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Abstract 

This paper examines how pupils with a non-Swedish background, in a secondary school in 

Stockholm’s suburban, Sweden, interpret and absorb the contents of school-room classes. It 

also examines whether the interpretations are influenced by a power-relation between teacher 

and pupils. The pupil’s interpretations, including their values and perceptions as regards to the 

content, are central to our study.  

Firstly, classes on world conflicts and corporal punishment for children were observed and 

these observations were the foundation to this study. Secondly, pupils with various ethnic 

backgrounds were interviewed regarding their experiences of the classes. 

The analysis indicates the presence of a power-relation between teacher and pupils in class 

caused by the teacher showing no consideration to the pupils’ various backgrounds when 

selecting the contents of the presentation, resulting in a conscious or unconscious exclusion of 

the pupils’ backgrounds. The interviews indicate that the teacher’s cultural capital was in a 

superior position to the pupils’ cultural capital. This may lead to a sense of exclusion.

The pupils’ interpretation stem from both their own experience in a multi-cultural school and 

from their parents’ backgrounds. They are thus expressions of trans-cultural “new ethnicities” 

rather than one specific ethnicity.
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“We are not simply bearers of cultures, languages, and histories, with a duty to reproduce 

them. We are the products of linguistic-cultural circumstances, actors with a capacity to 

resynthensize what we have been socialized into and to solve new emerging problems of 

existence. We are not duty-bound to conserve ancestral characteristics which are not 

structurally useful. We are both socially determined creators of human futures” 1

                                                
1 Nieto 1999: s. 47 
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Kapitel 1

1. Inledning

Efter att vi under nästan fem års tid som lärarstudenter periodvis haft vår praktik i 

mångkulturella skolor har en nyfikenhet och ett intresse växt fram för hur invandrarelever 

tolkar den undervisning som erbjuds i det svenska skolväsendet. Vi tycker det är viktigt att 

belysa eventuella diskrepanser eller överensstämmelser mellan lärarens förklaringar av 

lektionens innehåll och elevernas tolkningar av detsamma. Detta anser vi är viktigt för att få 

mer kunskap och en djupare förståelse för lektionens sammanhang samt för att tydliggöra 

vilka bakomliggande faktorer som leder till att lektionsinnehållet kan uppfattas på olika sätt 

av lärare och elever. Vi har under våra praktikperioder upplevt att detta elevens perspektiv 

ofta blir åsidosatt och osynliggjort i undervisningssammanhang, vi tycker därför det är viktigt 

att få en tydligare och bredare bild av elevers tolkningar av lektionsinnehåll.

1.1 Syfte

Ett syfte med vår uppsats är att utifrån elevernas tolkningar undersöka om lektionsinnehållet 

genomsyras av ett maktförhållande där lärare genom sitt lektionsurval på något sätt befinner 

sