupp får 

tolkningsföreträde och i förlängningen utjämna de ökande klyftorna i samhället.  

    

Ett annat mål med undervisningen är att genom att man har utgångspunkten i mänskliga 

relationer och existentiella frågor så ökar man engagemanget och närheten till 

undervisningsstoffet och ger eleven större möjlighet att identifiera sig med det innehåll som 

undervisningen centreras kring.    

    

Det dröjde ända fram till 1990-talet innan den politiska retoriken i Sverige började använda 

sig av begreppen kulturell mångfald och mångkulturell skola. Under 1980-talet kunde man 

stöta på termen interkulturell undervisning men betydelsen var inte riktigt densamma som 

definitionen av det mer nya begreppet. Den svenska samhällskontexten var förändrad, allt fler 

skolor fick stämpeln ”invandrarskolor” och man började tala om en hotande nedläggning av 

välfärden.24  

    

År 1996 och år 1997 hamnade begreppen högt upp på agendan. Olika skolkommittéer 

bildades, man skrev betänkanden, lade fram propositioner och skrev utredningar som till 

exempel SOU 1997:121 Om en skola i en ny tid 25och SOU 1996:143 Krock eller möte - Om 

den mångkulturella skolan.26  

  

Jämför man Lgr-80 (Läroplan för grundskolan från 1980) med Lpo-94 (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet från 1994) finner man att Lgr –80 inte uppmärksammar frågor av 

kulturell art, medan den senare läroplanen har formuleringar kring bevarandet av vår 

kulturella mångfald.27    

 

3.3 Mångfaldsbegreppets komplexitet 

I många sammanhang använder man sig av begreppet mångkulturalism men detta har 

kritiserats. Istället har mångfaldsbegreppet hamnat i fokus. Detta då begreppet mångfald kan 

åskådliggöra att det inte enbart är etnisk bakgrund eller tänkta kulturella tillhörigheter som bör 

diskuteras. Det handlar även om genus och klass men också andra typer av 

                                                
24 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 110- 113 
25 SOU 1997:121 Om en skola i en ny tid 
26 SOU 1996:143 Krock eller möte - Om den mångkulturella skolan. 
27 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 113 
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kategoriseringsgrunder som leder till ojämlikhet och orättvisa i samhället såsom till exempel 

psykiska och fysiska handikapp. 

    

Pirjo Lahdenperä har föredragit att använda termen interkulturell. Detta begrepp belyser att 

det handlar om relationer mellan majoriteter och minoriteter, till skillnad från begreppet 

mångkulturalism. Ljungberg menar dock att begreppet interkulturell är problematiskt då det 

på grund av sin fokus på relationer tenderar att endast fånga relationer mellan minoriteter och 

majoriteter utan att belysa relationerna mellan olika minoritetsgrupper eller relationerna inom 

grupperna. 

    

Ytterligare ett begrepp som vunnit terräng i den svenska akademiska världen är 

intersektionalitet, vilket används för att visa på och utmana förtryck som baseras på olika 

tillskrivna eller upplevda tillhörigheter såsom klass, kön och ras, vilka bildar en komplex 

grund för strukturellt förtryck, exploatering, rasism och sexism.28 

     

Även begreppet ”alterity” har förts fram och aktualiserats av forskarna Jansens och Steyaert 

(2002) och kan översättas med variation.  Detta för att åskådliggöra alla individers olikheter 

som naturliga variationer och som leder oss till slutsatsen om allas lika värde och 

grundläggande likhet och olikhet.29  

    

Som vi tidigare påpekat använder vi oss av begreppet mångfald. Detta kommer från 

engelskans ”Managing diversity”. Dock finns det även vissa tveksamheter med denna term. 

Gabriella Nilsson Fägerlind menar att det är olyckligt att begreppet ”Maninging diversity” har 

kommit och översatts till mångfald på svenska. Hon menar att mångfald är ett endimensionellt 

ord som endast speglar blandningen av olikheter. Hon önskar att man kunde hitta ett svenskt 

begrepp som belyser fler dimensioner och som visar att det handlar om mer än bara 

”blandningen”. Vidare påpekar Nilsson Fägerlind att mångfaldsbegreppet kan uppfattas som 

något paradoxalt då det både handlar om att se likheter i det som verkar olikt men också att se 

styrkor i olikheterna. Man anställer en kvinna som bilförsäljare för att hon är mest kompetent 

men också för att kvinnliga bilköpare kan identifiera sig med henne.30  

 

                                                
28 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 26 
29 K. Mlekov & G. Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s.9 
30 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 8 - 9 
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3.4 Styrdokumenten och mångfalden 

Huvudsakliga bestämmelser om grundskolans verksamhet regleras ytterst av skollagen och 

grundskoleförordningen, men läroplan och kursplan anger vilka värden som ligger till grund 

för det arbete som sker i skolan.  

 

I läroplanen är begreppet värdegrund centralt och i denna värdegrund inlemmas olika begrepp 

som frihet, integritet, jämställdhet, internationalisering, miljö, kulturarv. Den värdegrund som 

finns formulerad är gemensam för alla skolor, den är oantastlig och berör alla på skolan, såväl 

personal som elever. 31 1994 års läroplan - Lpo 94 är utformad på ett sådant sätt att skolorna 

själva ska ha stora möjligheter att fatta beslut om hur arbetet ska bedrivas. Man övergick från 

tydliga riktlinjer för organisationen, arbetsplaneringen, metoder, och arbetssätt till att endast 

beskriva målen för lärandet. Men målvisioner och värden är tolkningsbara och värdegrunden 

upplevs av många som svårgreppbar då den på ett otydligt sätt anger vilka värden som ska 

ligga till grund för arbetet i skolan.32 Exakt vad eller vilka specifika värden som omfattas av 

värdegrunden är inte helt tydligt och de begrepp som används för beskrivandet av 

värdegrunden kännetecknas av en hög abstraktionsnivå, vilket leder till att en mycket vid 

tolkningsram.33 Värdegrunden upplevs därmed som problematisk.34  

 

 Hanna Simola skriver i sitt examensarbete Mångfald i skolan – riktlinjer och implementering 

att såväl Lpo - 94 som den skola i Eskilstuna som hon studerat framhåller värdet av kulturell 

och etnisk mångfald, men att det finns oklara direktiv ifråga om hur ett mångfaldsarbete ska 

bedrivas i skolan. Hennes studie visar att skolledare i Eskilstuna kommun har svårt att tolka 

läroplanen utifrån ett mångfaldsperspektiv vilket i förlängningen leder till att det kulturella 

och etniska mångfaldsarbete som bedrivs ej blir framgångsrikt.35    

 

Vad säger läroplanen om mångfald och mångfaldsarbete? I Lpo-94 hittar vi följande citat: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, 

sexuelläggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till 

                                                
31 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 74 
32 A. Runfors Mångfald, motsägelser, marginaliseringar - en studie i  hur s.  72-73 
33 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 74 
34  Ibid s. 76 
35 H. Simola Mångfald i skolan - riktlinjer och implementering (2005) abstract.  
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trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska 

samhällets internationalisering och den växande rörligheten ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.36  

 
Införandet av 94 års läroplan för det offentliga skolväsendet motiverades just av att det fanns 

ett behov att anpassa skolan efter samhällets ökade pluralism.37 Ljungberg menar dock att det 

finns vissa paradoxala teman i framställningen av det mångkulturella. Mångfalden ska 

respekteras, bevaras och har ett betydande värde samtidigt som den inte får äventyra 

grundläggande och icke förhandlingsbara ”svenska värden”. Värdegrunden uppfattas som 

universell, lika giltig för alla samtidigt som det finns en föreställning om att värdena är just 

svenska. 38 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på --- I överensstämmelse med den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 39 

    
Denna inbyggda paradox i läroplanen gör den, enligt Ljungberg, ”flummig” eftersom den 

kontext den står i är diffus och otydlig.40 Detta i kombination med att det inte finns någon 

direkt handlingsplan för hur läroplanen ska omsättas i praktiken, leder till att det kan bli svårt 

implementera mångfaldsarbetet. Förutom skollagen har det också tillkommit en rad olika 

antidiskrimineringslagar som skolan ska ta hänsyn till. Dessa trädde i kraft april 2006.  

 

Regeringen har också uppmanat de svenska kommunerna som skolan lyder under att vara 

föredömliga i mångfaldsarbete. Mångfaldsarbetet har spridit sig i landets kommuner under 

senare delen av 1990-talet. Kommunförbundet beräknar att det krävs en rekrytering av 

medarbetare inom skola, vård och omsorg under perioden 1997-2010 av 625 000 individer.  

Det har poängterats upprepade gånger att dessa bör avspegla befolkningssammansättningen 

för att kunna ge god service och vara trovärdiga.41  

    

                                                
36 1994 års Läroplan för den offentliga skolan, Lpo 94, Skolverket 
37 A. Runfors Mångfald, motsägelser, marginaliseringar s. 72-73 
38 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 74 
39 1994 års Läroplan för den offentliga skolan, Lpo 94, Skolverket  
40 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 78 
41 K. Mlekov & G. Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s. 39 
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I de enkätundersökningar som Integrationsverket gjorde 1999 och 2001 om mångfaldsarbete, 

framkom att 1999 hade 8 % av kommunerna en mångfaldsplan och att 21 % höll på med att 

arbeta fram en. Många kommuner hade inte tagit fram några riktlinjer för hur ett 

mångfaldsarbete ska gå till. Intresset var dock störst  i storstäder, förorter och större 

kommuner. År 2001 hade 19 % en central mångfaldspolicy. 14 % hade en handlingsplan för 

en ökad etnisk mångfald bland de anställda i kommunen. 20 % arbetade med att ta fram 

handlingsplaner och strategier för mångfald.42 I dessa undersökningar har kommunerna 

fokuserat endast på etnicitet.43 

 

4 MÅNGFALDSARBETE I ORGANISATIONEN  

4.1 Mångfaldsperspektiv 

Mlekov och Widell menar att mångfald kan ses ur rad olika perspektiv.  

 

• Ur det oreflekterade perspektivet antar man att det enda betydande som skiljer 

individer åt är det fysiska. Man tror inte att systematiskt förtryck och fördomar 

existerar. Synsättet präglas av etnocentrism, även av kultur och könsblindhet. Enligt 

detta synsätt har kön eller etnicitet ingen märkbar betydelse i arbetslivet och man 

blundar för de former av förtryck och diskriminering som finns.  

    

• Ett annat sätt att se på mångfaldsbegreppet är genom assimilerings och 

homogeniseringsperspektivet. Här handlar det om att individen bör anpassas till den 

kultur som dominerar, en förväntad anpassning till de förhärskande normerna och 

reglerna inom organisation och arbetsgrupp. 

    

• Åter ett annat perspektiv är rättvise och diskrimineringsperspektivet, som handlar om 

att korrigera en underrepresentation. Detta för att försöka förstärka ”de 

underrepresenterades ställning på arbetsmarknaden”.44 Fokus ligger då på olika 

grupper och kan därför ge ett tänkande uppdelat på ”vi” och ”dom” vilket i sin tur kan 

generera konflikter. 

 

                                                
42 Integrationsverket 2 001:10 
43 K. Mlekov & G. Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s. 39 
44 K. Mlekov & G. Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s.14-15 
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• Mångfald ur ett perspektiv av organisationsutveckling är den modell som Mlekov & 

Widell förespråkar. Mångfald ska ses som ett sätt att åstadkomma arbetsmiljöer och 

organisationer som tar tillvara olikheterna och potentialen hos medarbetarna.45 Denna 

modell värdesätter olikheter, gynnar flest, men kräver ett långsiktigt förändringsarbete. 

Modellen menar Mlekov & Widell, ökar trivseln och därigenom produktionen och är 

teoretiskt sett den som lämpar sig bäst för dagens arbetsliv, både ur ett 

samhällsekonomisk och ur ett företagsekonomiskt perspektiv.46 

   

4.2 Mångfald gynnar utvecklingen 

Mångfaldsarbete handlar om att leda och ta tillvara potentialen hos alla och att inte låta det 

som uppfattas som annorlunda eller olikt hindra personer från att göra så bra ifrån sig som 

möjligt.  I förlängningen ska det leda till att ingen kompetent människa hindras från att delta, 

utvecklas, eller bli anställd på grund av olikhet. 47 

   

Gabriella Nilson Fägerlind menar att en viktig erfarenhet från den internationella 

mångfaldsforskningen är att det bör finnas en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och 

varför man ska satsa på mångfald. Mångfaldsarbetet får absolut inte bedrivas för att det är 

trendigt eller politiskt korrekt utan för att det faktiskt ökar effektiviteten och kvaliteten. Alla i 

organisationen bör vara överens och medvetna om vad målet för mångfaldsarbete är.48  

    

Mångfaldsarbetet kan initieras för att utveckla organisationsklimatet så att all personals 

kompetens och resurser tas tillvara, för att förbättra kreativiteten, bidra till utveckling för fler, 

bygga broar mellan människor, förhindra diskriminering samt få bättre arbetsklimat med en 

inkluderande och respekterande atmosfär. Resonemanget har sin utgångspunkt i att 

mångfaldigt sammansatta grupper är både mer kreativa och flexibla än homogena grupper. 

Detta då problem, uppgifter och lösningar ses och granskas från fler perspektiv. 49   

 

4.3 Att få med sig hela organisationen 

I mångfaldsarbetet är det mycket viktigt att förstå att hela organisationen måste samverka, inte 

bara enskilda aktörer. Det handlar inte enbart om att ha en stor mångfald i arbetskraften utan 

                                                
45 K. Mlekov & G. Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s. 14 
46 Ibid s.16 
47 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 8 
48 Ibid s. 18 
49 Ibid s. 20 
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också att om att utveckla organisationskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet samt hela 

organisationens strukturer och processer.  

Gabriella Nilson Fägerlind illustrerar detta med nedanstående figur; 
 
Bild 1, Gabriella Nilsson Fägerlind50 

                                   
 
 
Chefernas ledarskapsstilar, organisationens kultur och medarbetarna ska liksom 

organisationens processer och strukturer ha ett mångfaldstänkande. Dessa ska även 

harmonisera med sammansättningen på arbetsplatsen. Själva organisationskulturen ska vara 

inkluderande och erkänna samtliga individer samt cheferna ska förmå att ta tillvara på 

potentialen hos de olika individerna i arbetsstyrkan. Dessutom ska organisationens strukturer 

och processer vara öppna för mångfald. Med strukturer och processer menas rekrytering, 

karriärutveckling, kompetensutveckling, samt belöningssystem, men också de processer som 

vänder sig utanför själva organisationen gällande upphandling, marknadsföring, produkt och 

tjänsteutveckling. Mångfaldsarbetet handlar därmed om att utveckla hela organisationen. 

Såväl medarbetarnas individuella förhållningssätt som det organisatoriska stödet behövs. 51 

 

Bild 2, Gabriella Nilsson Fägerlind52 

                                                
50 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 12 
51 Ibid. s. 11-12 
52 Ibid. s. 13 
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Det individuella förhållningssättet handlar om hur man bemöter arbetskamrater, chefer och 

brukare (här elever och föräldrar). Att man respekterar och värderar deras olikheter. För att 

utveckla sitt förhållningssätt i denna riktning bör man granska sina värderingar, attityder, 

förutfattade meningar samt sitt beteende. Det organisatoriska stödet innebär att strukturerna, 

processerna och organisationsförhållandena stödjer arbetet med mångfald. Det organisatoriska 

stödjer förutom de faktorer som tidigare nämndes gällande hierarkier, beslutsvägar, 

ansvarsfördelning samt kommunikationskanaler. 53  

 

4.4 Att rikta arbetet till alla 

Som vi tidigare nämnt visar internationella erfarenheter att det är mycket viktigt att 

mångfaldsarbetet är riktat till alla i en organisation. Det riskerar annars att uppfattas som en 

exklusiv satsning för främst kvinnor eller personer med utländsk bakgrund, vilket kan skapa 

grogrund för motstånd till arbetet bland de personer som inte tillhör någon av grupperna 

eftersom de inte ser den egna nyttan i själva satsningen. Vanligt är att just de här personerna 

även utgör majoriteten i organisationen och/eller sitter på maktpositioner. Därför är det viktigt 

att mångfaldsarbetet inte handlar om vissa grupper eller de som avviker. Alla ska tjäna på det 

och det måste vara allas möjlighet att utvecklas, i en organisation där man tar tillvara på hela 

potentialen hos varje individ. 

    

Många olika strukturer i vårt samhälle är utformade efter en viss norm som oftast utgörs av en 

svensk heterosexuell man utan funktionshinder mellan 25 och 54 år med svenskfödda 

föräldrar. Att arbeta med mångfald är att arbeta med att utveckla organisationsstrukturen så att 

                                                
53 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 13 
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den passar fler än just de som faller innanför denna snäva norm.54 Paulina de los Reyes menar 

att 76 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige inte tillhör normen.55     

 

Bild 3, Paulina de los Reyes56 

                   
Rådande strukturer missgynnar många fler än bara kvinnor och personer med 

utländskbakgrund och ifall mångfaldsarbetet kan föra fram detta blir det uppenbart att det kan 

gynna alla.57  

 

4.5 Att skapa en inkluderande organisationskultur 

Taylor Cox, forskare och konsult från USA hävdar att målet för mångfaldsarbete är att skapa 

en kultur där samtliga medarbetare oavsett bakgrund kan nå sin fulla potential och därmed 

göra ett bra arbete.58 Det får inte finnas något samband mellan en persons bakgrund och dess 

status i hierarkin. Inte heller får det finnas strukturer och processer som gynnar medarbetare 

med en viss bakgrund. Socialiseringsprocessen ska vara dubbelriktad. Förutom att minoriteter 

anammar den existerande kulturens normer och värderingar så påverkas även organisationens 

normer och värderingar. Motsatsen till detta är assimilering - att minoriteterna fullständigt 

anammar den rådande kulturen.  

    

En organisationskultur som passar heterogena grupper är dock tvingande i fråga om 

kärnvärden, de normer, beteenden och värderingar som gäller kvalitet, säkerhet, hederlighet, 

integritet och etik. Dessa brukar definieras i vad som kallas värdegrunden. Samtidigt så är 

organisationskulturen accepterande då det gäller perifera beteenden, normer och värderingar. 

Olika angreppssätt, arbetssätt, synsätt accepteras. 
                                                
54 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 15 
55 P. De los Reyes, Var finns mångfalden? Konstruktionen av mångfald inom svensk forskning och 
samhällsdebatt. Report NO 2:2000 s. 29  
56 Ibid. s.29 
57 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 13 
58 Taylor Cox i G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 30 



 24

 

Gabriella Nilsson Fägerlind synliggör detta med följande bild;  

Bild 4, Gabriella Nilsson Fägerlind. 59 

                                                         
 

Den mindre cirkeln är organisationens gemensamma normer, värdegrunden. Den större är 

motsvarar accepterande, valfria normer, beteenden och värderingar. Ju större den mittersta 

cirkeln är desto högre likformighet kräver organisationen av sina medarbetare, vilket hämmar 

heterogena arbetsgrupper. Dock får den mittersta cirkeln inte heller vara för liten då det blir 

svårt att hålla ihop organisationen och få alla att sträva åt samma håll. 

     

Ett inkluderande och tillåtande arbetsklimat ger flest personer bäst förutsättningar. Målet bör 

vara att skapa förhållanden där man tar till vara den prestationsförmåga som finns och att man 

utnyttjar denna i ett konstruktivt samarbete. Det inkluderande klimatet innebär att samtliga 

känner sig delaktiga och att det är ”högt i tak”. Alla tillåts att komma till tals och man lyssnar 

på allas inlägg och bekräftar dem. Alla som vill tillåts att ge sin syn på saken och man lyssnar 

på alla. Kommer allas olika erfarenheter fram är chansen större att man kan utveckla 

verksamheten60. Detta sker lättast i en platt organisation. 61 I en heterogen grupp är chansen 

större att invanda rutiner och normer ifrågasätts, eftersom medlemmarna har mer olika 

perspektiv på saken, vilket kan leda till en ökad utveckling. 

    

Det är vanligt att man tror att mångfald leder till konflikter vilket Fägerlind menar är en myt. 

Konflikter uppstår i alla grupper oavsett om de är heterogena eller homogena. Fast det kan 

vara mer tydligt att man har olika åsikter i en heterogen grupp. Vad som gäller är att inte 
                                                
59 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 31 
60 Ibid. s. 30-31 
61 G. Nilsson Fägerlind, föreläsning Att utveckla skolan utifrån ett mångfaldsperpektiv 2006-10-30 
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försöka undvika konflikter utan försöka skapa en trygghet i gruppen som gör att man lyssnar 

på varandra. Åsikter är aldrig så farliga att de måste tryckas ned. Även om man lyssnar på 

andra kan man stå fast vid sin avvikande ståndpunkt. För att undvika konflikter ska man 

sträva efter en rak kommunikation, lyssna, undvika prat bakom ryggen och använda sig av ett 

jag - budskap. ”Jag känner, jag tycker och påverkas av det såhär” istället för att anklaga den 

andre med ”du är.” Vidare får man som ledare inte behandla de som anses ”annorlunda” på ett 

förmånligare sätt än andra, då det finns risk för irritation hos de övriga medarbetarna och att 

de försöker hämnas genom att frysa ut personen.62 

 

4.6 Att förändra organisationskulturen 

Enligt Taylor Cox finns det ett antal generella verktyg för att förändra en organisations kultur 

så att den passar en heterogen arbetsstyrka.  

• Man ska vara medveten vid rekryteringen av personal, särskilt då det gäller 

chefspositioner. De nyanställda bör ha en inställning som ligger i linje med den nya 

inkluderande organisationskulturen. 

• Dessutom ska man förändra utvärderings och belöningssystem så att de premierar de 

”nya beteendena” och värderingarna.  

• Man ska ha löpande utbildnings och kommunikationsinsatser gällande, värderingar, 

normer, beteenden, strukturer och processer i den ”nya” organisationskulturen. 

• Samt säkerställa att det finns mångfald i viktiga arbetsgrupper och kommittéer, för att 

på så sätt se till att olika perspektiv och synsätt finns med, påverkar och utvecklar 

arbetet. 63  

 

4.7 Sammanfattning 

I ovanstående text har vi beskrivit hur man kan arbeta med mångfald i praktiken. Gabriella 

Nilsson Fägerlind menade att är viktigt att mångfaldsarbetet bedrivs i syfte att öka kvaliteten 

och effektiviteten, inte för att det är trendigt eller politiskt korrekt. Utgångspunkten är att man 

tar tillvara på den kompetens som finns och att mångfaldigt sammansatta grupper är mer 

kreativa och flexibla än homogena grupper. 

    

Vidare är det viktigt att alla samverkar i mångfaldsarbetet, inte bara enskilda aktörer, eller i 

vårt fall enskilda lärare. Det handlar inte bara om att ha mångfald bland arbetskraften utan att 
                                                
62 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004)  s. 45 -47 
63 Ibid s. 33 
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utveckla organisationskulturen, ledarskapet, medarbetarskapet samt hela organisationens 

strukturer och processer. Såväl medarbetarnas individuella förhållningssätt som det 

organisatoriska stödet behövs. Viktigt är också att rikta mångfaldsarbetet till alla, det får inte 

vara en exklusiv satsning för till exempel kvinnor och invandrare, då det kan skapa motstånd 

hos andra grupper. Arbetet ska gynna alla. (Här såväl personal som elever och föräldrar.)   

    

För att lyckas måste man ändra organisationens (skolans) kultur. Socialiseringsprocessen ska 

vara dubbelriktad, alla ska påverkas av varandra. I grunden ska en kärna av gemensamma 

värderingar finnas (en värdegrund) samtidigt som man är accepterande mot varandra gällande 

perifera beteenden, normer och värderingar. (Nilsson Fägerlind, 2004) 

 

5 MÅNGFALDSARBETE I UNDERVISNINGEN  

5.1 Marginaliseringar i skolmiljö 

Ljungberg skriver att skolan kan ses som en arena där en mängd olika identiteter och intressen 

manifesteras och kommer till uttryck. Dessa såväl kollektiva som individuella intressen 

representeras och skapas genom konflikt och kamp om makt och utrymme.64   

    

I klassrummet aktualiseras samhällets normer och värden, ofta på ett omedvetet sätt. Trots 

intentionen att inte diskriminera eller marginalisera någon, visar Ann Runfors 

doktorsavhandling hur en omedveten marginalisering kan äga i klassrummet. Hon har studerat 

tre grundskolor i utkanten av Stockholm rörande hur de anställda hanterade frågor om 

integration och immigration. Lärarna uttalade sina strävanden att inkludera invandrarbarnen i 

skolan och på så sätt öka deras möjligheter. Men trots detta kunde man se påtagliga 

åtskillnader och underordningsprocesser av invandrarbarnen. 

     

Även om den fria oberoende individen är ett hyllat ideal i skolan tog lärarna på sig rollen som 

”barnabyggare”. Barnen sågs som en enhetlig kategori med vissa behov och ifall de 

tillfredsställdes skulle detta leda till en viss allmängiltigt utveckling. Olikheter mellan barnen 

beskrevs dels som avvikelser i utvecklingen beroende på brist på stimulans men också som 

brist på kunskap och kompetenser. Lärarens uppgift blev att utjämna de brister som fanns, 

dels i förhållandet till den allmängiltiga utvecklingen som barnet borde följa men också i 

förhållandet till ”de svenska” och ”de vanliga barnen” Barnen som inte passade in i normen, 

                                                
64 C. Ljungberg Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005) s. 36 
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de som inte var svenska och som inte följde den allmängiltiga utvecklingen, kom ständigt till 

korta och fick representera en samling problem och brister.  

 

Lärarnas beskrev sitt arbete med att kompensera för de brister som eleverna hade som ett kall, 

de arbetade med att ge invandrarbarn likvärdiga möjligheter inför utträdet i samhälls- och 

arbetslivet. De ville individualisera och gärna inte särskilja barn med annat ursprung, men 

genom att kategorin ”invandrarbarn” konstruerades i förhållandet till svenska barn, blev en 

brokig skara elever sammanförda och enhetliggjorda. Viljan att göra eleverna jämlika via 

utjämning i förhållande till det svenska gjorde att de framstod som defekta och de fick 

representera ett antal brister. I skolan skedde så en sortering och en hierarkisering av 

människor.  

    

Lärarna resonerade så att de menade att den värld som eleverna skulle möta efter skolan inte 

var olikhetsblind, utan snarare tvärtom. För att barnen inte skulle bli bemötta på ett 

undvikande sätt på grund av att människor uppfattade dem som annorlunda strävade man efter 

att avlägsna sådant som definierade dem som annorlunda och icke svenska. Invandrarbarn 

tillskrevs på så sätt olikhet och blev definierade utifrån denna vilket beskar deras 

handlingsutrymme. De osynliggjordes för vilka de var, samtidigt som de hamnade i 

rampljuset för några som de inte var. Det som skedde var social degradering i en välmenande 

verksamhet som utbildning. En statushierarki skapades och en viss social position ”ett 

invandrarskap”.65   

 

5.2 Skapa goda relationer och öka förståelsen    

Det är viktigt att skapa goda relationer mellan elever med olika typer av bakgrund. Dessa 

skapas genom en ökad inlevelse i andra personers situation, genom att var och ens självkänsla 

förstärks samt genom att få en mer nyanserad attityd till varandra. Några viktiga faktorer för 

att förbättra relationerna mellan individerna i en klassammansättning är att öka kunskapen och 

förståelsen för varandra.66 För att vi ska kunna se och upptäcka nya sidor är det viktigt att de 

vuxna aktivt skapar situationer där möten mellan elever är möjliga. Möten där man 

tillsammans kan arbeta med sina attityder och de fördomar som finns under ytan. Det 

stereotypa tänkandet kan då lättare försvinna. Människor med olika erfarenheter och ursprung 
                                                
65 Runfors, A Mångfald motsägelser och marginaliseringar En studie i hur invandrarskap formas i skolan(2003) 
s. 239- 240 
66 Lahdenperä & Sahlin Fördomar och mobbing. Ett servicematerial för arbete mot etniska fördomar och 
mobbing (1983) s. 6 
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blir då en resurs i arbetet. Med denna påverkansmetod ökar våra kunskaper och vi erhåller en 

fördjupad kunskap och förståelse om varandra.  

    

Information om olika (etniska) grupperingar är inte tillräckligt för att på djupet ändra attityder 

och bearbeta fördomar. Fördomar och attityder är förankrade i våra känslor. Vi har antipatier 

och sympatier. Känslorna måste aktivt bearbetas på olika personlighetsnivåer såsom attityder 

och värderingar, beteende, roller och självuppfattning. Följande tre nivåer anser Lahdenperä 

och Sahlin att det är viktigt att man arbetar med; 

• Självuppfattning. Det är önskvärt att alla får en bättre självkännedom och att ingen 

grupp eller individ har lägre status eller självkänsla än någon annan.  

• Beteende och roller. Mobbning med anledning av olikhet och individens roll är ett 

område för påverkan som bör bearbetas. 

• Attityder och värderingar. Här finns tre områden att arbeta med, nämligen: 

stereotyper, fördomar och uppfattningar om olika grupper.67  

  

Ett sätt att motverka fördomar är att träna ömsesidighetstänkande. Ömsesidighetstänkande 

grundar sig på utvecklingspsykologen och pedagogen J Piagets teorier om ”reciprocitet” – 

barns ömsesidighetstänkande. Med det menas hur barnens attityder till landet som är deras 

eget och hur barnens attityder till andra främmande länder utvecklas. Tre olika stadier menar 

Piaget, kan urskiljas i utvecklingen. Det egocentriska, det sociocentriska och det reciproka. 

Han menar att till en början är barnens familj och sedan omgivningen nära, en central 

referensram.  

 
”Slutligen utvecklas förmågan till reciprocitet – ömsesidighetstänkande. Med detta begrepp menar Piaget – och 

andra flera forskare efter honom – barnets förmåga att sätta sig in i andra människors situation, vilket är viktigt, 

t.ex. för att barnet ska kunna utveckla självständiga bedömningar om olika folkgrupper”.68  

 

När vi i skolan ska arbeta med ömsesidighetstänkandet är det väsentligt att eleverna kan 

uttrycka och diskutera sina värderingar utan att bli bestraffade i ett tryggt klassrumsklimat, 

vilket är bäst att göra i små grupper. Att tänka på är att uppmuntran förstärker elevernas 

självförtroende och genererar en generösare inställning till andra samt positiv och god kontakt 

med företrädare för andra grupper än den egna. Detta motverkar negativa generaliseringar. Att 
                                                
67 Lahdenperä & Sahlin Fördomar och mobbing. Ett servicematerial för arbete mot etniska fördomar och 
mobbing (1983) s. 12-13 
68 Ibid  s.11 
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dessutom fokusera på likheterna mellan oss människor minskar det hotfulla från andra 

grupper, eftersom vi lättare förstår de individer som liknar oss själva.  Vi bör lära oss se 

likheter och olikheter och utveckla ett mer nyanserat tankesätt om andra människor för att 

därigenom motverka negativa generaliseringar. En medvetenhet om våra vanliga 

generaliseringar och förenklingar kan ge insikter om vårt gemensamma fördomsfulla 

tänkande. Därutöver bör eleverna få kunskaper om våra minoritetsgrupper och om de 

levnadsförhållanden som finns i olika länder och som formar människorna där. Det är en 

viktig lärdom och ger förståelse för traditioner och levnadssätt hos andra och ger naturliga 

förklaringar, istället för att de upplevs konstiga eller ”knäppa”. 

    

Gruppövningar förslagsvis rollspel, inlevelseövningar och gruppsamtal under lektioner är en 

väg för att åstadkomma förändringar och ömsesidighetstänkande på ett djupare plan.  På 

högstadiet kan man arbeta även under andra former, med temastudier och fristående 

gruppsamtal. Alla elever har erfarenheter som är viktiga. Utifrån dessa kan vi se hur de 

påverkar oss och hur vi utvecklas i dem. Arbetet bör bedrivas företrädesvis i mindre grupper 

om 5-8 där deltagarna kan få mod att vara öppna och där de lättare kan överblicka 

situationen.69  

    

5.3 Att undervisa individen 

Center for Teaching and Learning har givit ut en handbok i hur man arbetar med mångfald i 

klassrummet – Teaching for inclusion. Att arbeta med mångfald i klassrummet menar de 

innebär att man undervisar individerna. Genom att intressera sig för eleverna och bry sig om 

deras erfarenheter, intressen, tro, och mål får man eleverna att känna sig sedda och ökar 

därmed deras möjligheter att lyckas i skolan. Viktigt är att man som lärare får eleverna att tro 

på sig själva, att de verkligen kan lyckas i skolan.  

    

Den största utmaningen då det gäller att undervisa individen är att inte skräddarsy sin 

undervisning för just en typ av inlärningsstil utan anpassa undervisningen så att den passar 

alla elever. Man måste komma ihåg att en elevs svårighet med skolarbetet kanske inte har 

något att göra med att eleven har problem att lära sig, utan på att den metod som läraren 

använder i undervisningen just inte passar.70 

                                                
69 Lahdenperä & Sahlin Fördomar och mobbing. Ett servicematerial för arbete mot etniska fördomar och 
mobbing (1983) s. 1- 30 
70 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 16 
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5.4 Att skapa god kontakt med eleverna   

Det är viktigt att man lär känna sina elever så bra som möjligt. Läraren bör direkt försöka lära 

sig elevernas namn och vad de föredrar att bli kallade samt ställa frågor till eleverna som 

skapar en djupare relation. 

    

Ett sätt att försöka öppna upp för en god relation under de första timmarna med de nya 

eleverna på till exempelvis svensklektionen kan vara att istället för att fråga vilka böcker de 

har läst (något som ger dig inblick i elevens läsutveckling) kan vara att fråga vilken typ av 

bok eller film de skulle göra om de hade obegränsat med tid och pengar. Det är en fråga som 

tillåter att eleverna relaterar till sig själva som individer istället för bara medlemmar av en 

grupp.71  

    

Hur jag som lärare är som person färgar av sig på mina elever. Peter Bergander menar att det 

är viktigt att man som lärare har goda relationer med alla på skolan. Barn gör inte alltid som 

vuxna säger men de tar efter det vuxna gör. Därför måste läraren tänka på att hon eller han 

själv är trevlig och hälsar och pratar med alla som arbetar inom skolans område. Om vi vuxna 

inte klarar av att skapa goda relationer med våra medmänniskor kommer inte heller barnen 

lyckas med det. För att lära eleverna empati måste läraren själv vara empatisk.72  

    

För att förvissa sig om att man som lärare verkligen ser samtliga kan man använda sig av 

loggböcker. I dessa kan man ha en fortlöpande konversation med samtliga elever. Men också 

att man som lärare lägger extra energi på att skapa kontakt med de elever som man inte har en 

naturlig relation med.73 Alla måste få känna sig sedda och uppskattade så att de växer i 

självförtroende och ser sig själva som viktiga och betydelsefulla individer.74 Att bekräfta vissa 

elever mer än andra är att utgöra ett förtryck mot dem som blir mindre synliggjorda.75 Om alla 

i gruppen känner sig sedda skapas istället harmoni.76  

    

                                                
71 Ibid s. 17 
72 P. Bergander, föreläsning södertörns högskola 2006-09-04 
73 P. Kronhamn, seminarium 2006-09-15 
74 Palm & Thunman, föreläsning 2006-09-11 
75 P. Kronhamn, seminarium 2006-09-15 
76 P. Bergander, föreläsning södertörns högskola 2006-09-04 
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Det är också bra att uppmuntra eleverna att lära känna varandra på djupet. Stäva efter att 

eleverna ska försöka besvara varandras frågor och kommentarer så att det inte bara blir en 

dialog mellan läraren och eleverna utan också mellan eleverna.77  

 

5.5 Att skapa god kontakt med föräldrarna  

Nabila Alfakir skriver i boken Skapa dialog med föräldrarna - integration i praktiken om hur 

viktigt det är att ha aktiva, kontinuerliga och genomtänkta föräldrakontakter samt långsiktigt 

och mångsidigt samarbete med lokalsamhället och dess lokala förgreningar. All erfarenhet 

och forskning visar på att föräldrarnas engagemang är den absolut främsta vägen till 

skolframgång för elever. Hur väl lärare och föräldrar samarbetar är avgörande för hur barnen 

utvecklas i skolan.     

 

För att lyckas med relationen till föräldrarna och utveckla ett gott samarbete med dem måste 

man vinna deras förtroende. En situation där läraren talar och föräldrarna lyssnar skapar en 

känsla av vanmakt. Att som förälder aldrig bli tillfrågad föder passivitet och en känsla av 

utanförskap vilket kan resultera i att föräldrarna slutar att komma till möten. Delaktighet ger 

föräldrarna känslan att de duger.78  

    

Såväl inbjudan till mötet som själva mötet bör präglas av värme och entusiasm så att man 

förmedlar ett bra klimat. Läraren måste betrakta föräldrarna som viktiga individer som både är 

kompetenta och jämlika samtalspartners, som man tillsammans åstadkommer förändringen 

med. Man ska tro på att man kan lära sig något av den andre. Självklart kan läraren inte alltid 

gå föräldrarnas krav till viljes men det är betydande att denne berättar för föräldrarna varför 

man gör på olika sätt i skolan, istället för att bara svara nej. Det är också viktigt att läraren inte 

abdikerar eller låter sig bli provocerad att inta en försvarsställning. En rak och öppen 

kommunikation präglad av ärlighet utan att framställa sig själv som hjälplös är av yttersta 

vikt.79       

 

5.6 Stereotypiseringar 

Hur objektiva vi än försöker vara så har de flesta av oss stereotypa föreställningar om olika 

grupper, något som bland annat medierna förmedlar. Trots att man som lärare måste vara 

                                                
77 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 17 
78 N. Alfakir Skapa dialog med föräldrarna - integration i praktiken (2004) s. 54   
79 Ibid s. 47- 57 
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uppmärksam på det tänkbara stödet en elev med till exempel psykiska svårigheter behöver, så 

är det lika viktigt att inte förolämpa någon genom att erbjuda mer hjälp än vad som han eller 

hon har efterfrågat. Att stereotypt utgå från att någon grupp är i extra stort behov av stöd kan 

förmedla bilden att läraren inte tror att man har samma potential eller intelligens som de andra 

i klassen, eller för att klara av skolarbetet.80 

 

5.7 Klassrumsklimatet 

Atmosfären i klassrummet ska vara trygg, så att alla kan känna att det är lugnt att vädra sina 

åsikter. Det är viktigt att alla är medvetna om att diskussionens syfte är att lära sig, inte att 

visa vad man redan kan. Olika elever har olika erfarenheter med sig till skolan angående hur 

en diskussion får gå till. Några tycker att de har rätt att uttala sig om allt mellan himmel och 

jord medan andra tycker att vissa frågor har bara vissa personer med erfarenhet rätt att orda 

om. Om man vill skapa ett klassrum där eleverna fritt får tala är det viktigt att man ser sitt 

ansvar och inte tillåter att en elev förolämpar en annan. Läraren kontrollerar 

klassrumsklimatet och måste vara uppmärksam på stämningarna i gruppen.81 För att förhindra 

att elever sårar varandra i sina uttalanden kan det vara bra att sätta upp grundregler för 

diskussionen i början av kursen. Det är bra om läraren och eleverna tillsammans hjälps åt att 

formulera reglerna. Det är dock önskvärt att läraren innan har tänkt igenom hur reglerna kan 

se ut så att hon eller han kan hjälpa eleverna att få ett vidare perspektiv på saken. Reglerna ska 

vara utformade så att läraren kan förmedla till sina elever hur man skapar en fruktbar 

diskussion. Listan med regler kan exempelvis innehålla följande punkter; 

 

• Alla i klassen har både rätten men också skyldigheten att delta i diskussionen. 

• Lyssna alltid noga, med ett öppet sinne på de andras inlägg. 

• Be om klargörande om du inte förstår. 

• Om andra utmanar dina idéer, var villig att ändra din ståndpunkt om logiska fel 

upptäcks i ditt resonemang. 

• Introducera inte irrelevant information till diskussionen. 

• Om andra säger något du håller med om, upprepa inte detta såvida du inte har något 

viktigt att tillägga. 

• Var effektiv i diskussionen, kom till saken och släpp sedan in andra. 

                                                
80 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 17 
81 Ibid s. 19 
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• Förlöjliga inte andra och respektera andras uppfattningar även om de skiljer sig från 

dina.  

 Det är också bra att eleverna blir medvetna om hur givande det är att dela med sig av sina 

erfarenheter och lära tillsammans i grupp, att man måste få testa sin kunskap ihop med andra. 

I vårt kunskapssamhälle är det lätt att bli felinformerad och för att få hjälp att kritiskt granska 

information är det till stor hjälp att befinna sig i en grupp med många olika perspektiv.82  

    

En riktlinje för att skapa ett inkluderande klimat bör vara att undvika att ignorera elever men 

också att undvika att peka ut dem och göra dem till representanter för en viss grupp. Till 

exempel i en diskussion om diskrimineringen av svarta kan läraren kanske tycka att det är ett 

gyllene tillfälle att få den ”svarta tjejens” åsikt att räknas i klassen. Men genom att inbringa 

eleven i den här kontexten, förmedlas att lärarens har en stereotyp bild av svarta – att en svart 

kvinna kan representera alla svarta kvinnor. Alla i klassen måste bli bemötta som de individer 

de är och får aldrig bli talesmän för en hel grupp.  

 

Det finns olika fördelar och nackdelar med de sätt som finns att inbringa eleverna i 

diskussionen. Att låta de frivilliga yttra sig gör att de som helst vill tala får möjlighet att göra 

det. Samtidigt straffar det systemet de personer som har något att bidra med till diskussionen 

men som inte gör det på grund av att de är blyga eller inte tror tillräckligt starkt på sina egna 

åsikter. Många elever vill tala men behöver uppmuntran från läraren, men om läraren riktar 

sina frågor till olika personen hela tiden, straffar man de som verkligen vill tala om ett givet 

ämne. Att kombinera riktade frågor med att ge ordet till frivilliga, är den metod som leder till 

störst delaktighet i en klass. Denna metod bör kombineras med en förmedling av budskapet att 

alla i klassen har något viktigt att bidra med. 

    

Skulle någon elev fälla nedvärderande kommentarer eller attackera vissa personer i klassen är 

det viktigt att läraren inte försöker byta ämne eller ignorera uttalandet. Lyft fram uttalandet 

och granska det istället samtidigt som man påpekar att sådana uttalanden skadar och inte leder 

till någon kunskapsutveckling.83 

 

 

 

                                                
82 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 21 
83 Ibid 21- 23 
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5.8 Bilder och skolmaterial 

Att använda sig av bilder i undervisningen kan göra lektionerna mer intressanta för eleverna 

men det gäller att man är uppmärksam på vilka bilder som man visar för klassen. Det är 

viktigt att man inte oreflekterat använder sig av teckningar eller foton som visar stereotypa 

bilder av olika grupper. Det är inte helt ovanligt att man i övningsböcker hittar stereotypa 

avbilder av olika slag. I språkböcker kan man exempelvis hitta bilder på kvinnor som gestaltar 

arbeten som sekreterare och sjuksköterska och bilder på män visar jobb som forskare och 

affärsmän. Presenterandet av neutrala bilder är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade.84  

 

Att elever i den svenska skolan kan känna sig diskriminerade och kränka av skolmaterial visar 

en rapport som skolverket presenterade i november 2006, I enlighet med skolans värdegrund? 

Rapporten visar att många av våra skolböcker förmedlar en inskränkt bild av människor med 

funktionshinder, så även en ensidig framställning av personer som är homo eller bisexuella. 

De får ofta i böckerna endast representera sina funktionshinder eller den sexuella läggningen. 

 

I läroböckerna har också andra brister upptäckts. Dessa kan inte företrädesvis ses som 

diskriminerande eller kränkande, utan handlar om att inte olika perspektiv tas fram i 

läroböckerna, trots att läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan understryker vikten 

av olika perspektiv i undervisningen, exempelvis etiska, historiska, internationella och 

miljömässiga. En avsaknad av tillexempel ett filosofiskt och symboliskt perspektiv gör att 

olika religioner på detta sätt inskränks till konstigheter och exotism.  

 

När man läser rapporten från skolverket bör man vara medveten om att ingenting sägs om hur 

lärare och elever använder skolböckerna. En amerikansk studie visar att det är det är den 

lärarstil eller typ av lärare som är avgörande för hur böckerna används, inte själva 

läroböckerna. Studien visar också att en lärares pedagogiska grundsyn inverkar på både sättet 

som de undervisar på och hur läroböckerna används. I Sverige har liknande studier påvisat 

liknande resultat.85  

 

5.9 Sammanfattning 

Gällande undervisningen är det viktigt att man arbetar med att eleverna får ökad inlevelse och 

förståelse för varandra. Man ska som lärare sträva efter att skapa situationer där möten och 

                                                
84 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997)  s. 26 
85 Skolverkets rapport nr 285  s.45 - 49 



 35

samtal mellan elever är möjliga. Fördomar i klassen måste aktivt bearbetas på olika plan. Ett 

sätt är att träna ömsesidighetstänkande. För att träna detta är det viktigt att eleverna ges 

möjlighet att uttrycka och diskutera sina värderingar och fördomar, utan att bli bestraffade i 

ett tryggt reflekterande klassrumsklimat. (Lahdenperä & Sahlin, 1983) Det är viktigt att alla är 

medvetna om att diskussionens syfte är att lära sig och att man behöver få testa sina 

kunskaper ihop med andra. I vårt kunskapssamhälle är det lätt att bli felinformerad. Förutom 

diskussionen kan man använda sig av andra typer av gruppövningar som rollspel och 

gruppsamtal. (Center for Teaching and Learning, 1997) 

  

Att arbeta med mångfald i klassrummet innebär även att man undervisar individerna och inte 

skräddarsyr undervisningen så att den enbart passar en inlärningsstil. Svårigheter i skolan för 

eleverna kan bero på att den metoden som läraren använder inte passar. (Center for Teaching 

and Learning, 1997) 

    

Man ska också sträva efter att skapa goda relationer med sina elever men också med andra 

vuxna som arbetar på skolan. Om inte vi vuxna klarar av att skapa goda relationer med olika 

sorters människor kommer troligtvis inte barnen heller att lyckas. (Bergander, 2006) 

 

Likaså bör man sträva efter att ha god kontakt med elevens föräldrar All erfarenhet och 

forskning visar på att föräldrarnas engagemang är den absolut främsta vägen till skolframgång 

för elever. Hur väl lärare och föräldrar samarbetar är avgörande för hur barnen utvecklas i 

skolan.(Alfakir, 2004)     

 

Man ska som lärare också vara vaksam på de fördomar och stereotypa bilder man själv har 

om olika grupper. Att utgå från att någon är i extra stort behov av stöd kan förmedla bilden att 

läraren inte tror att eleven har tillräcklig potential eller intelligens för att klara skolarbetet. 

Samtidigt som är det viktigt att alla får den hjälp och stöd som de är i behov av. Alla i klassen 

måste bli bemötta som de individer de är, och får aldrig bli talesmän för en hel grupp. (Center 

for teaching and learning, 1997) 

 

Man bör vara uppmärksam på vilka typer av bilder och annat material som man visar för 

klassen så att man inte förmedlar stereotypa bilder av olika grupper. Att presentera 

värdeneutrala bilder är viktigt för att inte visa en snedverklighets bild och för att få alla att 

känna sig inkluderade. (Skolverkets rapport nr 285)   
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6 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

6.1 Resultatredovisning och analys av skola A 

6.1.1 Lokal arbetsplan 

Det visar sig att det finns en likabehandlingsplan på skolan i Stockholms södra förort, denna 

inriktar sig i huvudsak på kränkande behandling och mobbning men nämner också att skolan 

är mångkulturell och att skolans personalsammansättning avspeglar samhället i övrigt. I 

likabehandlingsplanen står det vidare att man ser olikheter som en tillgång och att man inte får 

diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, kön eller 

funktionshinder.  

 

 I sin arbetsplan skriver skolan att ett internationellt perspektiv ska råda och det som ska 

genomsyra verksamheten är respektfulla möten. Detta oavsett ålder, kön eller etnisk 

tillhörighet. Man vill praktiskt tillämpa och ge kunskap om demokratiska processer och 

genom detta fostra till demokrati. Personalen ska vara delaktig och kunna påverka 

beslutsprocessen. Arbetsplanen hävdar att man erbjuder kompetensutveckling i det man finner 

relevant, exempelvis svenska som andra språk och språket i matematiken. Personalen ska 

behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, religion och eventuella funktionshinder. I 

arbetsplanen tar man igen upp att flera av lärarna har annan etnisk bakgrund, vilket avspeglar 

det samhället de verkar i. Man skriver att man har tillfredsställande könsfördelning och 

ålderskillnad bland medarbetarna.  

 

6.1.2 Organisation 

Rektorn på skolan i Stockholms södra förort säger att han är emot mångfaldsarbete, då han 

menar att det ger intrycket att mångfald är ett problem. Han förklarade att han inte tyckte om 

Södertörns högskolas lärarutbildning med interkulturell profil, som ska förbereda 

lärarstudenterna på att bemöta mångfalden i skolan. Om den interkulturella profilen svarade 

han i intervjun med ett pruttljud; 

 
”(Rektorn gör pruttljud med munnen) … Nej, absolut inte något att ha. Det är ingenting att ha. 

Bortkastad tid”86 

 

                                                
86 Se bilaga 2, Rektor på skola A 
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Vi tror att detta uttalande beror på att rektorn missuppfattade vad vi menade med 

mångfaldsarbete. Förmodligen trodde han att det vi menade med mångfaldsarbete enbart 

rörde vissa etniska grupper och då särskilt relationen mellan invandrare och svenskar. Då 

termen interkulturell för många syftar på detta, är det naturligt att tolka frågan som rektorn 

gjorde. Han tyckte dock att nyexaminerade lärare saknade kunskap om svåra samtal, 

föräldrakontakter och konflikthantering eftersom man kunde ”hamna i rätt festliga 

kulturkrockar då det körde ihop sig”. För att skydda elever från diskriminering och 

missgynnande behandling tyckte han att man skulle tala om makt istället för etnicitet eftersom 

”det är larvigt att bunta ihop människor och snacka om etnicitet”.87 

 

Skolan i Stockholms södra förort ses som ett föredöme inom integrationsarbete och de har fått 

flera pris för sitt framgångsrika arbete. Men det perspektiv rektorn intar är något 

dubbelbottnat. Han tycker inte att man ska arbeta med mångfald och säger att han inte 

erbjuder personalen fortbildning inom mångfald. Fägerlind menar att mångfaldsarbetet kräver 

en utarbetad tanke och strategi. Hela organisationen måste samverka. Chefernas ledarstil, 

organisationens kultur och processer och medarbetarna ska liksom organisationens processer 

och strukturer ha ett mångfaldstänkande.88  

 

Rektorn tycker det är viktigt att man är nyfiken på ”de andra” och inte stöts av det. Samtidigt 

hamnar många av hans åsikter inom ramen för Mlekov & Widells assimilerings och 

homogeniseringsperspektiv på mångfald. Där individen förväntas anpassas till den kultur som 

dominerar.89  
 

”Grunden för mångfalden måste i Sverige vara den svenska kulturen. Den får inte raseras i form av 

något falskt hänsynstagande. Vi måste ha en gemensam plattform och den kan inte nyskapas varje 

gång en ny person anländer till Sverige. Mångfaldstanken får inte heller krocka med den svenska 

rättsäkerheten.” 90 

 

Han menar inte som Nilsson Fägerlind att assimileringsprocessen ska vara dubbelriktad utan 

hävdade i likhet med läroplanen att individen bör anpassas till den kultur som dominerar, den 

                                                
87 Se bilaga 2, Rektor på skola A 
88 Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2003) s. 13 
89 K. Mlekov & G. Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s.14 
90 Se bilaga 2, Rektor på skola A 
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svenska kulturen. Kanske syftar han likt Fägerlind på att man måste ha en gemensam 

värdegrund att arbeta från.91 (Se figur 4) 

 

Fägerlind menade att organisationen ska vara platt för att allas kompetens ska tas tillvara.  

Organisationskulturen på skolan beskrivs i samtliga intervjuer som hierarkisk. Lärarna anser 

att det är svårt att komma till tals vilket skapar problem.92  

 
”Den är hierarkisk. Det kommer saker på oss som vi inte får vara med och bestämma om. Man 

frågar inte oss vad vi har behov av. Det är så tydligt när man sitter med andra lärare. Vi tycker en 

sak tillsammans. Ledningen lyssnar inte …Vi förstår inte vad de gör. Också så skickar de iväg oss 

på kurser med innehåll som vi redan kan. Vi tänker och gör redan så här, tänker vi.”93   

 
”Ibland blir vi bara ålagda saker uppifrån som vi inte varit med om och beslutat … Vår 

studierektor säger ofta vi men menar då vi i ledningsgruppen. Det finns en skiktning eller 

motsatsförhållande. Vi skulle vilja vara med och planera … Men det blir som en maktkamp. Det 

liknar mer det militära.”94 

 

Denna hierarkiska modell av organisation, anser Fägerlind95 leder till att värdefull kompetens 

och resurser inte tas tillvara. Detta försämrar kreativiteten, bidrar inte till att fler utvecklas och 

bygger inte heller broar mellan människor. Modellen främjar inte heller arbetsklimatet då 

medarbetarna inte känner att de själva kan påverka sin situation. Organisationen blir och 

förblir ineffektiv.96 Utifrån rektorns svar kan man se att han inte tillmäter mångfaldsarbete i 

organisationen den potential som Fägerlind menar att den har.  

 

Lärarna upplever att många av de dokument man producerar på skolan är tomma 

pappersprodukter.  
 

”Ledningen lyssnar inte, vi satt på en engelskkonferens och vi fattade ingenting. Det var så 

toppstyrt. Handlade om lokala arbetsplaner och vi förstår inte vad vi gör. Vi hade jobbat med 

arbetsplanerna flera timmar på vår skola och så kom det här mötet med lärare från andra skolor 

                                                
91 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 30 
92 G. Nilsson Fägerlind, föreläsning Att utveckla skolan utifrån ett mångfaldsperpektiv 2006-10-30 
93 Intervju på skola A, Lärare i samhällskunskap, engelska och hemkunskap  
94 Intervju på skola A, Lärare i mattematik och IT 
95 G. Nilsson Fägerlind, föreläsning Att utveckla skolan utifrån ett mångfaldsperpektiv 2006-10-30 
96 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 
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och så hade ledningen redan skrivit en plan. Vi hade jobbat separat i hur många timmar som helst 

och sedan ska vi sitta där och får en gammal som redan finns”. 97  

 

Då de inte ser nyttan i de dokument som de tvingas producera kommer de troligen inte heller 

att vara till nytta. Detta tar tid från det som lärarna efterfrågar som exempel samtalsgrupper 

och mer tid för eleverna.  

 

Vi anser att skolan inte når sin fulla potential då lärarna arbetar med händerna bakbundna. 

Ledningen tar inte tillvara på lärarnas potential, de lyssnar inte på sina medarbetare och 

mycket av det arbete som görs anser lärarna är onödigt och saknar relevans för verksamheten. 

Kunde man lägga energin och den tiden på annat tror vi alla skulle vinna. Kanske kan det vara 

så att ledningen tror att de är fullärda, de ser mångfaldsarbete som onödigt. Eftersom man 

prisats i det arbete som man redan gör så lägger man inte vikt vid att söka ny kunskap och 

utveckla organisationen. 

 

6.1.3 Undervisning    

Rektorn tyckte inte heller att man skulle arbeta med mångfald på något särskilt sätt i 

undervisningen. Dock tyckte han att det var viktigt att läraren som en del av 

samhällskunskapsundervisningen ger eleverna omvärldskunskap.  

 

Lärarna på skolan har inga direkta modeller för hur man kan bedriva mångfaldsarbete i 

undervisningen. Läraren med samhällskunskap, engelska och hemkunskap som ämnen 

svarade; 

 
”Jag vet inte om jag tänker på det överhuvudtaget (mångfaldsarbetet) Jag vet inte om jag har 

arbetat på något annat sätt än vad jag gjort tidigare bara för att jag jobbar på en sådan här skola.”   

 

Men hon påpekar att det är viktigt att man som lärare är lyhörd och intresserad.  

 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att ta med elevernas tidigare erfarenheter i 

undervisningen. Mattematikläraren nämner gott samarbete med föräldrar och diskussion om 

alla människors lika värde. Samhällskunskaps, engelsk och hemkunskapsläraren tyckte också 

att det var bra att ha en blandning av elever i klassen.  

                                                
97 Intervju på skola A, Lärare i samhällskunskap, engelska och hemkunskap 
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”I den klass som gick ut förra året hade vi en dyslektiker, en särskoleelev som hade helt eget 

undervisningsmaterial och så, en som ställde sig upp och sjöng solo till alla lärare, en kille som var 

supersmart. De var så olika allihop så att ingen tänkte på att det var något med den tjej som var 

särskoleelev.”98 
  

Det är tydligt att de tre lärarna och rektorn på skolan i Stockholms södra förort inte har tagit 

del av de kunskaper och den forskning som finns i fråga om integrationsarbete. De har 

emellertid vissa tankar som faller i linje med forskningen, som att undervisa individen och ta 

tillvara på de erfarenheterna som finns i klassrummet. Vidare så har lärarna svårt att besvara 

de frågor som vi ställer. Vilket vi tolkar som att de inte tidigare har funderat på ämnet vilket 

är anmärkningsvärd då denna skola är en av de ledande inom mångfaldsarbete. Vi tror att 

anledningen bakom denna skolas ändå lyckade integrationsarbete inte ligger i metoden, utan i 

elevunderlaget. Skolans mångfald bland såväl elever och lärare genererar en god stämning 

och tolerans bland eleverna. Det dagliga mötet mellan olika individer skapar ett positivt 

lärandeklimat.  

 

6.2 Resultatredovisning och analys av skola B 

6.2.1. Lokal arbetsplan 

På skolan i Stockholms innerstad har man inte någon likabehandlingsplan publicerad men 

däremot en verksamhetsplan från år 2005 på sin hemsida. Där står skrivet att man ska 

använda den mångfald som medarbetarna har, bryta segregationen och fördjupa demokratin. 

Man skriver att ledningen i samtal ska ta upp den dolda kompetens som medarbetare kan ha 

och diskutera hur den ska kunna utnyttjas. På skolan ska man följa de handlingsplaner som 

man har för jämställdhet och kränkande behandling och de formulerar också en önskan att öka 

kunskaperna om villkoren för att göra integration möjlig. All personal ska ständigt arbeta med 

och hålla värdegrunden aktuell för eleverna, detta för att förebygga mobbning. 

 

 På skolan i innerstaden ska man arbeta för att statustänkande mellan yrkesgrupperna inte 

upprätthålls utan motverkas och man vill tydliggöra arbetslagens arbete. På hemsidan skriver 

man att det är viktigt att ta ställning i etiska frågor och menar att respekt för varandras 

olikheter och att se möjligheter i olikheterna, är viktigt. Här hävdas att man systematiskt bör 

                                                
98 Intervju på skola A, Lärare i samhällskunskap, engelska och hemkunskap 
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pröva nya arbetssätt. Personalen ska bemöta flickor och pojkar lika och arbeta för jämställdhet 

och stärka barnens medinflytande. 

 

De tankar som är nedskrivna i dokumentet faller väl i linje med Nilssons Fägerlinds Mångfald 

i praktiken och vi menar att de visar på en teoretisk medvetenhet.  

 

6.2.2 Organisation 

På skolan talar de som vi intervjuar i linje med skolans verksamhetsplan. Den är förankrad i 

skolans verksamhet. Rektorn på skolan berättar till exempel att det är problematisk med den 

ökande segregeringen i samhället. Han menar att det är viktigt med möten på arbetsplatsen 

vilket segregeringen hindrar.  
 

”Jag tror att det är bra med möten med arbetsplatser och miljöer för de här mötena för jag tror det 

minskar spänningar och jag tror det minskar källor till konflikter för i det personliga mötet byggs 

en förståelse för varandras olikheter”99 

 

Vid rekryteringen försöker han tänka på att få in lärare som inte enbart kommer från en  

traditionellt vit medelklassbakgrund, vilket han menar är särskilt vikigt med tanke på det 

område som skolan är belägen i. Då de har elevplatser över tar de in elever från andra delar av 

staden som Bredäng, Rinkeby och Tensta. De invandrarelever som söker sig till skolan har 

dock medelklassbakgrund. Lärarna på skolan är överens om att det är bra blandning i 

personalstyrkan. Man välkomnar folk som har andra erfarenheter och man talar om att man 

kan lära av varandra. Vi anser att skolans syn på mångfald stämmer överens med den modell 

som Mlekov & Widell förespråkar. Man värdesätter olikheter, så som bakgrund, ålder, 

erfarenhet, kön och personlighet. Denna syn menar Mlekow & Widell gynnar flest, ökar 

trivseln och därigenom produktionen och är teoretiskt sett den som lämpar sig bäst för dagens 

arbetsliv, både ur ett samhällsekonomisk och ur ett företagsekonomiskt perspektiv.100 

 

Även om de anställda på skolan värdesätter olikheter ansåg rektorn och 

samhällskunskapsläraren att det var viktigt att man ”kommunicerar en gemensam 

värdegrund.” De menade vidare att ”man måste ha vissa normer och värden gemensamt”.  

 

                                                
99 Intervju med rektor på skola B 
100 K. Mlekov & G Widell Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (2003) s. 16 
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”Vi har haft problem med några i personalen som har haft en annan kulturell bakgrund som haft 

andra normer än vad vi kan acceptera. Om man har en invandrarbakgrund från ett annat land, men 

är försvenskad och säger till eleverna nedsättande saker om deras utseende. Så kan jag inte ställa 

upp på det. Även om det är okey i den kulturen i relationen lärare/elev … Det är ju också så att 

hålla sig inom systemet när man är på sin arbetsplats och sen utanför får man väldigt gärna vara så 

som man önskar och leva som man vill.”101 

 

Detta synsätt anser vi harmoniserar med Nilssons Fägerlinds tankar om att en 

organisationskultur bör vara tvingande i fråga om kärnvärden, de normer, beteenden och 

värderingar som gäller kvalitet, säkerhet, hederlighet, integritet och etik. Samtidigt kan 

organisationskulturen vara accepterande då det gäller perifera beteenden, normer och 

värderingar. Olika angreppssätt, arbetssätt och synsätt accepteras.102 (Se figur 4) 

 

Rektorn beskriver organisationen som hierarkisk vilket han menar är bra. En alltför platt 

organisation har svårt att forma något gemensamt då olika subgrupper lätt kan bildas. Han 

menar att det måste finnas en gemensam ram för arbetet samtidigt som man säger att det inom 

dessa ramar finns en stor frihet. Samhällskunskapsläraren menar att det finns en öppen kanal 

till ledningen ”Det är inte så att de bara kör över oss utan de diskuterar också” Svenskläraren 

säger att organisationen är hierarkisk men att det finns tydlig ansvarsfördelning. Hon säger att 

man ”lyssnar på varandra”.    

 

6.2.2. Undervisning 

Samhällskunskapsläraren beskrev många olika arbetsmetoder för mångfaldsarbete i 

klassrummet. Han tyckte det var viktigt att undervisa individen.  

 
”Jag tycker att vi ska anstränga oss på att gå alla individer till mötes. Vi är så duktiga att säga att vi 

individualiserar undervisningen men jag tror egentligen inte riktigt att vi gör det… Jag tror att man 

ska vara mycket mer flexibel med inlärningsmodeller, … Man kan jobba med mycket mera 

flexibla inlärningsmodeller, så tror jag också att eleverna kan hitta den modell som passar dem 

bättre.”103  

 

Detta uttalande stämmer överens med Center for teaching and learning påstående om vikten 

av att hitta olika inlärningsmodellen. Författarna menade att den största utmaningen då det 

                                                
101 Intervju med rektor på skola B 
102 G. Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 30 
103 Intervju på skola B, Lärare i samhällskunskap 
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gäller att undervisa individen är att inte skräddarsy sin undervisning för just en typ av 

inlärningsstil utan anpassa undervisningen så att den passar alla elever. 104 

 

Samhällskunskapsläraren tycker det är viktigt att man lär eleverna att resonera själva. ”Kan 

eleverna resonera själva är viktigare än att de resonerar som läraren.” Han tycker därför att 

man alltid ska ha diskussioner med eleverna.  

 
”Man ska inte bara köra en temavecka utan det ska alltid finnas med varje dag, när diskussionen 

kommer är det alltid bra att inte ta elever i försvar eller inte utsätta elever för förmaningar, utan 

istället ser man till att man har en öppen diskussion där man motfrågor så måste eleverna tänka 

mer, då. Varför då blir det inte att klassen går emot varandra utan de tänker tillsammans. Även åt 

andra hållet: Om det finns de i klassen som försöker fungera som motpol och lyfta upp att det är 

kränkande eller diskriminerande. Svara på det och försöker försvar de som blir kränkta genom att 

höja dem till skyarna. Så kan man också problematisera där så att det inte bar blir fånigt. Pendeln 

slår över så att det inte finns något kritiskt tänkande alls fast åt andra hållet. Då har man två poler 

som kränker varandra fast ingen förstår det.” problematiserar.  Om man ställer  

 

Att diskutera med klassen och låta eleverna tänka tillsammans är något som såväl, 

Lahdenperä & Sahlin105som Center for teaching and learning förespråkar som gott 

mångfaldsarbete.106  

 

Samhällskunskapsläraren menar att det gäller att få eleverna att förstå att det inte bara finns en 

sanning. Han menade också att det finns en ambition att granska läroböckerna så att de inte 

innehåller kränkande material men att det inte finns ekonomiska resurser. Han säger vidare att 

det är viktigt att man som lärare påpekar det som är missvisande i bilderna.  

 

De andra två lärarna vi intervjuar har inga direkta förslag på hur man kan arbeta med 

mångfald i undervisningen. Matematikläraren och svenskläraren menade i motsats till Nilsson 

Fägerlind att man inte ska arbeta med att allt samtidigt utan de förespråkar temaveckor.  

 
”Ja visst arbetar vi ibland med mångfald, men det går inte att ta hänsyn eller arbeta med allt 

samtidigt …Det är ju en skola vi går på och inte social samvaro vi ska prata om”.107 

                                                
104 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 16 
105 Lahdenperä & Sahlin Fördomar och mobbing. Ett servicematerial för arbete mot etniska fördomar och 
mobbing (1983) s. 6 
106 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 19 
107 Intervju på skola B, Lärare i mattematik, fysik och teknik   
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Matematikläraren uttrycker också att det är svårt att arbeta mot diskriminering och kränkande 

behandling.  
 

”En mycket svår fråga. Samhället har inte lyckats alls med detta å vi kommer inte heller att lyckas 

särskilt bra. Det grundläggande läggs redan på föräldranivå när barnen är riktigt små... Det är svårt 

att få dem att ändra sig faktiskt. Naturligtvis diskutera problemet. Sen heter det vackert allas rätt. 

Det vore fruktansvärt dyrt att uppfylla. Så är det faktiskt. Väldigt dyrt att uppfylla.” 108 

 

Även om varken matematikläraren eller svenskläraren berättar om några direkta redskap eller 

metoder som harmoniserar med den kunskap och forskning som finns inom 

mångfaldsområdet anser vi att man på skolan har tagit till sig relativt mycket av den kunskap 

och forskning som finns. Såväl dokumenten, rektorns och samhällskunskapsläraren visar på 

stor mångfaldsmedvetenhet. På skolan fanns också en viss självkritik, man hävdade att man 

kunde förbättra sig och arbeta mer med dessa frågor. Den inställningen öppnar upp för 

utveckling och förbättring.  

 

6.3 Resultatredovisning och analys av skola C  

6.3.1 Lokal arbetsplan 

På skolan i den norrländska småstaden, publicerar man inte någon likabehandlingsplan men 

på hemsidan presenteras skolans värdegrund i den lokala arbetsplanen. Man skriver där att 

man arbetar för en ökad internationalisering och att eleverna ska ha förståelse och kunskap för 

andra kulturer. För att motverka främlingsfientlighet och rasism ska eleverna få inblick i 

andras kultur och andras levnadssätt. Detta ska också motverkas genom att eleverna har 

internationella projekt, internationella kontakter och nätverk. 

 

Skolan skriver att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra undervisningen och att man 

kontinuerligt ska ifrågasätta traditionella könsroller. Man har också i kommunal regi två 

genuspedagoger som ska vara en resurs för förskola och skola. Skolan har en plan för 

mobbning och kränkande behandling elever emellan. I övrigt hänvisar man till värdegrunden. 

 

                                                
108Intervju på skola B, Lärare i mattematik, fysik och teknik   
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I kommunens skolplan finns också allmänna formuleringar om jämställdhet, tolerans och 

solidaritet. Här berör man igen mobbning, främlingsfientlighet och rasism som man aktivt vill 

motverka. 

 

 

 

6.3.2 Organisation 

Under intervjuerna upplevde vi att det var svårt att få fram vilket perspektiv och synsätt 

ledningen egentligen hade angående mångfald. På de två skolorna som vi besökt i 

stockholmsområdet betonade man mångfaldens positiva egenskaper vilket man ej gjorde på 

den norrländska skolan. Informanterna hade överlag svårt att prata om mångfaldsarbete men 

de presenterar ändå några strategier för mångfaldsarbete i sin organisation.  

 

I arbetslagen arbetar man med en modell för att motverka hierarkiska mönster. Arbetslagen på 

skolan består av en blandning av personal. Här blandas yrkesgrupper som till exempel 

vaktmästare, lärare och assistenter. Enligt Fägerlind skapar blandningen av olika 

personligheter ett positivt klimat och gynnar utvecklingen.109  

 

Rektorn på skolan tycker att det är viktigt att man kommunicerar en gemensam värdegrund i 

skolan. Han vill att alla ska vara medvetna om vad dokumenten säger och följa dessa. Detta 

synsätt tycker vi stämmer bra överens med Nilsson Fägerlinds syn på att man bör ha en 

gemensam kärna av värderingar och normer. Även att de valfria värderingarna (arbetssätt, 

metoder och personlighet) som Nilsson Fägerlind skriver om verkade få utrymme då samtliga 

lärare menade att det är högt i tak inom organisationen.110  

 

Lärarna på skolan anser att ledningen lyssnar på dem, att samarbetet är bra och att man 

diskuterar och kommer till samförståndslösningar.  

 
”Så jag tycker att man lyssnar på oss. Så att vi får vara med och bestämma”111 

 
”Jag känner att rektorn sköter sitt jobb och vi sköter vårt. Så visst är han chef men han styr inte 

mina NO och mattelektioner. Det ska han ju inte göra heller”112 

                                                
109 G, Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 20 
110 G, Nilsson Fägerlind Mångfald i praktiken (2004) s. 30 
111 Intervju på skola C, Lärare i samhällskunskap 
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Sammanfattningsvis utgår man från en gemensam värdegrund i organisationen, det är högt i 

tak och samtliga vi talar med är nöjda.  

 

6.3.3 Undervisning 

På skolan i den norrländska småstaden har man problem etniska konflikter vilket både lärare 

och media förmedlade. Dock tycker rektorn på skolan att man inte ska arbeta med mångfald 

på något särskilt sätt i klassrummet.  

 

Mattematikläraren anser att lektionerna ska vara varierade och han talar om en 

individualisering av undervisningen. Man ska hitta eleverna på deras nivå. Vi menar att hans 

resonemang går i linje med ”Center for teaching and learning” där man förordar arbetssätt 

som passar många olika inlärningsstilar och anpassas till individen och situationen.113 

Mattematikläraren strävar efter detta men påtalar svårigheterna med att räcka till då en och 

samma klass kräver så många olika undervisningsmetoder.  

 

Samhällskunskapsläraren tycker som Alfakir114 och ”Center for teaching and learning”115 att 

det är viktigt att man lär känna sina elever och har god kontakt med såväl elever som 

föräldrar. Man menar att  ”Ju bättre man kontakt man har med föräldrarna desto bättre kan 

man lyckas. ”116 

 

Läraren i svenska som andra språk menade att det var ”lite turbulens mellan svenskar och 

utlänningar här” och att skolan och lärarna skulle behöva jobba mer med den uppkomna 

situationen och att det i så fall skulle gynna alla. Hon menade att man ”inte haft många 

utlänningar tidigare” och att detta skapade oro. Hon försökte tala med sina elever i svenska 

som andra språk om hur man gör här i Sverige, att man inte får slåss, då hon ansåg att de 

nyanlända hade problem med detta. Vi ställer oss frågande till detta uttalande. Tror hon att det 

tillhör deras kultur att slåss? Är det inte allmänt vedertaget att man tar till nävarna och slåss då 

man saknar språket och blir missförstådd?  

 

                                                                                                                                                   
112 Intervju skola C, Lärare i matematik 
113 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 16 
114 N, Alfakir skapa dialog med föräldrarna- integration i praktiken s. 1-123 
115 Center for teaching and learning Teching for inclusion diversity in the college classroom (1997) s. 17 
116 intervju på skola C, Lärare i samhällskunskap 
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Sammantaget kan vi säga att skolan i den norrländska småstaden har få metoder för 

mångfaldsarbete. Man tycker att det är viktigt att man har en individualiserad undervisning 

och god kontakt med varje elev. Vi tror dock att mångfaldsarbetet brister då man inte ser 

mångfald som en tillgång. En lärare uttrycker att mångfald är ett problem. Arbetsmetoderna 

för mångfald står inte i proposition till de problem som skolan faktiskt brottas med vad gäller 

relationen och motsättningarna mellan olika grupper.  

 

De som arbetar på skolan har ingen gemensam strategi för mångfaldsarbete. Kanske stirrar de 

sig blinda på styrdokumenten istället för att leta nya arbetsmetoder och finna mer kreativa 

lösningar och därigenom upptäcka att mångfald är en resurs och inte ett problem som ska 

lösas 

 

7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Vi har i vårt teoriavsnitt svarat på frågan vad mångfaldsarbete är och hur det kan bedrivas i 

praktiken. I tabellerna nedan gör vi ett försök att sammanfattningsvis åskådliggöra hur 

mångfaldsarbetet ser ut på de skolor vi besökt.  

 
Tabell 1 Mångfaldsarbete i organisationen  
 Skola i Stockholms 

södra förort 
Skola i Stockholms 
innerstad 

Skola i norrländsk 
småstad 

Positiv inställning till 
mångfaldsarbete 

            -              +               - (+) 

Organisation med 
påverkansmöjligheter 

            -              +               + 

Gemensamma mål 
för mångfaldsarbetet 
 

            +              -               -  
 

Rikta arbetet till alla 
 

            -               - (+)                - 

Samarbete i kollegiet 
 

            -               +                 + 

 
I tabellen ovan kan man se att skolan i Stockholms södra förort inte har en positiv inställning 

till mångfaldsarbete. Likaså saknade deras organisation påverkansmöjligheter. Det var svårt 

för medarbetarna att göra sin röst hörd. Dock hade man en gemensam syn på begreppet 

mångfaldsarbetet, man tyckte inte att man behövde arbete med detta eftersom man upplevde 

att mångfald inte var något problem. 
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Skolan i Stockholms innerstad, ansåg att mångfaldsarbete var viktigt. Medarbetarna upplevde 

att det var lätt att komma till tals i så väl arbetslag som i kontakter med ledningen. Man hade 

dock en splittrad syn på hur mångfaldsarbete skulle bedrivas och endast 

samhällskunskapsläraren och rektorn talade i linje med den litteraturen vi läst. 

 

I den norrländska småstaden var endast en av informanterna positivt inställd till 

mångfaldsarbete. På skolan var kunskapen om mångfaldsarbete liten och man brottades med 

stora problem mellan olika ungdomsgrupper. Dock fungerade samarbetet i organisationen bra 

och de som arbetade på skolan trivdes och upplevde att de var delaktiga.  

 
Tabell 2 Mångfaldsarbete i undervisningen 
 Skola i Stockholms 

södra förort 
Skola i Stockholms 
innerstad 

Skola i norrländsk 
småstad 

Anpassa 
undervisningen till 
olika 
undervisningsstilar 

            - (+)               +(-)              - (+) 

Skapa goda relationer 
och öka elevernas 
förståelse för 
varandra 

            -                +(-)               - 

Arbeta för att elever 
tänker självständigt 

            -                +(-)                - 

 

På skolan i Stockholms södra förort samt skolan i den norrländska småstaden hade man 

bristfälliga kunskaper och strategier för hur mångfaldsarbetet i undervisningen kan se ut. 

Dock hade enstaka informanter viss kännedom om olika metoder för mångfaldsarbete. På 

skolan i Stockholms innerstad hade rektorn och samhällskunskapsläraren relativt goda 

teoretiska kunskaper om hur mångfaldsarbete kan se ut i teori och praktik.  

 

Utifrån ovanstående tabeller samt de kunskaper som vi har tillgodogjort från litteraturen drar 

vi följande slutsatser; 

 

Vi anser att det är tydligt att mångfaldsarbete inte ännu har slagit igenom i den svenska 

skolan. Detta är något som både teorin som empirin visar. I Sverige finns bristfälligt med 

litteratur inom ämnet skrivet för den svenska skolan, något som tydligt färgar av sig på 

praktiken. Trots detta talar läroplanen om värdet av mångfald och allas lika rätt till utbildning 
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och utveckling. Hur ska lärare kunna implementera Lpo 94 och dess tankar om mångfald, då 

det inte finns kunskap om hur man i praktiken bör gå till väga?  

 

Vår empiriska studie pekar på att man på de skolor vi besökt inte har några direkta redskap 

eller strategier för mångfaldsarbete, inte heller verkar de känna till nyttan och vikten av 

mångfaldsarbete. På skolan i den södra förorten ansåg rektorn att det var slöseri med tid. 

Denna inställning tror vi grundar sig i okunskap om begreppet mångfald. Man ser inte 

mångfaldsarbete som en väg för utveckling och effektivisering för alla. På skolorna vi besökt 

fokuserade man ofta på kön eller etnicitet. Om man istället hade kunskap och kännedom om 

vad mångfaldsarbete egentligen innebär för allas utveckling, tror vi att det skulle kunna 

bemötas på ett mer positivt sätt.  

 

Den okunskap om hur mångfaldsarbete ska bedrivas leder till en reproducering av 

diskriminerande normer och värden. Detta är något vi inte tror beror på illvilja. Tvärtom tror 

vi att lärarna och skolledning gör sitt bästa för att ingen ska diskrimineras eller marginaliseras. 

Vi uppfattar det som att man ”gör så gott man kan”. Lärarna använder de metoder som de tror 

ska fungera, exempelvis diskussioner i klassrummet och enskilda samtal.  

 

Att den svenska skolan inte har kommit längre inom mångfaldsområdet tror vi kan bero på att 

Sverige länge identifierat sig som ett homogent land och därför inte reflekterat över mångfald. 

Troligtvis kommer mångfaldsarbetet inom en snar framtid att slå igenom även här. Detta i takt 

med att fler och fler inser att vår omvärld är heterogen och skolan måste anpassa sig. 

Mångfaldsarbetet kanske också hamnar i ljuset som ett svar på den ökande segregeringen vi 

ser i dagens Sverige. Då människor med olika bakgrund, erfarenheter och personligheter inte 

naturligt möts tror vi spänningar uppstår. Dessa spänningar leder i förlängningen till 

konflikter. Kunde man vända situationen, göra skolan till en mötesplats för alla, en plats där 

våra barn får lära känna olika typer av människor, så tror vi att samhället skulle vinna mycket.  

 

Mångfaldsarbete har delvis nått svenskt näringsliv, men ännu inte i skolan. Detta tror vi kan 

bero på att man i näringslivet tjänar pengar på effektivisering och utveckling. I den offentliga 

sektorn som skolan tillhör framstår inte vinster lika tydligt. Vi skulle önska att skolan var i 

framkant och att man insåg potentialen och de vinster hela samhället och demokratin gör med 

ett effektivt mångfaldsarbete.  

 



 50

De flesta är medvetna om det statusmönster som finns i samhället där många olika strukturer 

är utformade efter en viss norm. Ändå fortsätter skolan att reproducera hierarkiska och 

marginaliserande mönster. Skolan måste ta sitt ansvar och ge varje individ den demokratiska 

rätt att bli likabehandlad av medvetna och upplysta vuxna.   

 

8 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Vi tror att man måste ställa sig frågan vad skolan som institution har för mål. Vad är 

egentligen syftet med dess verksamhet förutom förmedlingen av ämneskunskaper? Vad 

behöver en människa kunna som lever i Sverige och världen?  

 

Skolans främsta syfte måste vara att skapa en fungerande samhällsmedborgare.  

 

Följande citat kommer från Imanuel Kant, 

 
”Föräldrarna sörjer för hemmet, furstarna för staten. Ingen av dem har som överordnat mål det som 

är bäst för världen eller den fulländning som mänskligheten är bestämd till och har anlag för. 

Utkastet som en plan för uppfostring måste bli kosmopolitiskt.” 117 

 

Då den enskilde människan sörjer för det egna, politikerna för staten måste alltså skolan ha 

som överordnat mål, det som är bäst för världen, eller den fulländning som människan har 

förmåga att uppnå.  

 

Peter Kemps skriver om världsmedborgaren som ideal för bildning och utbildning, en idé som 

är lika gammal som den politiska filosofin.118 Även om idén är gammal och att man därmed 

inte kan förhålla sig okritisk till den kan den innehålla en kärna som på nytt har fått aktualitet. 

I vår tid är en världsmedborgare en människa som uppmärksammar nutidens stora globala 

problem för att finna lösningar som gagnar hela mänskligheten.  

    

Dock verkar det som om de flesta skolor inte strävar efter något världsmedborgerligt ideal, 

utan är inskränkta i sin syn och sällan diskuterar frågor av universell art, trots att vi befinner 

oss i en tid då globala problem blir allt mer påtagliga.119 Kemp menar att skolsystemets elände 

endast kan övervinnas om vi inser att världsmedborgaren måste vara det ideal som vår 
                                                
117 Kemp Världsmedborgaren politisk och Pedagogisk filosofi för det 21 århundradet s. 13 
118 Kemp Världsmedborgaren politisk och Pedagogisk filosofi för det 21 århundradet s. 13 
119Kemp Världsmedborgaren politisk och Pedagogisk filosofi för det 21 århundradet s. 17- 20 
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utbildning och bildning ska sträva mot. För att nå målet hävdar han att all utbildning och 

bildning måste bli mångkulturell.120  

 

Vi menar att man behöver utbilda en människa för vår tid och sträva efter att skolan ska leda 

till verklig demokrati för mänskligheten. Vi är duktiga på att säga att skolan ska vara 

demokratisk men är den verkligen det? Med tanke på de maktstrukturer som finns är det 

tveksamt om man kan säga att alla har samma värde i skolan. Kan man införa ett väl 

fungerande mångfaldsarbete kommer skolan sannolikt att bli mer demokratisk.  

 

I skolan ska man inte reproducera statushierarkier och orättvisor utan man måste här arbeta 

för en förändring. Skolan får inte vara en arena där förtryck legitimiseras och reproduceras.  

Det är allmänt känt att barn som kommer till skolan möter våld och förtryck från 

klasskamrater. Mobbning och kränkande behandling är vardag för ett stort antal skolbarn. 

Många upplever inte att de har verkligt medbestämmande. Istället för att ta fram det bästa i 

varje elev fokuserar man ofta på att försöka omforma eleverna. I skolans värld skapas ett 

utanförskap, man sorterar och kategoriserar elever efter en given mall, där vissa elever klassas 

som mindre värda.121   

 

Diskriminering och marginalisering av människor leder i förlängningen till krig och 

konflikter. Förtryck föder motstånd och våld. Kan vi inte lära oss fungera och samarbeta med 

olika människor i skolan kommer vi inte heller lyckas i ett större sammanhang. Kan vi inte 

skapa jämlikhet i klassrummet kan vi inte heller skapa det i världen. Motsättningar uppstår 

som i förlängningen leder till krig, som till exempel USA:s krig mot terrorismen och 

konflikten mellan västvärlden och den muslimska världen.  

 

Eftersom människan av idag ställs inför globala problem som klimatförändringar, terrorism, 

panepedemier och krig måste man lära sig att samarbeta över såväl de nationella, kulturella 

som fiktiva gränserna.  

 

Vi tror att införandet av mångfaldsarbete i skolan är ett viktigt och absolut nödvändigt steg på 

vägen mot en bättre värld, en värld i fred. 

                                                
120 Ibid s. 64 
121 A. Runfors Mångfald motsägelser och marginaliseringar En studie i hur invandrarskap formas i 
skolan(2003) s. 239-240 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  
Frågor till lärare 

 

• Vad är mångfald för dig? 

• Hur tycker du man ska arbeta med mångfald i klassrummet? 

• Har ni någon fortbildningen i mångfald? 

• Vilken kompetensutveckling bör man satsa på i skolan för att få verktyg att bemöta 

mångfalden? 

• Vilken roll tror du rekryteringen spelar av skolpersonal för utvecklingen av 

mångfaldsarbetet? 

• Hur tycker du att man ska arbeta för att förhindra diskriminering och missgynnande 

behandling av elever?  

• Vilken sorts människa vill ni att skolan ska forma. Vad är målet med den svenska 

skolan?  

• Kan man skönja stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummen? 

• Kan man skönja stora skillnader i status mellan olika lärare? 

• Arbetar man för att utjämna statusskillnader ibland eleverna? I lärarlaget? 

• Vilka kvalitéer söker du man söker när man anställer nya lärare? 
• Hur olik får man vara hos er? 
• Är det högt i tak i er organisation/ arbetsgrupp? 
• Lyssnar ni på varandras inlägg i arbetslagen och på övriga möten? 
• Låter ni alla komma till tals i arbetslaget? 
• Upplever du organisationen som platt eller hierarkisk 
• Är och känner ni er delaktig i verksamheten? 
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Frågor till rektor 

 

• Vad är mångfald för dig? 

• Hur tycker du man ska arbeta med mångfald? 

• Har ni någon fortbildningen i mångfald? 

• Vilken kompetensutveckling bör man satsa på i skolan för att få verktyg att bemöta 

mångfalden? 

• Vilken roll spelar rekryteringen av skolpersonal för utvecklingen av mångfaldsarbetet?  

• Hur ser lärare och rektorer på mångfalden i skolan?  

• Hur tycker du att man ska arbeta för att förhindra diskriminering och missgynnande 

behandling av elever?  

• Kan man skönja stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummen? 

• Kan man skönja stora skillnader i status mellan olika lärare?  

• Arbetar man för att utjämna statusskillnader ibland eleverna? I lärarlaget? 

• Vilken sorts människa vill ni att skolan ska forma? 

• Vilka kvalitéer söker ni när ni anställer nya lärare? 
• Hur olik får man vara hos er? 
• Är det högt i tak i er organisation/ arbetsgrupp? 
• Lyssnar ni på varandras inlägg? 
• Låter ni alla komma till tals? 
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BILAGA 2: TRANSKRIBERADE INTERVJUER 
Skola A 
 
Intervju med manlig rektor på skola A i Stockholms förort 
Datum: 2006-11-20 
Material: Ljudupptagning samt anteckningar 
 
Vad är mångfald för dig? 
Svar: ja. framförallt motsatsen till enfald. Det tror jag är det viktigaste. Det är bara att 
konstatera att det finns olikheter. Olikheter finns och görs till ett problem helt i onödan. 
Mångfald innebär inte att pracka på andra sin egen kultur eller sin egen uppfattning men det 
innebär att man skall respektera dom olikheter som finns. Mångfald är inte i motsats till 
assimilation det går att tänka sig assimilation och mångfald fortfarande. Det som är viktigt 
och som borde lyftas fram i mångfaldsdiskussionen är begrepp som respekt, ömsesidig 
respekt det får inte vara Sverigedemokraternas krav på att bli respekterade för sina åsikter 
men det får inte heller vara religiösa ytterligheters krav på respekt på sina vansinnigheter.  
Och grunden för mångfalden måste ändå vara hemmaplan. Alltså i Sverige är den svenska 
kulturen grunden för mångfald.  På den ska mångfalden baseras. Den får inte raderas undan i 
någon form utav falskt hänsynstagande. Vi måste ha en gemensam plattform och den kan inte 
nyskapas varje gång någon ny person anländer till Sverige. utan den ska finnas där. Och där är 
basen. Det är den svenska kulturen. Som en följd av de exempelvis så går alla våra elever på 
adventsfirande i kyrkan. Och hälften utav av våra elever är muslimer. Och deras mammor 
sitter mammorna och fotograferar så glatt med huvudduk och hela programmet. Därför att 
detta är en kulturell företeelse inte religiös. Och det är aldrig något problem. Vi har ju jehovas 
vitten och fundamentalister vi med, men Mustafa kommer. Så Det är en attitydfråga. Det är ett 
bra exempel på mångfald. Där man är nyfiken på de andra och inte stöts av det.  
 
Hur tycker du att man ska arbeta med mångfald? 
Svar: Jag tycker inte att man ska arbeta så mycket men det, det är mest en attitydfråga och det 
är bara att konstatera att det finns. Sedan naturligtvis kunskap om hur världen ser ut i olika 
perspektiv det är en del utav samhällskunskaps undervisningen det är en självklarhet men att 
arbeta med mångfald känns som om mångfald är ett problem. Och det ska det inte va. Det 
borde få finnas till bara. Man måste kunna vara svensk och muslim. Svensk och hindu och är 
man nu svensk och sik och måste ha turban så borde man kunna ha blå turban när man jobbar 
på SL och röd om man är brandman. Fast det kan vara svårt att få på hjälmen. Det borde inte 
vara en diskussionsfråga. Att fokusera på om karl kan köra tunnelbana eller inte. Men man 
ska aldrig acceptera så kallade kulturella ytterligheter som strider mot vårt rättmedvetande. 
Sen om det är baserat på olika grunder det spelar ingen roll Jag accepterar inte att tjejer inte 
får gå på gympan för vissa föräldrar, jag accepterar inte att tjejer ska tvingas bära huvudduk 
av sina nyreligiösa föräldrar, fäder mest, eller att tjejer stannar hemma och vaktar småbarn för 
att föräldrarna ska göra något annat, jobba svart eller så. Så det finns gränser för det som är 
främmande kulturyttringar som inte passar in i det svenska samhället. De är oftast inte 
religiöst betingande. Och den värsta avarten är naturligtvis könsstympning. Det är en kulturell 
yttring som är okey i vissa länder men inte i Sverige. Och det är jag glad för. Det är inte okey 
att spöa sina barn trots att det är okey i större delen av världen, så om en engelsman flyttar till 
Sverige så får han finna sig i att det inte är okey att spöa ungarna hemma trots att det är okey i 
England. Mångfaldstanken får aldrig krocka med det svenska rättsmedvetandet.  
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Har ni någon fortbildning om mångfaldsarbete? 
Svar: Nej  
 
Vilken roll spelar rekryteringen av skolpersonal för utvecklingen av mångfaldsarbetet? 
Svar: De som inte klarar av att jobba i mångkulturell miljö flyttar rätt fort på sig om de har det 
tvivelaktiga nöjet att bli anställa. För det första har nästan alla varit här som lärarkandidater. 
Vi har inte haft en annons ute på tio år. Vi vet vad de går för.  
 
Hur ser du på Södertörns högskolas lärarutbildning med interkulturell profil som vill 
förbereda studenterna att bemöta mångfalden? 
Svar: (Rektorn gör pruttljud med munnen )…. Nej absolut inte något att ha. Det är ingenting 
att ha. Bortkastad tid. Överhuvudtaget den friheten som finns inom lärarutbildningen. Man har 
glömt att det faktiskt finns en arbetsgivare som har krav på kompetens och vettiga 
kombinationer. Vissa lärare gör sig arbetslösa med sina konstiga inriktningar. Det jag saknar, 
som är en del av mångfaldsutbildningen, är kunskap om svåra samtal, föräldrakontakter och 
konflikthantering och hur man ska bete sig när kör ihop sig, för där kan man hamna i rätt så 
festliga kulturkrockar. Det är det man ska fokusera på och borde jobba mycket, mycket mera 
med. Det märker jag att alla nyutexaminerade lärare saknar, i allra högsta grad, och det är 
därför de går in i väggen. Det är jättesvårt innan man behärskar det. 
 
Hur olik får man vara hos er? 
Svar: Du får ha vilken hudfärg du vill bara den inte är grön, för vi tar inte in utomjordingar på 
grund av språkproblem, du får ha vilken sexuell läggning du vill bara du inte ofredar dian 
kollegor, det intresserar oss inte, du får ha vilken religion du vill bara du inte försöker frälsa 
oss här. Vi har alla lärare i skolan idag men inga gröna. Det är skit samma om du är en 
homosexuell turk eller homosexuell alban för det handlar om individen. I mångfaldstänket ser 
man individen inte flocken. Vi har alla lärare, vi har allt detta idag, men inga gröna.  
 
Låter ni alla komma till tals? lyssnar ni på varandra? 
Svar: Det är jag som pratar mest. vår organisation däremot är så uppbyggd att arbetslagen är 
som en liten skola i skolan. Skolan är väldigt hierarkiskt ordnad men organisationen främjar 
delaktighet.  
 
Hur tycker du att man ska arbeta för att förhindra diskriminering och missgynnande 
behandling av elever?  
Svar:Mångfaldsdiskussionen handlar om makt och inte etnicitet. Det är mer en maktfråga än 
en diskrimineringsfråga. Det är larvigt att bunta ihop människor och snacka om etnicitet. 
Djursholm är invandrartätast men har inga problem. Acceptans och öppenhet är en 
välfärdsfråga. En utvecklingsfråga. Ett tryggt samhälle har utrymme för mer än ett otryggt.  
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Intervju på skola A i Stockholms södra förort  
Kvinnlig lärare i  samhällskunskap, engelska och hemkunskap 
Datum: 2006-11-21  
Material: Anteckningar 
 
Vad är mångfald för dig? 
– Mångfald är att det finns alla sorter. Kulturell mångfald. Tänker mest på kulturell mångfald 
men det kan väl ingå alla sorter.  
 
Hur tycker du att man ska arbeta med mångfalden i klassrummet? 
– Jag vet inte om jag tänker på det överhuvudtaget. Jag vet inte om jag arbetat på något annat 
sätt än vad jag har gjort tidigare bara för att jag jobbar på en sådan här skola. Ja jag tänker väl 
på att plocka upp deras erfarenheter 
 
Har ni någon fortbildning i mångfald? 
– Nej, inga kurser. Vi går en kurs i språket med tanke på att man ska tänka på barn med annat 
modersmål.  
 
Vilken roll spelar rekryteringen av personal för att utveckla mångfaldsarbetet? 
– Man ska inte se mångfalden som ett problem att arbeta med. Men det är bättre med både 
kvinnor och män i arbetsgrupperna.    
 
Vilken kompetensutveckling bör man satsa på i skolan för att få verktyg att bemöta 
mångfalden? 
– Jag vet inte jag ser inget problem med mångfald. Jag är präglad av de åren jag bott 
utomlands. Det gäller att försöka vara lyhörd och intresserad av olika kultur typer så att man 
plockar upp kunskap där. Jag är van att umgås med alla möjliga när jag var utomlands 
umgicks jag inte med andra svenskar utan jag trivdes bäst med sådana som inte var som mig 
då fick jag vara hursomhelst för jag var ju svensk och lite konstig. Jag blev ursäktad och det 
fanns mer utrymme.  
 
Hur olik får man vara? Finns det plats att vara annorlunda? 
– Ja, tycker det finns utrymme för att vara annorlunda (syftar på skolan). Bland barnen också. 
I den klass som gick ut förra året hade vi en dyslektiker, en särskoleelev som hade helt eget 
undervisningsmaterial och så, en som ställde sig upp och sjöng solo till alla lärare, en kille 
som var supersmart. De var så olika allihop så ingen tänkte på att det var något med den tjejen 
som var särskoleelever.  
 
Finns det tydliga maktstrukturer i klassen? 
– Ibland kan man se väldigt tydliga maktstrukturer. det är olika från grupp till grupp. Det är 
olika vilka som har status i gruppen. I en klass är det de duktiga som har status i en annan 
klass är det de tuffa.  
 
Arbetar ni för att jämna ut statusen? 
– Nej man gör inget. Fast i en åtta fanns det fyra killar som konkurrerade om statusen och då 
plockade vi dem. Det blev på de andras bekostnad. Två fick gå till en annan klass så att 
maktkampen skulle sluta.  
 
Är det högt i tak i organisationen? 
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– Ja det är det på den här skolan tycker jag det. Men när man gått som vikarie har man fått 
lilla klappen på huvudet och tillrättavisningar. Nu har det försvunnit pennor igen och så tittar 
de på mig. Man blir inte behandlad som en riktig lärare.   
 
Lyssnar ni på varandra i arbetslagen? 
– Vi känner att vi inte har något riktigt arbetslag. Vi har halvtidare. Och alla är inte här alltid 
och så jobbar de på andra skolor. Vi jobbar ihop med p1 ibland. Det är svårt när alla är 
spridda. 
 
Låter ni alla komma till tals? 
– Nej alla kommer inte till tals lika mycket. Det beror på om man tar för sig. Jag är tystare på 
stora möten. I arbetslaget har vi kvinnor varit de mest drivande. Vi har varit flera stycken som 
har åsikter. Jag har inte känt att det varit problem att ta plats men det kan hända att det finns 
någon som tycker det. Personlighet ligger bakom varför vissa har stått tillbaka. Men ja jag 
tycker att vi är ganska bra på att lyssna men de flesta pratar ingenting. Och ibland tycker jag 
att man diskuterar saker som är så självklara. Det finns inte så mycket tid. 
 
Upplever du organisationen som platt eller hierarkisk? 
– Den är hierarkisk. Det kommer saker på oss som vi inte får vara med och bestämma om. 
Man frågar inte oss vad vi har behov av. Det är så tydligt när man sitter med andra lärare. Vi 
tycker en sak tillsammans. Ledningen lyssnar inte. Vi satt på engelsk konferens och vi fattade 
ingenting. Det var så toppstyrt. Handlade om lokala arbetsplaner och vi förstår inte vad vi gör. 
Vi hade jobbat med arbetsplanerna flera timmar på vår skola och så kom vi till det här mötet 
med lärare från andra skolor som jobbat likadant och så hade ledningen redan en skriven plan. 
Vi hade jobbat separat hur många timmar som helst och sedan ska vi sitta där och får en 
gammal som redan finns. Vi förstår inte vad de gör. 
Och så skickar de iväg oss på kurser med innehåll som vi redan kan. Vi tänker och gör redan 
så här tänker vi. Skicka de som inte redan vet.  
  
Känner du dig delaktig?   
– Ja, för mycket delaktig. Man är med och duttar överallt istället för att koncentrera sig på en 
sak.  
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Intervju på skola A i Stockholms södra förort 
Manlig lärare i samhällskunskap och IT 
Datum: 2006-11-21 
Material: anteckningar 
 
Vad är mångfald för dej? 
– Mångfald är ett stort ord. Det är väl att se individen, inte generalisera. Folk är olika, att inte 
se dem som en grupp. I varje grupp finns en mångfald. VG - MVG - G- IG, det finns olika 
nivåer. 
 
– En del ungar kommer härifrån, andra från andra delar av kommunen, andra kommer ganska 
långt härifrån. De har alla olika erfarenheter och alla ska sedan passa in här. Mångfald är att 
lyssna, ta tillvara det de är bra på för att utnyttja. Ibland kommer barnen med bristande 
baskunskaper och till det bristande dokumentation. Jag fick två elever med bristande 
dokumentation. Jag talade med deras lärare. De hade inte haft läxor (de började i åttan) inte 
samma rutiner. De fick problem och för föräldrarna var det nytt att de skulle stötta dem med 
läxorna hemma. Men barnen kunde andra saker. De var väldigt starka i den muntliga biten, 
men hade svårt att använda fantasin. De hade diskuterat mycket. Värdegrundsfrågor, 
demokrati om demokrati var rätt, exempelvis. Alla  barn har ”godbitar” och förmodligen 
svagheter också.  
 
– Begreppet mångfald gör att jag inte säger att jag har svaga eller starka grupper. Jag har 
trevliga grupper. Alla individer, elever, har olika mognad, kunskap och social kompetens. Jag 
bryr mig inte om etnicitet. Jag var i början orolig för att tala om religion, men ungarna kan 
ungefär lika lite oavsett om de är muslimer eller kristna eller buddister, Så muslim, kristen 
eller romer, jag bryr mig inte. Det är inte heller problem med att stötta de som behöver stöd. 
Problemet som jag ser det är at jag inte hinner ”coutha” de starka. Tiden finns inte. Det finns 
så mycket administrativa frågor jag måste syssla med. Jag är lärare och 40 % av tiden går till 
undervisning och 60 % går till administration. Det är ämnesträffar, elevvård, fortbildning, 
arbetsplaner som ska skrivas, när får jag vara med mina barn? 
 
Hur ska man jobba med mångfald tycker du? 
– Jag är med i ett projektarbete, nej två projektarbeten. I det ena är 26 länder inblandade. I det 
andra är det 5 länder. I det första åker vi till 20 elever till Labau utanför Wien, varje år följer 
jag med. Det är jätteroligt. Det är genom Euroteens. Officiellt är det ett geografi och 
miljöprojekt. Vi tar lite vattenprover och så, men mest umgås vi. Vi är i mindre grupper och 
vi pratar engelska med de andra barnen. De lär sig exempelvis när de pratar med andra hur de 
kan vara i en klosterskola på Irland eller hur det är i skolan i Polen, men mest lär de sig 
engelska och har trevligt. Det vidgar ögonen på ungdomarna. 
 
– Vår rektor är en bra chef. Jag var ju ämneslärare men vår rektor bad mig starta upp en IT-
klass. Hur ska den se ut? Sa jag. 
 
– Vet inte, men du får bestämma det. Det finns visst en i Danmark. Det är chefen i ett nötskal! 
Han kastar upp en boll och ser om någon plockar upp den. 
 
– Varje elev är unik och ska tas tillvara. Mångfald är en gåva, inte en belastning. Jag kan fråga 
på en lektion vad är en fördom? Vi ska ta tillvara deras kulturella bagage. Vi kan mötas 
exempelvis i fotbollen som vi har gemensamt. Det brukar också komma fram när vi diskuterar 
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att vi tycker lika om hur samhället ska vara. Jag har inte mött någon ännu som tycker 
samhället ska styras med religiösa lagar. Religiösa ledare ska inte styra. Det har alla mina 
elever tyckt! De tycker att religion är intressant men det ska inte blandas med politiken. Kort 
kan jag säga att mångfald är en resurs inte ett problem. Kan vara krångligt men vi brukar lösa 
det. T.ex. en del får inte simma med killar eller pojkar får inte visa sig nakna för andra män, 
men det finns ingen färdig mall.  
 
Har ni någon fortbildning i mångfald? 
– Ibland kan vi få information från kommunen, men det är roligare att ta upp olika frågor att 
diskutera i klassen. 
 
Vilken roll spelar rekryteringen i av skolpersonal för utvecklingen av mångfaldsarbetet? 
– Vi har ju exempelvis en rumän, en ryss, en turk och en chilenare, men vi är övervägande del 
svenskar. Det är inte det viktiga. Det viktiga är rätt inställning. Läraren ska se varje individ. 
Var de kommer från är oväsentligt. Fast det är klar, det kan vara bra att se att för de unga att 
vi inte är bara svenskar här utan att där finns någon som är som jag. Turk – turk. Tillexempel 
kan eleven exempelvis gå till olika lärare beroende på vad man vill prata om. Kanske någon 
har problem med språket, då kan de gå till honom som förstår. Någon som förstår och som de 
kan identifiera sig med. Som känner igen problemet. I arbetslagen tycker jag att det är bra att 
vi är både män och kvinnor unga och gamla och att vi har olika kulturella bakgrunder. Det 
skulle vara dåligt om alla var som jag. Svensk man runt 30 år.  
 
Pratar alla och lyssnar ni på varandra? 
– Nej alla talar inte på möten. Man kan inte vara överallt. Det är målbeskrivningar och 
arbetsplaner. Man kan prata i arbetslagen, men vårt arbetslag fungerar inte. Vi har problem. 
Vi har tagit upp det med studierektorn. Ibland blir vi bara ålagda saker uppifrån som vi inte 
själva varit med om att besluta. I arbetslagen finns de som borde gå på mer andra måste hålla 
tillbaka. Ska vi ändra vår personlighet? Jag tycker man får ta fram och testa om man har de 
andra med sej. Det kanske funkar eller funkar inte.  
 
Hur olik får man vara? 
– Man måste ha ett samtal en dialog ett avtal. Jag är ju typiskt svensk, visar inte känslor, men 
man måste respektera varandra även den med små känsloyttringar. Man får faktiskt vara hur 
olik man vill här om man håller sig inom regelverket. Slöja är okey.  
 
Kan man skönja stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummen? 
– I klassen finns alltid 2 3 ledartyper. Det är hierarkiskt. Även hos oss lärare. Jag menar 
måndags-mötena är ofta studiotrektorsmöte, men vi har ju också plussamtal med henne. Där 
kan vi framföra kritik och få stöd. Jag efterlyser någon slags diskussionsforum, där vi lärare 
kan diskutera bara, prata. Ta det här med elevkontraktet, det är fel utformat, inte förankrat 
bland eleverna och föräldrarna. Därför kommer de att bryta mot det, anser jag. Det skulle jag 
vilja diskutera. Vi behöver en ventilationsgrupp där vi kan ventilera vad som helst. 
 
Är organisationen hierarkisk? 
– Vår studierektor säger ofta ”Vi” men menar då vi i ledningsgruppen. Det finns en skiktning 
eller motsatsförhållande. Vi skulle vilja vara med och planera exempelvis tema demokrati, 
men, det blir som en maktkamp. Det liknar mer det militära. Samtidigt vill jag inte ha en 
diskussion för diskussionens skull.  
 
Känner du dig delaktig? 
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– Men det är klart att jag styr och är delaktig. Jag schemalägger ju lärarnas tider.  
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Intervju på skola A i Stockholms södra förort 
Kvinnlig lärare i matematik 
Datum: 2006-11-23 
Material: anteckningar 
 
Vad är mångfald för dig? 
– Jag tänker då olikheter. Ser det som en positiv sak. Alla typer av olikheter. Det är positivt 
för vi ger varandra en mängd olika erfarenheter utifrån oss själva. 
 
Hur tycker du att man ska arbeta med mångfald? 
– Det ger sig själv. Vi har ett bra arbetsklimat. Det genererar bra saker. Man kan stötta 
varandra och exempelvis se på varandras arbeten. Vi litar på varandra. Tar till sig, delar med 
sig. 
 
Har ni någon fortbildning i mångfald? 
– Just ni har jag SPIM – gruppen. Språket i matematiken. Här tar man alltså upp språket. Det 
hör ju till mångfaldsarbetet, att vi tar upp det. 
 
Har ni maktstrukturer i klassen? 
– Ja, absolut. Vi försöker utjämna genom att samtala om tillexempel alla människors lika 
värde. Jag har ju olika profiler i min klass. Hockey- killarna kan ibland känna sig överlägsna. 
Där har vi pratat mycket. Också pratat med föräldrar. Dela in i utjämnande grupper, haft 
enskilda samtal med eleverna. Vi har ju ett bra samarbete i arbetslaget. Jag får ju alltid veta 
om det är något på gång, innan jag går in till klassen, en konflikt eller så. Det är en fördel att 
inte så många lärare är involverade runt eleverna. Vi har också ett nära samarbete med de 
andra i arbetslaget. Gruppindelning exempelvis, hur ska vi göra för att det ska bli bra i 
klassen? 
 
Vilken roll spelar rekryteringen av skolpersonal för utvecklingen av mångfaldsarbetet? 
– Vi har ju inte så stor personalomsättning. De har säkert någon tanke men är man nöjd får 
man känna det.  
 
Är det en hierarkisk styrd skola? 
– Ja det kan jag tycka att det är. Ibland är jag nöjd med det, ibland missnöjd. Ledningen 
lyssnar alltid men……. I arbetslaget är det högt i tak. Jag kan komma med idéer både 
obekväma och bra. Det är inte personligt om någon inte tycker som jag. Jag tycker att det är 
högt i tak och att vi lyssnar på varandra. En del pratar mer andra mindre. Det beror på 
personlighet. Jag känner mig delaktig i arbetslaget och till en viss del i hela verksamheten. På 
stormöte morgonmöte……Tiden räcker inte till. 
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Skola B 

Intervju med manlig rektor på skola B i Stockholms innerstad 
Datum: 2006-11-23 
Material: ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dig? 
Svar: Stor filosofisk fråga. Ja, vilken ände ska man börja. Det sammanfattande med begreppet 
är väl ändå, att mångfald är ett slags möte. I alla möjliga kategiorer  om jag försöker hålla mig 
till en abstrakt nivå å sen kan man gå ner å tala om olika grupper. Man kan prata om sociala 
grupper religiösa grupper sexuella grupper ja alltså entniska grupper åsså kan kan man liksom 
hålla på så. Men det är ju mötet mellan alla de här grupperna, kategorierna som är mångfald 
för mig.  
 
Hur tycker du att man ska arbeta med mångfald? Ska man arbeta med den? 
Svar: Ja det tycker jag, jag tror att man ska vara väldigt medveten om den utveckling som 
pågår. Man måste vara medveten om vad bristen på mångfald kan leda till och jag tycker att 
man ser väldigt tydliga tecken på det inte minst i skolas värld. Även om det inte talas så så 
gärna öppet i medierna och den politiska retoriken om det så finns en stor medvetenhet. Man 
ser att segregationen i stockholmsskolor ökar dramatiskt. Vi hade ett sånt seminarium i våras 
där både socialdemokraternas Erik Nilsson och Lotta Edholm som nu är skolborgarråd efter 
valet då var helt överens om att segregationen har ökat och om man inte är medveten om det 
så kan man ju inte försöka med de medel som står till buds att motverka. Jag tror att det är bra 
med arbetsplatser och miljöer för de här mötena för jag tror det minskar spänningaroch jag 
tror att det minskar källor till konflikter för i det personliga mötet byggs en förståelse för 
varandras olikheter, en förståelse för att likheterna oftast är en förkrossande majoritet. 
Procentuellt sett. Och jag menar vi ser ju om man tar det här med kön så tror jag att det är 
jättebra att i de yngre åldrarna att det finns manliga förebilder både för killarna och tjejerna i 
förskoleklasserna och upp till år sex där vi ju har brist på män. Och att det vi har här på skola 
en manlig textilslöjdslärare till exempel och det har ju haft en oerhörd betydelse för 
inställningen hos pojkarna när det gäller slöjdämnet.  
 
Har ni någon slags fortbildning för lärare när det gäller mångfaldsfrågor? 
Svar: Ja, vi har haft en aspekt under det här året vi har jobbat med genusperspektivet och så 
där har vi haft en fortbildningsinstats och vi hade föreläsning här under vecka 24 och så 
försöker jag dra mig till minnes när vi hade tidigare det är så mycket man ska 
kompetensutveckla  men vi jobbar väldigt medvetet vad gäller sexuella olikheter med 
eleverna och har stående varje vår med år nio så har vi kärleksdagar man lyfter fram 
problematiken eller vad man ska kalla det med det här då vi försöker jobba med att motivera 
personalen med värderingsövningar och så vidare vi jobbar alltid också med samband med 
välrldkrigen så har vi diskussioner och tar hit föreläsare utifrån kring förintelsen och 
judeproblematiken tillexempel som utgångspunkt. Vi kan säker göra mer men vi gör i alla fall 
något. Vi har också jag försöker då tänka på vid rekrytering att det finns möjlighet att få in 
personal som inte är sådär traditionellt svensk vit medelklass som man kallar det. Det tror jag 
är viktigt i det här området som jag jobbar i. Jo vi har ju också ibland har vi platser över och 
vi tar ju inte bara in från vårt eget upptagningsområde och i den mån det går tar vi in från 
andra delar av staden, vi har elever från bor på tunnelbanesträckningen utifrån bredäng, 
tunnelbanelinjen ut har vi en del elever. Också från Tensta Rinkeby området och någon från 
Aspudden och det är ju ofta barn till invandrare men det är inte ändå så säga vem som helst 
kan jag konstatera då utan det är då invandrare med medelklassbakgrund. Med speciella 
ambitioner och många är medvetena invandrare som ser att om att deras barn ska ha framgång 
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i det svenska samhället så gäller det att jobba med svenskheten. Det är inte vem som helst ur 
invandrargrupperna som kommer hit, men vi tar ändå in i nån mån är det ju 
mångfaldsskapande. Så jag försvarar det med det.  
 
Hur olik får man vara hos er? Både bland vuxna och bland elever. 
Svar: Det är en knepig fråga, jag erkänner gärna mina tillkortakommnaden där. När jag alltså 
vi har haft problem med några i personalen som har en annan kulturell bakgrund, som har 
andra normer än vad vi kan acceptera. Om man har en invadrarbakgrund från ett annat land, 
men är försvenskad och säger tilleleverna nedsättande saker om deras utseende. Så kan jag 
inte ställa upp på det. Även om det är okej  i den kulturen i den rlationen lärare elev. Alltså då 
kan ju jag bli anklagad för att vara en inskränkt svensk. Eller att det kan vara svårt att 
kommunicera en gemensam värdegrund. Och vad som är viktigt att passa tider och så vidare. 
Det finns naturligtvis svenska lärare som gör bort sig på liknande sätt men det kan se lite olika 
ut för några som kommer från en annan kulturell bakgrund och som har en annan syn på 
förhållandet lärare elev ett uppifrån och ner perspektiv. Det svenska kulturen har en ett lärare 
elev på samma nivå perspektiv. Vi har till och med tagit bort den där lilla upphöjningen 
framme vid katedern. Och det där kan vara lite knepigt kan jag erkänna, nu tog jag mitt värsta 
exempel. Det kan finnas på mer subtila nivåer också.  
Det är ju också så att hålla sig inom systemet när man är på sin arbetsplats och sen utanför får 
man väldigt gärna vara så som man önskar och leva som man vill .vi har flera här i personalen 
som har en annan sexuell läggning. Än den traditionella man och kvinna. Det är ju absolut 
inget jag tycker är intressant ur ett anställningsperspektiv. Jag anställer på de kvalitéer som 
jag upplever passar skolan då.  
 
Är organisationen hierarkisk? 
Svar: Ja, det hoppas jag, säger jag lite provokativt tillbaka. Om det är en alltför platt 
organisation så tror jag det är väldigt svårt att forma något som är gemensamt. Det blir väldigt 
lätt olika subbgrupper. Så i någon mån tror jag att det är viktigt med hierarkin. På den här 
skolenheten har hierarkin två nivåer. Skolan består av tre skolor. Två väldigt små och en 
väldigt stor.Jag har organiserat det så att jag är högst upp då, naturligtvis. Under mig då har 
jag åtta mellanchefer, som är min förlängda arm. Det är med dom som jag diskuterar 
förhållningssätt, utveckling, kring det vi ska ta tag i härnäst och alla de här småfrågorna som 
är gemensamt. Dert är den sammanhållande länken. Under finns inga mer mellanled. Det är 
ovanligt. På de flesta skolor finns rektor och biträdande rektor studieledare och 
arbetslagledare . det ledet har jag tagit bort, minskat på leden, men däremot stärkt 
mellanchefernas roll. Som då har en oerhört stark ställning ut i sina undergrupper sedan en 
undergrupp är tex. 4-6 en annan är en 1/3 av år 7 till 9 som bildar en undergrupp. Och det är 
jag har försökt gjort det väldigt tydligt att och att den mellanchefen har och att den har 
möjligheten att utveckla sin grupp utforma verksamheten utifrån de förutsättningar som finns 
personalmässigt och elevmässigt, men däremot har mellanchefen med sig ett gemensamt 
mandat  från vår ledningsgrupp, inom de här ramarna jobbar du  med utveckling i din enhet. 
Men du går inte utanför de ramarna. Inom vissa områden har man en väldig stor frihet men 
när det gäller tex värdegrunden då är det såhär. Vi eftersträvar en stor likhet, en så stor likhet 
som möjligt. Man måste hålla samman annars tror jag den här stora enheten skulle falla 
sönder om vi liksom inte höll det på det här sättet.  
 
Gör ni något särskilt för at utjämna maktstrukturer i klassrummet? 
Svar: Vi initierar att man ska jobba med värdegrundsfrågor. Man jag kan inte precis kanske 
påstå att vi medvetet har haft det här med olika ja elevgrupper att vi har haft det som 
utgångspunkt. Ja vi har haft värderingsövningar där man fått tagit ställning till olika påstående 
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kring hur man är en schyst kompis vad man tycker om olika etiska dilemman och sånt där har 
vi jobbat på och initierat från ledningen att man ska det med sina elevgrupper på den 
såkallade mentorstiden. Lärarna har också fått i uppdrag att jobba fram egna sådana här sätt 
då för diskuterandet men kanske inte från den utgångsvinkel som du la fram här. Det kan jag 
inte påminna mig om men det är möjligt att det finns de som gör. Däremot så kan det bli att vi 
måste iskutera det utifrån att det finns sådana här gäng då som uppför sig på ett sätt som vi 
inte accepterar och vi får prata med dem kring deras uppträdande och kontakta deras föräldrar 
och tala om att vi inte är nöjda med deras förhållningssätt. Vi hade en rejäl historia här i våras 
då vi tog och sprängde ett sånt här tjejgäng då som vi satte i olika klasser. Föräldrarna var 
vansinniga några stycken då och andra föräldrar skrev långa tackbrev. Vi jobbar med 
problematiken när det blir problematiskt men vi skulle säkert kunna vara bättre i 
förebyggande syfte. 
 
Finns det någon vision om vilken samhällsmedborgare skolan ska skapa? 
Svar: Det här med visioner är på både gott och ont. Den visionen har jag fått av sveriges 
riksdag, den står i läroplanen och jag tycker inte att jag har mandat att . Jag kan inte ändra på 
min skola bara för att jag är rektor här. Däremot har vi en vision på skolan som vi tog fram för 
flera år sedan utifrån läroplanen lyft upp och liksom vissa bitar att vi vill exempelvis vara 
öppna mot omvärlden och öppna mot det nya men samtidigt ha ett kritiskt förhållningssätt 
Alltså inte gå i alla sådana där fällor bara för att det är nytt och sådär. Vi vill nyfiket ta in 
analysera det och applicera det så att vi tycker att här hade vi en pedagogisk vinst. Men på 
värdegrundsplanet så hävdar jag att det är mitt uppdrag att implementera läroplanen, inte 
skapa några egna koncept där. 
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Intervju skola B i Stockholms innerstad 
Kvinnlig lärare i svenska 
Datum: 2006- 11- 23 
Material: Ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dig? 
Svar: När jag tänker på mångfald då tänker jag nog etniskt mångfald för jag har jobbat på en 
sådan skola i Norra Botkyrka. Det var den mångfalden som var tydligast. Så att jag tycker att 
den här skolan för mig ser väldigt enhetlig ut, naturligtvis. Det finns en del som åker röda 
linjen och kommer då från södra förorten. Men annars är den ju på det sättet ganska enhetlig.  
 
Tycker du att man ska arbeta på något särskilt sätt med mångfald i klassen? 
Svar: Den är ju väldigt stor man kan tänka sig mångfald hur då är det liksom, vad talat vi om 
för mångfald asså. Etnisk är ju en sorts mångfald? Det jag kommer på såhär spontant är att vi 
har ju temaveckor det är ju en profilskola det här. Det är till för att man ska kunna fördjupa 
sig i sin profil då, men i de här temaveckorna ligger det ofta ett sånt här övergripande 
värdegrunds perspektiv kring sex och samlevnad, droger och annat och där handlar det då om 
mycket i den här åldern i alla fall acceptans för någon annan sexuell böjning och så och det är 
väldigt svårt i den här åldern och där finns det många fördomar bland elever. Det är kanske 
inte är så konstigt att det är så att när man är tonåring och pojke tillexempel men det jobbar vi 
mycket med. Så då har vi speciella dagar öronmäkta till sex och samlevnad men det har ju 
många skolor i och för sig men det är ju en bit av det och sen då det här som jag pratar om 
resurscentrum finns på den här skolan både de som har enskild undervisning hela tiden och de 
som har lättare diagnoser och som kan klara klassundervisning inte kanske hela tiden men till 
stor del och det är ju en väldigt bra tanke tycker jag att det finns back up okey går det inte så 
blir det en mindre grupp och i så många ämnen som möjligt så funkar det och det är därför 
som då vi har kunnat hävda då att ska man kunna integrera barn som har bekymmer så måste 
dom grupperna inte då vara så stora som man integreras i så därför har vi fantastiskt låg 
gruppstorlek för alla men det är vad man skulle önska för alla oavsett hur man har det, det är 
ju helt underbart. Det är väl en sorts integration.  
 
Är det en övergripande policy på den här skolan att de som är lindrigt utvecklingsstörda 
ska in i klasserna och blandas? 
Svar: Ja det är ju en övergripande som jag beskrev det det är därför man kunnat få det här 
resursen till skolan det är ju för att skapa ett resurscentrum med speciallärare. Så det är 
grundtanken så är det ju? 
 
Vilken roll spelar rekryteringen av skolpersonal? 
Svar: Jag vet faktiskt inte det får du fråga ledningsgruppen. Det är ju ganska blandat här det 
var väl så att för några år sedan var det en väldigt stor kader äldre lärare som gick då av 
naturliga skäl och då blev det en väldig väldig föryngring. Och så att skolan har ju genomgått 
stora personalförändringar ja har bara jobbat här i tre år jag hör ju till de äldre, men det är ju 
såhär också att eftersom skolan är liksom på något sätt tre enheter och inom varje enhet är det 
som en liten skola i sig. Så jag har svårt att överblicka helheten kring det här du frågar utan 
jag kan se hur det ser ut i min enhet och att det är ganska bra blandning kön, asså både män 
och kvinnor och det är lite blandning på ålder jag vet att jag blev rekryterad till mitt arbetslag 
på grund lite av min erfarenhet och ålder. De behövde en erfaren svensklärare som stannade 
och inte viftade iväg på annat. Så jag tror att det finns en ganska tydligt tanke och att man 
gärna välkomnar folk som har lite andra erfarenheter. Det är nog lite generellt kan jag tycka 
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bland de som kommer nya. Men sen finns det ju de som har varit här jättelänge och då har 
man ju den erfarenhet att man har jobbat här jättelänge. 
 
Hur olik får man vara hos er, Är det högt i tak i organisationen? 
Svar: I min enhet tycker jag att det är det, jag kan inte yttra mig om de andra två, alltså det 
känns som om jag har hamnat i en väldigt bra enhet. Det har varit lite av en spjutspets den 
enheten, vi ska ligga lite före kring ett annat arbetssätt och det var en väldigt konventionell 
skola här tidigare som det ofta blir när det bara är sådana som varit här väldigt länge. Och 
innan jag kom så vet jag att det förändrades väldigt mycket och att det initierades 
projektarbetesmodellen och schemat är åtminstone för oss ligger så att man ska kunna 
samarbeta och i mitt arbetslag gör vi det åtminstone två stora projekt per år. Nu jobbar vi 
tematiskt och det innebär att vi anknyter men vi asså har jag svenska så har No läraren och So 
läraren samtidigt samma tema och det ger möjligheter att jobba på andra sätt, vi kan gå ut på 
stan och göra saker tillsammans sådära. Det är sånt som man önskat hela livet. Jag har ju inte 
jobbat på en sådan skola jag har ju haft två ämnen till då tidigare, franska och engelska och då 
går det inte att få till det. Det här har jag längat efter att få jobba på det här viset.  
 
Kommer alla till tals lika mycket i arbetslagen? 
Svar: Ja absolut. Det är rena idyllen, vi har så himla roligt. 
 
Lyssnar ni på varandra? 
Svar: Ja och vi är delaktiga och jag tror att eleverna känner det också vi vet allt om alla. Vi 
har gemensamma elever och gemensamt elevansvar. Jag tror de känner det att vi är deras. 
Men jag kan inte säga att det ser ut så överallt. Det handlar om personkemi att man får välja 
varandra lite i alla fall från början att man går åt samma håll. Det är ju svårt det här med 
arbetslag man kan bli lätt ledsen. Man kan hamna fel och man har inte samma syn.  
 
Kan man se tydliga maktstrukturer i klassrummet? 
Svar: Ja så är det så fort du sätter ihop en grupp så ser det ut så. Det är ju något som vi vuxna 
måste hela tiden titta på. Vi har som policy då, vi har ju tre grupper då och de ska inte se 
likadana ut hela året alla ska arbeta med alla, vi flyttar om lite, inte vispar runt, att man hela 
tiden hamnar i nya konstelationen. Många har ju gått med varandra sen dagis och det kan bli 
lite motstånd också men vi tror på det här. Vi har utvärderat och i nian så säger alla elever att 
de känner 70 stycken bra, man har jobbat ihop. Så det är ett sätt att integrera att lite låsa i 
vissa positioner att det blir kotterier. För det är något vi jobbar med jättemycket, sen har vi ju 
en väldigt tydlig mobbningsplan här eleverna har ansvar att rapportera till mobbingteamet så 
att det jobbas ju väldigt mycket bakom som kanske inte syns. Men så fort det är ett ärende så 
tas det i det direkt. Eleverna själva är kamratstödjare och det är det enda de ska göra i ett 
ärende, de ska bara rapportera. Sen går de mobbningsansvariga i och tar tag i det här med en 
viss modell, farstamodellen. Men jag är lite osäker om det heter det, man sätter tidsgräns och 
följer upp. Man tar inte in föräldrar i första hand. Det är sådana arbeten som görs här och det 
är ju en jätteskola. Det gäller att bygga nätverk det annars lätt att bli anonym. I en så här stor 
enhet är det viktigt att det finns tydliga mål och strukturer.  
 
Har du en vision hur du vill att eleverna ska vara när de lämnar skolan?   
Svar: Mmm, för mig handlar det jättemycket om självförtroende, att känna att man har 
lyckats. Och det handlar ju skolarbetet mycket om om att få det stöd och den hjälp man 
behöver för att känna att man har lyckats. Det tycker jag är minimikrav som elev för att våga 
gå vidare, känn asig trygg och lite glad. Det är drömmen att alla ska känna så. Jag tycket att vi 
strävar i arbetslaget efter det här. Sätt att fånga upp elever. Stöd och att ingen ska falla, sen är 
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vi jättetydliga när någon är dum och sådär. Vi gör affär av det direkt. Självförtroende trygghet 
och att man kan känna att man kan lyckas igen. 
 
Är det en hierarkisk organisation? 
Svar: Ja, det är klart att det är de, på ett sätt när det är så här stort. Ju större organisation, det 
är ju gjort så att de här te enheterna är ju i stort sett självgående. Vi har hand om ekonomi, ska 
man köpa ngt ska det upp på atp, det finns en tydlig delegation. Pedagogik och sådär. Här tar 
det längre tid än på min förra lilla skola. Det är mer formellt. Det måste kanske vara så. Det är 
lite tungt ibland.  
 
Men du känner dig delaktig? 
Svar: Ja i arbetslag och i enheten. Och det är det som är viktigt. Vi har väldigt rörig ledning i 
min enhet därför att det har bytts ledare hela tiden av olika anledningar. Vi har varit utan ett 
tag och rektorn har fått gå in och man känner att det inte har varit någon styrfart så av 
förklarliga skäl. Men vi är ju rätt självgående det vore kul om någon kom in och var lite 
pedagogisk, lite ledande och kunde putta igång oss. Inom enheten är vi tre arbetslag som 
jobbar tillsammans. Ett sju ett åtta och ett nio och de jobbar ju tillsammans och det funkar ju.  
 
Tar man tillvara alla medarbetares kompetens? 
Svar: Nej det kanske man inte gör, för jag skulle kunna göra något i nian eller åttan. Det blir 
ju lite skolor i skolan och schemat är byggt så. Det finns fördelar och nackdelar med allt. Det 
blir väldigt tait. Jag tror att det är viktigt för tonåringar att känna att de är sedda.   
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Intervju på skola B i Stockholms innerstad 
Manlig lärare i matematik, fysik och teknik 
Datum: 2006-11-23 
Material: Ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dej? 
Svar: Du måste precisera frågan. 
Ja vi ser det som all möjlig sort mångfald. Olika ålder, kön, kulturell bakgrund och så. 
Ja du ser att det är förskräckligt mycket. Ibland är det bra och ibland är det dåligt. 
Det är väl svaret på den frågan? 
 
Tycker du att man ska jobba på något särskilt sätt med mångfald? 
Svar: Ja eftersom du inte har definierat ordet är det väldigt svårt att svara på…. 
Ja kan definiera det. Mångfald är et begrepp som är, som innefattar olikheter. Ålder kön klass 
Kulturell bakgrund All möjlig sorts olikheter som man kan hitta. Där lägger vi i begreppet 
mångfald. Ja, ja visst vi arbetar ibland med mångfald, men det går inte att ta hänsyn eller 
arbeta med allt samtidigt. Man måste koncentrera sig vid vissa tillfällen på ett område, vid ett 
annat på ett annat område förstås. I högre studier kanske man kan bredda verksamheten men 
det blir rörigt för barnen om man ska ta upp allt för mycket på en gång.  
 
Okey. Tema veckor har vi hört här om. Så det är på sådant sätt ni jobbar med det? 
Svar: Ja vi kallar inte det för mångfald utan det brukar då heta ämnesövergripande. Det är ju 
en skola vi går i inte och  social samvaro vi ska prata om. 
 
Tycker du att man ska ha någon fortbildning i att bemöta mångfald i skolan? 
Svar: Det är inte ur vägen självklart Men åter igen, det får inte bli ett för allmänt ämne, 
allmänt snack utan det ska vara definierat vad man i så fall vad man har fortbildning i.  
Så att nu så ska vi  prata om hur man ska bemöta etnicitet kanske  å sexuell läggning kanske 
och vid ett tillfälle? Ja, tema – ämnen per gång. Annars blir det återigen rörigt, det går inte att 
ta upp allt på en gång. Man kan inte omfatta hela jorden på en gång.  
 
Vilken roll spelar rekryteringen av skolpersonal för att bemöta mångfald? 
Svar: Ingen aning. Det hoppas jag att skolledningen sköter på ett korrekt sätt. 
 
Tror du att de har någon tanke? Kan du skönja något mönster att de vill ha lärare som 
är lite olika varandra? 
Svar: Något mönster ser jag inte men det förutsätter jag att de följer så att säga normala regler. 
Det är dock ett utvecklat samhälle. 
 
Hur olik får man vara hos er? Jag menar både bland elever och personal? 
Svar: Då måste du definiera olika gränser som jag ska ta ställning till. 
Ja kan svara både ja och nej- man får inte vara för olik. 
Nej, men man får vara olika 
 
Kan du se tydliga maktstrukturer på skolan? Finns det vissa grupper här som har mer 
status? 
Svar: Bland eleverna? Ja 
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Brukar den här statusen variera vilken grupp det är som har mest makt eller är det 
olika typer av grupper? 
Svar: Barnen befinner sig i en utvecklingsfas, de här grupperna varierar både så att säga både i 
styrka och storlek och individer kan växla från grupp till grupp. Sen finns det några som är 
lite mera fastare än andra. Och det är väl ingen nyhet i skolan.  
 
Arbetar ni då med att försöka utjämna och så? 
Svar: Vi har ju våra mentorssamtal. Mentorstimmar.  
 
Upplever du organisationen som platt eller hierarkisk?  
Svar: Mittemellan.  
 
Vi har hört att det fungerar bra i arbetslagen, att alla får komma till tals och så.  
Svar: Nej, då är det en platt organisation. Det är riktigt. 
 
Tycker du att alla kommer fram här? Gör sig alla hörda, lyssnar ni? 
Svar: Nej, det fungerar ju precis som i ett annat vanligt samhälle. Vissa säger mindre och 
andra säger mer. Så är det. Vissa kanske får mer att säga till om av det skälet. Det är möjligt. 
 
Tas då alla tillvara tycker du? 
Svar: Hur menar du då? Jag har svensk kvalité. Jag är inte svensklärare alltså tar man inte 
tillvara på mina svenskkvalitéer. Jag håller på med matte. Frågan är både ja och nej. Man 
försöker förmodligen från skolledningen titta på vad lärarna har för kompetens va, men 
rimligtvis går det inte at ta tillvara på allting. Så mycket som möjligt. Tror jag. 
 
Men känner du dej delaktig i hela verksamheten då? 
Svar: Inom enheten ja. Annars har du ju skolledningen som sköter skolan. Och där är alla 
mindre delaktiga.  
 
Men på nästa nivå i arbetslag och? 
Svar: Ja där har man stor delaktighet. 
 
Och alla deltar ungefär lika mycket? Är det någon som får större lass än andra? 
Svar: Ja då går jag tillbaka till föregående fråga. Några pratar mindre och andra tar väl lite 
mer.  
 
De som pratar lite mindre försöker ni få dem att ta mer plats? 
Svar: Jo, en vanlig fråga är - Vad tycker du? Så att det inte blir kritik efteråt…. Det är viktigt 
trots allt att det är konsensus 
.  
Hur tycker du att man ska arbeta för att förhindra diskriminering och missgynnande 
behandling bland elever? 
Svar: En mycket svår fråga. Samhället har inte lyckats alls med detta å vi kommer inte heller 
att lyckas särskilt bra. Eller så bra som vi har gjort. Det grundläggs redan på föräldranivå när 
barnen är riktigt små. Barnen är ganska formade när de kommer, åtminstone på högstadiet. 
Det är svårt att få dem att ändra sej. Faktiskt. 
Hur var frågan förresten? 
  
Hur tycker du att man ska arbeta för att förhindra diskriminering och missgynnande 
behandling bland elever? 
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Svar: Diskriminering i allmänhet? 
Ja. 
Naturligtvis diskutera problemet. Sen heter det vackert allas rätt. Det vore fruktansvärt dyrt att 
uppfylla. Så är det faktiskt. Väldigt dyrt att uppfylla. 
 
Jag förstår inte riktigt? 
Svar: Vissa elever skulle i princip må bättre av att ha privatundervisning hela skoltiden. De 
sätts i en grupp utan att de liksom förstår varför de går i skolan. Det har vi inte råd me. Inget 
land har råd med detta. Beroende på att elever är olika Alltså behandlar vi inte elever så att 
säga  ur deras egna förutsättningar fullt ut. 
 
Vad ur ett samhällsperspektiv önskar du att dina elever får med sig efter att ha haft dej 
som lärare, förutom sina kunskaper i ämnena? 
Svar: Ja skulle säga att jag vet att arbetslivet eller näringslivet sätter stor vikt vid det sociala 
uppträdandet. Förmågan att samarbeta.  
 
Han lägger till ett citat av Horace Engdahl. ”1968 tågade kunskapslärarna ut och 
pedagogerna kom in”. 
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Intervju på skola B i Stockholms innerstad 
Manlig lärare i svenska och samhällskunskap  
Datum: 2006-12-06 
Material. Ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dig? 
Svar: Mångfald är ett sätt att se på tillvaron och försöka få med alla bitar, det är inte att man 
bara försöker att få med ett spår utan att man helheten istället. 
 
Hur tycker du att man ska arbeta med mångfald? 
Svar: Jag att vi ska anstränga oss på att gå alla individer till mötes. Vi är så duktiga att säga att 
vi individualiserar undervisningen men jag tror egentligen inte riktigt att vi gör det. Jag tror 
att det finns andra sätt att nå dit. Vi kan fortfarande jobba i grupp men varje gång vi delar ut 
arbetsuppgifterna, varje gång man jobbar med metoderna för att nå målen kan det bli mer 
individuellt. Idag så gör man oftast så, vi är väldigt traditionella här, du ser hur bänkarna är 
placerade, det gör ju att det här med gruppundervisning blir väldigt likartad. Jag tror att man 
ska vara väldigt mycket mer flexibel med inlärningsmodellerna, man kan möblera om och 
jobba i grupp och hitta mer olika modeller för hur inlärningen kan gå till. Man kan jobba med 
mycket mera flexibla inlärningsmodeller, så tror jag också att eleverna kan hitta den modell 
som passar dem bättre. De vill jobba på detta sätt och dom på detta. Så tror jag att vi kan få 
det någotsånär mer individualiserat. För att vi ska få det helt individualiserat så tror jag att vi 
får tänka om helt och hållet, men ändå så ska man göra det. Man tampas med det här i stort 
sett jämt.  
 
Hur ska man arbeta mot diskriminering och missgynnande behandling? 
Svar: Jag tror att skolan är en viktig del i arbetet mot diskriminering och missgynnande 
behandling. Men arbetet ska börja redan innan skolan. I skolan är det viktigt att man inte låser 
in elever med specifika behov utan de ska finnas med bland alla andra. Vi har ju ett 
resurscenter och deras strävan är att alla ska gå i vanliga klasser. Men det går tyvärr inte 
riktigt alltid, men man strävar dit. Man är alltid med i klassen men så går man undan några 
timmar för att få den här individuella uppbackningen så att man inte halkar efter.  
 
Vilken roll tror du rekryteringen av skolpersonal spelar för mångfaldsarbetet på 
skolan? 
Svar: Till viss del tror jag att det är bra att försöka hitta lite olika typer av lärare, men 
viktigare är kunskapen och kompetensen. Jag menar inte att man ska vara välutbildad och så 
utan att man ska ha med sig en syn som passar för mångfaldsarbetet. Man ska ha en liberal 
syn, man ska ha en mångfaldsinrikting. Det är det viktigaste vid rekryteringen. Söker man 
bara efter att hitta olika typer människor så tror jag det kan bli fel. Däremot ska deras 
människosyn stämma överens med vilka mål vi vill uppnå.  
 
Vilken sorts människa tycker du att skolan ska forma? 
Svar: Den fungerade samhällsmedborgaren. Jag tror inte att vi ska forma en elev som går ut 
som vi skapar, utan jag tycker att de ska ha förståelse, mer empatiska, man ska förstå och inse 
konsekvenserna av sitt eget agerande. Kan eleverna resonera själva är viktigare än att de 
resonerar som läraren.  
 
Kan man skönja stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummet? 
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Svar: Ja, här märker vi det främst via vem män är var man kommer ifrån men också hur man 
klär sig. Mode och trender är ju väldigt viktigt här. Det finns också en strävan med betygen. 
Elever med höga betyg är de som blir lite bättre sedda än de som har låga betyg. Det märks 
särskilt tydligt bland eleverna.  
 
Jobbar man på något särskilt sätt för att utjämna hierarkierna? 
Svar: Vi försöker jobba med värdegrunden, att det är insidan som räknas. De allra flesta 
tycker väl så men hierarkierna är ändå tydliga. Det är normalt att olika grupper har olika 
status, de allra flesta skolor ser väl ut så, men här är det extra mycket. Men visst försöker vi 
göra så gott det går. 
 
Har vissa personer mer status än andra i arbetslaget? 
Svar: I kollegiet, nej inte direkt, sen kan det vara så att man får status på andra sätt, själv 
tycker jag att man vänder sig till kollegor som har arbetsmetoder som är extra bra som man 
själv vill ta till sig. Och det kan ge status inom yrket, men inte på annat sätt, personer som vill 
framhäva sig själv ses nog som omogna på skolan, för det är inte det yrket handlar om. Jag 
tror det är typiskt våran yrkesgrupp, här är man observant på hur man jobbar i klassrummet, 
inte vad man har för ämne eller vilket resultat eleverna når i klassrummet. Man är  
 
Hjälper man varandra? 
Svar: Relativt mycket, det är aldrig problem när någon kommer och frågar, läraryrket är 
fortfarande lite att man går in och stänger dörren om sig, men de man jobbar nära med har 
man ett gott samarbete med.   
 
Hur olik får man vara hos er? 
Svar: man får vara ganska olik, men man får inte vara så olika att man inte själv tillåter andra 
att vara sig själv, sen tror jag också att man får vara olik så länge man tillåter frågor 
funderingar och diskussioner. Å andra sidan har det inte varit så många som har varit så jätte 
olika här. Det är ju svensk medelklass som är i majoritet bland lärarna. Även när det kommer 
andra personer från andra länder och så, så har det fungerat väldigt bra. Vi är väldigt nyfika av 
oss och intresserar oss för andra. Vill vi veta något brukar vi fråga. Det brukar fungera bättre 
om det kan vara en öppen diskussion. Och inte hålla på och dölja saker och ting för att man 
ska vara artig, utan har man öppna kort så brukar det fungera bra.  
 
Är organisationer hierarkisk eller platt? 
Svar: Den är hierarkisk för det finns en viss uppställning, för det finns ju chefer, men å andra 
sidan så tycker jag att den är platt för det finns en öppen kanal mot ledningen, men hierarkin 
finns och jag tror att det är bra för organisationen, så att det flyter på. Det är lätt att diskutera 
och ta till sig andra tankegångar.  Jag tror att det är lite både och. Jag tror att det är bra, chefen 
har ansvarsfrågorna och vi kan vända oss uppåt när vi har våra funderingar. Det är inte så att 
de bara kör över oss utan de diskuterar också. Sen finns det de som kanske blir överkörda 
någon gång men jag tror att det beror på att man måste lösa problemet och det kanske är enda 
möjligheten. Och då kanske någon kommer i kläm tyvärr. Det är nog inte så enkelt att det är 
det ena eller det andra. 
 
Granskar man läroböckerna så att de inte innehåller bilder eller material som kan 
uppfattas som kränkande?  
Svar: Ja det finns ju en ambition att försöka. Tyvärr finns det inte ekonomiska resurser att 
byta ut de äldre läroböckerna, utan det dröjer länge. Det finns ju också ambitionen att byta 
böcker för att de inte är bra. Ofta byter man ju för att innehållet då det gäller kunskap inte är 
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bra, inte så mycket beroende på bildmaterialet i sig. Och de kan ju uppleva en kränkning då 
man i läromedlet väljer att gestalta bara en muslimsk grupp. Intentionen är att visa på slöjan 
eller så men så upplever en grupp muslimer att det inte stämmer med vilka just de är. Och då 
blir det en kränkning även om taken med bilden var något annat. Det blir så stort. För att 
undvika det här brukar jag säga, vare sig det gäller religion eller samhällskunskap att de ska 
tänka på att det här är en bit av det hela, det är bara för att ni ska få en förståelse för det. Det 
finns en mängd olika inriktningar, det finns en mängd olika bilder så att man kan vända på det 
hela.  Det finns inte en sanning. Det är upp till mig som lärare att påpeka att det bara är en del 
av sanningen.  
   Jag tror att det är negativt för eleverna att de inte möter elever från andra stadsdelar, det blir 
en skyddad verkstad, det är ju så många som väljer den närmsta skolan för att det är bekvämt, 
och förändringar dröjer, de invandrarbarn som bor här, de är inte som de som bor i Rinkeby 
eller Tensta, kan eleverna tänka.  Det är inte dig jag menar utan alla invandrare. 
 
Diskuterar man det här på skolan? 
Svar: Man försöker få med bilderna, de ska få se en del av verkligheten, skolan ska inte bara 
visa en del 
 
Antidiskriminerande arbetsmetoder? 
Svar: Här har man problem med att man inte har träffat olika människor, man har fördomar 
mot andra, de klottar och förstör. Det är alltid invandrare. Tidigare så hade vi många 
ungdomar som var inspirerade av nynazistiska idéer.  
   Jag tycker att man alltid ska ha diskussioner med eleverna. Man ska inte bara köra en tema 
vecka utan det här ska alltid finnas med varje dag, när diskussionen kommer är det alltid bra 
att inte ta elever i försvar eller inte utsätta elever för förmaningar, utan istället ser man till att 
man har en öppen diskussion där man problematiserar. Om man ställer motfrågor så måste 
eleverna tänka mer, då. Varför då blir det inte att klassen går emot varandra, utan att de tänker 
tillsammans. Även åt andra hållet. Om det finns de i klassen som försöker fungera som 
motpol och lyfta upp att det är kränkande eller diskriminerande. Svara på det och försöker 
försvara de som blir kränkta genom att höja dem till skyarna. Så kan man också 
problematisera där så att det inte bara blir fånigt. Pendeln slår över så att det inte finns något 
kritiskt tänkande alls fast åt andra hållet. Då har man två poler där båda två kränker fast ingen 
förstår det. Då är det bättre att man bara lägger ifrån sig det man sysslar med och tar 
diskussionen.  
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Skola C 

Intervju med manlig rektor Skola C i norrländsk småstad 
Datum: 2006-12-18 
Material: ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dig? 
Svar: Mångfald är väl det att man har många dels många olika folkslag men det kan också 
vara mycket andra olika musik det kan vara, men att det är mycket. Mycket olika skiftande 
utav samma sak, så at säga. 
 
Tycker du att man i klassrummet ska arbeta med mångfald på ett särskilt sätt? 
Svar: Nej det tycker jag i och för sig inte utan jag tycker att vi har många elever. Vi har 
försökt här att sprida dem, vi har mycket invandrarlever på den här skolan, så vi har gjort som 
så att vi  har spridit ut dem i alla klasser så vi har väl i samtliga  klasser 1- 2 invandrare. Och 
då tycker jag att men på samma sätt som om man kommer från Ljusne, det har ingen större 
betydelse om man kommer från Nigeria eller Ljusne, alla ska så att säga, få säga sitt så jag 
tror inte man behöver så att säga i bakhuvet att det är mångfald det är frågan om men, att alla 
kommer till tals, det är jätteviktigt. Att alla får sin plats.  
 
Hur ska man arbeta för att förhindra diskriminering och kränkande behandling av 
elever? 
Svar: Mm. Dels att man har regler på en skola och att man följer de reglerna och att man är 
konsekvent och att man som vuxen reagerar när man hör eller ser någonting. Det kan ju vara 
bekvämare att man låtsas att man inte ser det och så går man förbi va? Och det gäller ju säkert 
vad det gäller behandling så är det ju flickorna som blir utsatta för det hemskt ofta att de blir 
kallade för allt möjligt och det gäller att man som vuxen reagerar. Språkbruket har ju blivit 
helt annorlunda än vad det var för bara 10 år sen egentligen. Tyvärr. Då gäller det att man 
som vuxen reagerar tror jag, att man har få regler inte för mycket, men att man försöker hålla 
dem reglerna man har i alla fall.   
 
Vilken kompetensutveckling tycker du att man ska satsa på då för att bemöta 
mångfalden? 
Svar: Ja vi har ju satsat ganska mycket på värdegrunden i det centrala området just nu. Vi har 
haft 3 studiedagar i höst bara om värdegrunden. Och det delvis för att det är ju jätteviktigt att 
vi som personalgrupp så att säga tycker likadant och så vidare. Och det tror jag är hemskt 
viktigt att man är konsekvent och att alla reagerar på samma sätt och då är värdegrundsarbete 
är alltså viktigt att vi kollar de dokument som finns även våra egna dokument och följer dem.  
 
Vilken sorts människa vill ni att skolan ska forma ? 
Svar: Drömmen är ju en självständig människa som kan ta egna beslut och även inordna sig i 
de besluten som man tar – majoriteten. Så har en majoritet av klassen tagit ett beslut och även 
om man inte tycker det så ska man vara med där, men att man vågar säga sin åsikt och att man 
vågar stå för sin åsikt, det är jätteviktigt. Det betyder att de ska vara ganska trygga de här 
ungarna för att de ska våga det givetvis. 
 
Är det stora skillnader i status mellan olika grupper, dels i klassrummet men också 
mellan olika grupper av lärare? 
Svar: Nä, personalen tror jag inte att det är några större skillnader i status mellan, däremot är 
ju det här en innerstadsskola och det gör att ja det är ju gänget med märkesjeans och hela 
köret det är som har en viss status och du har andra som har en annan status. Det har inte så 
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jättemycket med att göra vilket land man kommer ifrån. För att vi har de som har ganska hög 
status som invandrarelever och visse verca med det är alltså mycket gängbildningar och 
mycket status på den här skolan det är det. Så det är något som vi har försökt att jobba med 
det är hemskt svårt att komma till rätta med egentligen.  
 
På vilket sätt har man försökt eller har ni något sånt här knep som man kan använda? 
Svar: Nä utan det är alltså gruppsamtal i gruppen egentligen. Väldigt mycket diskussioner 
väldigt mycket… vi har ju pojkgrupper, vi har flickgrupper vi håller på och diskuterar. Vi har 
en timme i veckan avsatt för klassföreståndare i klassen där de har mycket diskussioner och så 
vidare.  
 
Vilka kvalitéer söker man när man anställer nya lärare? 
Svar: Ja vi håller hemskt hårt på ämnesbehörigheten. Det tycker vi är jätteviktigt att vi har 
kunniga lärare det är väl så att säga A och O. sen är det ju jättesvårt när man anställer en, man 
har alltså en intervju med personen i fråga och man försöker liksom få fram om dom vågar 
säga vad de tycker att de är självständiga att de kan ta egna initiativ och så vidare. Men det är 
ju lotteri egentligen. Det man kan titta på det är ju ämnesbehörigheten att man har behöriga 
lärare och gärna lärare med kanske inte alltför lång erfarenhet, men lite erfarenhet. Att man 
har några år varit ute det är, det tror jag är plus. Däremot kan det vara bra att slippa få hit en 
som har varit ute i 30 40 år kanske. Det har ju föryngrat ganska mycket för den här skolan har 
ju den personalen som vi har haft den har vi alltid haft kvar. Det är ingen som flyttar härifrån 
om de inte byter ort, men annars stannar man nog kvar på skolan när man börjat och det har 
betytt att vi har haft hemskt mycket äldre lärare egentligen. Nu går de i pension, en efter en då 
och nu går jag också snart. Den somni intervjuat  går om något år den andra skulle ha gått de 
är de sista vi har inte så många äldre kvar och då fått yngre och det är jättebra. En nackdel kan 
vara just med nyanställningar eller som det är nu är alltså att vi har ju haft hemskt bra 
avvägning mellan manligt och kvinnligt vi har haft ungefär 50 – 50 , men nu slår det över på 
kvinnligt det är alltså alltför få manliga lärare ute egentligen som är nyutexaminerade. Det är 
alltså jättesynd egentligen, men så är det. 
 
Hur olik får man vara hos er? 
Svar: Man får vara hur olik man vill, men har man väl fattat beslutet då ska man inte vara olik 
längre tycker jag för då inrättar man sig. Så har vi någon konferens eller något liknande vi 
kommer ju överens om ett beslut och tycker att man ska följa det. Även om man inte tycker så 
men man har chans att säga vad man tycker innan men när det väl är fattat då. 
 
Är det högt i tak i organisationen? 
Svar: Ja jag hoppas det men det ska du inte fråga mig om, det får du fråga de andra om. Jag 
hoppas att det är det och jag tror nog att de flesta nog vågar de säga till mig vad de tycker det 
gör de.  
 
Lyssnar ni på varandra och låter alla komma till tals?  
Svar: Vi försöker i alla fall. Vi har ju dels stora konferenser och när vi har 
personalkonferenser är vi ju ett 50 – tal personer. Det är ju klart att då är det ju ett fåtal som 
pratar det är ju inte alla som pratar. Men sen har vi ju arbetslagen med en ungefär 6 -7 
personer i där pratar ju alla istället. Och de träffas ju en gång i veckan, så att en och en halv 
timme i veckan träffas arbetslagen . 
 
Är organisationen platt eller hierarkisk? 



 78

Svar: Den börjar bli mer och mer hierarkisk i denna kommun tyvärr, den var plattare för några 
år sen.  
 
Var beror det här på då? 
Svar: Det beror på att man ja inte vet jag, felsatsningar? Alltså nu har man en skolchef och en 
biträdande skolchef och så har vi områdeschefer och så har vi rektorer och det här med 
områdeschefer det är ju nytt sen halvår tillbaka och det lägger det lägger ett led till. Förut så 
gick det direkt egentligen från skolchefen till rektor. Det var närmare. Det tycker jag 
personligen är en nackdel.  
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Intervju på skola C i norrländsk småstad  
Manlig lärare i  samhällsvetenskap 
Datum: 2006-12-18 
Material: Ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dej? 
Svar: Ja bland annat naturligtvis rent faktiskt förekommande om det är i någon kultur och så. 
Det finns stort utbud då. Likaså naturligtvis vad det gäller etnocentricitet det finns om det är 
ett samhälle med inslag från många olika grupper då. Men mångfald handlar ju också om 
möjligheten att välja, eller hur? Mn Mn. 
 
Hur tycker du att man ska arbeta med mångfald i klassrummet? 
Svar: Ja man får försöka bemöta alla som de är. Individuell undervisning det är ju kanske är 
lite grann av en utopi men man måste arbeta åt det hållet och det är så man kan få ett eget 
utbyte av det. Lära känna eleverna och veta att den kan man ge den uppgiften och den måste 
man lirka lite med en ska ha en annan bok för att det ska bli något resultat, så det är klart att 
det är en utmaning. Om man lyckas lite grann.  
 
Får ni någon fortbildning i mångfald? 
Svar: Nej det vill jag inte påstå. Men det är ju klart att vi har ju haft studiedagar kring 
värdegrunden och det rymmer ju väldigt mycket naturligtvis. Det är ju klart  
Skulle du vilja ha någon typ av kompetensutveckling inom mångfaldsfrågor? 
Nä jag tror ju inte att jag behöver, jag har ju undervisat nu i snart 40 år. Så jag har ju en 
erfarenhet som är ganska avsevärd då.  Jag har lite svårt att tro att någon  kurs skulle vara 
aktuell som skulle förändra min lärarroll då nu det tror jag inte. 
 
Hur tänker du att man ska arbeta för att förhindra diskriminering och missgynnande 
behandling av elever? 
Svar: Ja vad det gäller oss lärare hur vi ser på elever så tror och hoppas jag att vi har en 
objektiv syn så att vi inte gynnar vissa elever, men vi är ju bara människor. Kan ju hända att 
man glömmer bort någon elev här och där som är tysta i klassen. Den risken finns ju alltid att 
i en stojig klass så kanske det finns några lugna om de varken är utpräglat bra i ämnet eller 
svaga kan de lätt glömmas bort. Ja hur ska man klara det då? Försöka anstränga sig att kolla 
då, att man har en kontakt med varje elev. Det är väl det ända jag kan säga om. 
 Vad det gäller mobbningsaspekten får man försöka vara uthållig om man hör någon säga 
någonting nedsättande om  en annan  att man påminner om att så ska man ju inte säga man 
kan i värsta fall få tänka det men inte säga eller göra någonting som kränker någon.  
Men det är ruskigt svårt för hur mycket vi än försöker för en människa är en människa dehär 
att de som är lite starka i sak men inte känner sig starka de ska alltid ha någon  att hacka på Å 
jag tror att så länge det finns människor i grupp så tror jag tyvärr att det kommer att finnas 
mobbing, mer eller mindre uttalat.  
 
Kan du se att det är stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummet? 
Svar: O, ja det är det! Det där är ju väldigt tråkigt för det betyder ju alltid är dom som får 
finna sig i att bara hänga med vad de andra behagar bestämma. Men så finns det ju klasser där 
det finns underbart folk. Jag har två nior just nu. Den ena är änglar och den andra är bänglar.  
 
I den ena klassen är det underbara elever om man får säga så underbara människor, jag nästan 
längtar efter at ha dem i den andra nian är det att om inte av en del av dem ändrar bana så 
kommer ett par av dem att sitta i fängelse om några år. Sån skillnad kan det vara på klasser. 
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Hur kan man göra då när man har sådana klasser. Där de nästan förtrycker andra 
elever? 
Svar: Ja man måste försöka vara modig och uthållig. Samtal, ta hjälp av föräldrar. Ju bättre 
kontakt man har med föräldrarnas desto bättre kan man lyckas. Sen är ju inte alla föräldrar 
lika samarbetsvilliga, så är det ju. Liksom vi har ett tvärsnitt av svenska folket i lektionssalen 
så är det ju likadant med föräldrarna. Det finns samarbetsvilliga och förståndiga och de som 
mest skiter i skolan. Det återspeglar sig kanske i hur barn gör och inte gör. 
 
Vad för slags människa vill ni att skolan ska forma? 
Svar: Ja en människa som kan gå härifrån och kan känna att han/hon gjort sitt bästa. Och en 
människa som är om det vore möjligt alltså harmonisk och självsäker men ändå vet vem han 
eller hon är. Kunna vara nöjd med det och kunna våga ta sig framåt. En sån människa skulle 
man vilja forma då, eller vägleda om man nu kan forma då. Kunnig förstås Kunskapen får 
man ju inte flumma bort. På den här skolan har vi nog velat profilera oss. Förut när det var så 
populärt att skolorna ville vara miljöskolor då var vi den enda i kommunen som ville vara 
kunskapsskola. Vi tror att kunskaper kan man inte sätta parentes omkring. Ska vi hävda oss i 
Sverige och ska vi hävda oss gentemot andra länder så måste vi satsa på kunskap och elever 
som förstår att det är nödvändigt. Exempelvis i Indien och Kina de som utbildar sig där har en 
enorm konkurrens jag hörde om en plats på kanske på högskolan men där var man 10000 som 
sökte och bara den bästa kom in. De måste elda på för att komma dit de vill men vilken elit de 
skapar hur ska vi hävda oss mot de länderna i framtiden? Vi har inte en suck om vi inte satsar 
på kunskap och uthållighet. Uthållighet vet inte elever idag vad det är så mycket. 
Kvalité får man aldrig tumma på.  
 
Vilken kvalité ska man satsa på när man söker nya lärare till skolan? 
Svar: Det är svårt och jag har aldrig behövt anställa folk. Men vad ser jag då? 
Goda betyg från lärarutbildningen förstås, det är väl allt? Jag vet inte vad man tittar på i första 
hand. Det har jag inte brytt mig så mycket om…De som kommer är ofta alerta och kan en hel 
del men de har inte alltid så mycket kunskap att luta sig emot. Hur mycket fakta kunskaper får 
ni? Det är väl mycket didaktik och metodik? Det är ju både på gott och ont.  Vi har haft 
blivande lärare här från lärarhögskolan. Den jag hade kommer att bli en utmärkt lärare toppen 
engagerad och förstående och jag märkte att hon hade kunskapsluckor hon kunde allt det 
väsentligaste men det är besvärande att vissa fakta som borde sitta där inte gjorde det. 
 
Hur olik får man vara hos er? Får man vara annorlunda? 
Svar: O ja, visst får man vara annorlunda. Jag är med i ett arbetslag där vi, vi är verkligen lite 
olika, men vi samarbetar vi har det bra helt enkelt. Vi diskuterar och kommer till 
samförståndslösningar. 
 
Har ni högt i tak i organisationen? 
Svar: Jaaa, det har vi. Det är nog så lite överlag i skolorna idag att man ser inte ner på någon 
som är lite udda man mobbar inte så lätt ut man försöker nog jobba ihop sig. Man har ju en 
del verkligt udda personligheter men man får försöka att ha en relation till dem, ta dem på rätt 
sätt och beskydda dem om de blir mobbade. Sen är det väldigt olika vad eleverna tillåter. Inte 
lika mycket som vi lärare. Det gör de tyvärr inte. Utan är det någon som är udda så blir han ju 
lätt avhånad. Det är ju ganska tråkigt.  
 
Hur kan man jobba som lärare mot att det inte ska hända? 
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Svar: Ja man får försöka att vara enveten och försöka visa pondus, där då. ”Rida spärr emot 
det.” Genom samtal då om man kan lyckas att ha något samtal som får vissa personer att 
tänka efter då. Ja det får man försöka resonera då. Man kan ju putsa av de värsta tokerierna 
om inte annat.  
 
Lyssnar man på varandra? 
Svar: Eleverna lyssnar inte alltid på lärare. Ibland så blir man smått förargad. Eller så står man 
där full i skratt för att de håller på med så mycket annat innan man kommer igång på allvar 
med en lektion. Den nya generationen är inte dresserad om man säger, inte som förr. Man får 
använda någon metod som man märker funkar då, så att de lyssnar från början då. Man får 
hitta sin stil, och man ska inte ryta eller bli arg. Ska man ryta ska det komma naturligt. Annars 
genomskådar de dej. Jag tror att vi lärare lyssnar nog på varandra men vi har inte alltid 
intrycket att de som sitter över oss lyssnar på oss. Det är väl en klagan många har ofta. Det 
varierar ju från skola till skola. Vi har haft bra rektorer, men sen finns det ju personer över 
dem och de har sin verklighet. De tror at det är annorlunda än det är. Det finns skolchefer lite 
överallt i Sverige som skulle må bra av att jobba en halv termin som lärare. Då kanske det 
skulle bli lite andra tongångar.   
 
Är organisationen platt eller hierarkisk? 
Svar: Hierarkisk. Åtminstone om man tänker på våra kontakter uppåt. Vi har haft en rektor 
som är helt underbar att ha som rektor som tidigare varit facklig ombudsman. Han har också 
varit vanlig lärare. Han har tagit vård om oss ”lärarkollegor”. Den stilen har han fortsatt med 
som rektor. Jag har varit med så länge så jag har haft rektorer av de bägge slagen.de som varit 
mer ”bossiga” och de som varit mer som en av oss, bussiga. 
 
Känner du dig delaktig i organisationen? 
Svar: O, ja.   
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Intervju på skola C i norrländsk småstad 
Manlig lärare i matematik och fysik 
Datum 2006-12-18 
Material: Ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dig? 

Svar: Inom undervisningen? Eller över huvudtaget?  

Både och.. 

Svar: Ja mångfald måste vara det som ligger i ordet. Ja ska försöka vara ärlig nu och inte bre 

på. En lektion måste ju innehålla olika saker. Så den inte blir enformig och mest med tanke på 

att eleverna ska få en variation så att de känns lite kul på lektionerna. När jag gick 

lärarutbildningen så fick vi lära oss ett fint ord som hette MAKIS. M för motovation tror jag 

man skulle försöka motivera eleverna A stod för att man alltid skulle ha någon aktivitet Det 

här är ju mångfald det då alltså det är 5 grejer som liksom lektionen ska innehålla. K för 

konkretisering - så att de begriper va vi pratar om. I för Individualisering S stod för nånting de 

också, - men det har jag glömt bort. Mångfald tycker ja – lektionen ska variera. För att göra 

det hela omväxlade och trevligt. Just för elevernas skull. Det är mångfald på ett sätt.  

Sen kan ju mångfalden också vara det att, man i en klass, klasserna idag är ju inte homogena 

utan de är ju väldig spridning, från de riktigt duktiga till de svaga. Och då blir det ju mångfald 

i klassen och då måste man försöka anpassa undervisningen så att de trivs då igen va. Jag kan 

ju inte kanske hålla på med samma saker åt de riktigt duktiga som de riktigt svaga. Så då finns 

de ju också ett mångfaldstänkande. Tycker ja i alla fall. Mm,Mm. 

 

Hur tycker du att man ska arbeta med mångfald i klassrummet? 

Svar: Det där var ju ett bra svar på det va. Det är ju nästan ett måste om man ska få eleverna 

att trivas. Man måste liksom hitta dem på deras nivå. Så är det men problemet eller hur man 

undervisar, det är inte lätt om man är ensam. Då ska jag nå alla de här olika eleverna och det 

har ju särskilt visat sig nu då man dragit in resurser, att vi når ju inte fram till eleverna. 

Kanske en timme har jag hjälp å då va skönt då är vi i alla fall 2 då ökar man ju möjligheten 

Men är jag ensam Hur gör jag då? Jo, jag går ju till den som räcker upp handen, och på så vis 

kan ju alltså en elev som sådär ligger mitt emellan och behöver hjälp också ta i stort sätt hela 

lärarens tid den riktigt svaga som egentligen skulle ha mig, Kommer bort. De duktiga som 

man alltid säger ”de klarar sej” ja men de behöver ju också stimulans tycker jag, för att kunna 

gå vidare. Det är ju det man jag tror ju att många liksom har tappat sugen därför att det var 



 83

ingen som var där å butta på dom. Man lägger sig någonstans mittemellan och så är det där 

man håller till. De riktigt svaga glömmer man väl och de riktigt duktiga få inte rätt stimulans. 

S å att det är ett problem med mångfalden helt klart.  

 

Får ni någon fortbildning i mångfald? 

Svar: Ja vi får väl fortbildning, för det första får vi mycket sällan ämnesfortbildning. Det vill 

jag gärna att det framgår - som en känga åt rektorer. Det är ju inget fel i att man får 

fortbildning i värdegrund och hur man ska umgås som människor det är väl inget fel Men det 

är som jag har sagt; När jag öppnar dörren här Då ska jag ha matspjälkningen med klassen 

som kommer, det är liksom och så ska jag ha matten och gå igenom Pytagoras sats. Det är ju 

liksom ämnet ändå de kommer hit till. Men vi har väl haft någon studiedag där vi kanske fått 

lärt oss ja så att säga dela upp ämnet matte så att det passar de här olika i mångfalden men inte 

så mycket. Utan det hänger ju på läraren själv då. Nu har vi en mattebok som först har en 

grundkurs. Sen har vi en diagnos,  Då visar det vid diagnosen att här har vi ett gäng som att 

här är det inga problem då går de över till Röd kurs den svårare kursen och de som nu hade 

kämpigt med diagnosen har ju inte fattat grundkursen så då gör dom de i blå kursen  det är ett 

sätt att jobba i mångfalden fast det är ju bara 2 möjligheter  

 

Den metoden har ni fått det i fortbildning? 

Svar: Nä det fattar man ju själv. Boken är ju upplagd på det här viset. En kurs kan ju ge mer 

konkret, va ska vi hitta på exempelvis Pytagoras sats om ni ska få de riktigt svaga att förstå 

Pytagoras sats, då kan ni göra såhär. Det är ju så en studiedag i matte borde gå till.  

 

Språket i matematiken Spim, har vi hört talas om? 

Svar: Ja de skulle ju man ju kanske behöva. Men man försöker alltid bryta ner ett krångligt 

språk till ett begripligt, visst är det väl så. Sen finns det ju andra matte böcker där har man ju 3 

olika möjligheter att gå vidare A med jättelätta uppgifter B som är mitt emellan och så C då 

med svåra. Sen har vi ju nu har vi skicka efter gymnasiets A-kurs för at hjälpa de här som är 

riktigt duktiga så då kan de få gymnasiets A-kurs. Å det känns ju oj va kul! Det är ett sätt att 

stimulera va.  

 

Saknar du någon typ av kompetens utveckling i skolan? Vilken typ av 

kompetensutveckling när det gäller mångfald? 
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Svar: Det kan jag ärligt säga att efter som jag nyss klagade på kompetensutveckling som jag 

vill ha det inte för jag säger fortfarande att det inte behöver är något fel på sådana här 

studiedagar om olika sjukdomar. Det vi säger här på NO det är ju att behöver det är ju att få 

lite fräscha uppgifter. Ta elektroniken t.ex.  När jag utbildade mig då läste vi om radio rören 

de gamla hederliga rören som gjorde att radion var så här stor. Idag är man ju nere på små 

radior det händer ju så mycket. Inom olika områden det hävdar jag bestämt och det har jag 

sagt åt våra rektorer också att en lärare med goda kunskaper det är en ju lärare som de 

(eleverna) lyssnar till. För att om kan inte jag mitt ämne då får jag dem kanske inte att lyssna. 

Men kan jag vara engagerad och stimulerad då Ja då kanske ”bråk- Kalle” hänger med! För 

jag tror at goda kunskaper är ett bra disciplin - medel. Det står jag för! Ja menar står man här 

framme och bladdrar ja då blir det – Va håller han på med nu då? Hur blir det då på sista 

bänken? Mera kunskapsämnes- inriktade studiedagar. Det spelar ingen roll Rymden är ju 

aktuell nu Mycket mer om rymden har hänt. Det är klart man kan ju hämta en bok och läsa va 

men vi behöver också stimulans, kanske av någon föredragshållare. 

 

Vilken sorts människa tycker du skolan ska forma? Vad vill du att dina elever ska ha 

med sig? 

Svar: Ja, naturligtvis blir det en kombination av jag vill ju att det ska vara goda människor 

som har lärt sig att samarbeta tillexempel, ta hänsyn och allt det här som vi som måste gälla 

mellan människor, men sen vill jag ju också att de har med sig kunskaper så att man tycker att 

man hänger med på Jeopardy eller grundkunskaperna. Det är ju dom vi gör här på högstadiet 

så att säga. Det är väl grunden det. Tillämpa matten i vardagslivet, det vill man ju. 

 

Hur tycker du att man ska arbeta för at förhindra diskriminering och missgynnande 

behandling av elever? 

Svar: Ja det är inte lätt det där. Det är ju det vi pratade om nyss att man inte når. Jag når inte 

alla eleverna under en lektion. Jag diskriminerar ju ingen elev men jag har ju bara inte tid. 

Men det gäller väl att försöka se alla och tänka på att gå dit å hjälpa dom fast de inte räcker 

upp handen. Men sen det är ju svårt med diskriminering. Vi har ju invandrare många i 

klasserna och de har ju väldigt svårt med svenskan, att hinna och nå dem då skulle vi ha en 

lärare med oss hela tiden. Alltså det är svårt att räcka till så att man inte känner sig 

diskriminerad.  

 

Är det stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummet? 
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Svar: Nä något statustänkande det, hur menar du? Är det villa – kontra hyreshuselever eller? 

 

Nä, jag tänkte brukar du uppleva eller se något sådant i klassrummet? 

Svar: Ska jag vara ärlig är det så att antingen är jag inte riktigt uppmärksam på problemet eller 

jag tänker inte i de här banorna. Utan däremot de som är riktigt duktiga kontra de som är 

svaga dem. Det märker man ju va. 

 

Status tänkte jag närmast på? 

Svar: Ja, Nä jag tänker inte på status överhuvudtaget. Om någon kommer med senaste 

jeansen, själv vet jag inte vilka jeans som man ska köpa för att de ska vara dyra. Jag hänger ju 

inte själv med i modet om man tänker på det. Vi har ju hockey - killar men de försöker ju inte 

vara duktigare och viktigare och märker jag av det då brukar jag j vara lite dum  och försöka 

ta ner alla på jorden igen. Då blir det inte så bra arbetsklimat ifall man har liksom har nåt 

statustänkande ”De där jobbar inte jag med.” Men jag är inte medveten om att det är så i mina 

klasser i alla fall. 

 

Har du strategier för att jämna ut? 

Svar: Nä är jag inte medveten om problemet så har jag ju inga strategier heller. Men jag kan 

ju göra laborationsgrupper där jag plockar från de olika statusgrupperna för at det ska bli en 

bra klass. 
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Intervju på skola C i norrländsk småstad 
Kvinnlig lärare svenska som andra språk och engelska  
Datum: 2006-12-18 
Material: Ljudupptagning 
 
Vad är mångfald för dig? 
Svar: Mångfald är elever från olika kulturer olika länder och att de ska behandlas lika utifrån 
ja och att man accepterar varandra det tycker jag är jätteviktigt eftersom det är lite turbulens 
mellan svenska och utlänningar här. Det ska vara en mottagande skola för alla oavsett 
bakgrund.  
 
Hur tycker du att man ska arbeta för att motverka diskriminering och missgynnande 
behandling av elever? 
Svar: Nu tänker jag på de här eleverna och eftersom det har kommit nya nu rätt många och 
man är inte van det i den här stan för man har inte haft många utlänningar tidigare då tycker 
jag att det är väldigt viktigt när de kommer att man försöker få in dem i gemenskapen i 
gruppen. Dels på hela skolan men framför allt måste klassföreståndaren ta sitt ansvar där och 
de ämneslärare som de har för det är lätt att ”nu måste vi göra det och det i ämnet vi har inte 
tid” Men det skulle gynna hela situationen. Så är det kanske inte i dagsläget. Det har blivit 
oroligt här.  
 
Vet du något knep för att få in dem? 
Svar:Du kan göra gruppaktiviteter du kan göra fyrahörns – övningar och allt sånt. Mycket kan 
du ta ur typ de här mobbningspärmarna som finns som man har fått. Tjej och kill – snack.  
Man måste få diskutera och lära känna varandra. Och en kille här skulle hålla ett tal på sin 
svensklektion och jag hjälpte honom han visste inte vad han skulle skriva om och jag sa. 
Varför inte berätta om skolan i Bulgarien? Jaaa… Sen visade det sig att det fanns ju väldigt 
mycket speciella grejer så fick han jämföra kontra svenska skolan vissa grejer var ju lika och 
det verkligen. Klasskompisarna i nian tyckte att det var super! Det var jätteintressant de kom 
med mycket frågor.  
 
Vilken sorts människa vill ni att skolan ska forma? 
Svar: En elev med eget ansvar som inte har fördomar gentemot andra kulturer eller gentemot 
de som har det sämre ställt också men det ska vara en ansvarstagande elev som tar eget 
ansvar. Jag skulle vilja ha en elev som är nyfiken som har lust att utforska saker och ting. Ja 
 
Är det stora skillnader i status mellan olika grupper i klassrummet? 
Svar: Nä, inte här hos mig. Det är det absolut inte. Alla tar hänsyn till varandra, det har ingen 
betydelse vilket land de kommer ifrån. Eller vad de har för bakgrund om de inte har gått i 
skolan eller ej. Vi är som en familj här inne faktiskt. Det är väldigt speciellt. Jag har 8 stycken 
som max. De går i sjuan. Men ibland kan det komma in åttor och nior och fråga om de får 
sitta här och ibland är de faktiskt med i de vi gör eller så läser de dagstidningarna eller jobbar 
med något annat. Jag har ofta elever här när det inte är lektion faktiskt de kommer in och vill 
vara här. Man får ju inte låta de vara så de kommer hit jämt för man vill ju ha in dem bland de 
andra eleverna. Det är viktigt.  
 
Kan det vara så att i och med att man kommer från olika ställen och med olika 
bakgrund att det blir en mer tillåtande stämning att olikheter accepteras mer att man 
får vara sig själv på ett annat sätt? 
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Svar: Ja här inne är det så. Men då har jag ju några som känner det som om alla är emot 
honom så fort han kommer utanför de här väggarna. Det gäller att prata mycket med dem att 
vi inte får slåss här. För där de kommer ifrån där vissa, då slår man. Då är det nävarna som 
gäller om någon tittar på en eller säger någonting eller så.  
 
Har det med självkänsla och göra tror du? 
Svar: Jo, det har det, men sen ställer de upp på varandra också. Om man säger att det är 
självkänslan hos en. Men sen har jag faktiskt 2 stycken utav alla som jag har sammanlagt så är 
det ju inte många som ställer upp och ska hjälpa till, man gör ju så man ringer till varandra. 
Det finns överallt. 
 
Har man någon fortbildning i mångfald på skolan? 
Svar:Nä. Egentligen kan man ju säga att det är ju det jag fick då. Jag fick fortbildning i 
mångfald kan man ju säga. Men det har vi ju tagit upp allmänt att vi vill gå på fortbildning 
som vi själva önskar för nu har vi ju haft värdegrunden men i värdegrunden fanns det väldigt 
mycket för vi hade många dagar. Det här läsåret har varit värdegrundsfrågor. Nästa läsår 
kommer att bli bedömning. Men i värdegrundsfrågorna fanns det väldigt mycket som hade 
med oliktänkande att göra och mångfald. Det var majoriteten av frågor. 
 
Kommer det upp olika metoder om hur ni kan jobba med mångfald i klassrummet, så 
här kan ni möta fler inlärningsstilar och så här kan man jobba som lärare. Får ni en 
massa idéer och tips? 
Svar: Nä det vill jag ju inte säga men nu har ju jag inte varit här så länge. Bara sen i höstas 
och där har du ju individualiseringen alltså. Individualiserar du. Du måste ju som lärare känna 
eller prova dig fram till hur kan jag bemöta den här eleven bäst? Hur kan han/hon utnyttja sin 
potential och det kan ju faktiskt vara svårt att få det uppifrån.  
 
Hur olik får man vara i organisationen hos er? 
Svar: Hur menar du då? 
 
Jag menar i arbetslag och så, får alla komma till tals till exempel. Du som person bland 
dina arbetskamrater i arbetslaget?  
Svar: Vi är verkligen i vårt arbetslag toleranta mot varandra. Vi har även de som inte är lärare 
hos oss. Vi är alltså, man ser ingen skillnad. Alla kommer till tals precis lika mycket och vi 
verkligen lyssnar på varandra. Jag kan inte svara för andra arbetslag, för det finns säkert 
arbetslag som kanske är bättre än vad vi är, men vi upplever för vi har nyss gjort en 
utvärdering på det och vi sa ju alla att vi trivs enormt bra i arbetslaget man får säga, man får 
tycka sånt som inte andra tycker och ibland kommer man på att det var inte så smart de jag sa 
men alltså de lyssnar och de accepterar det men sen man vågar säga ändå vad man tycker. Ja 
jag tycker att det är jättebra så.  
 
Upplever du organisationen som platt eller hierarkisk? 
Svar:(Ohörbart). Det betyder att vi får stå för mycket att säga och. Ja det upplever jag.  
Nu har vi ju en ny rektor sen höstterminens början, den andra rektorn som har kommit i mitt 
ämne vet han inte så mycket när jag går och frågar utan vi diskuterar fram. Så jag tycker att 
man lyssnar på oss. Så att vi får vara med och bestämma. Det är min uppfattning. Men de 
andra som ni intervjuat har ju varit här längre.  
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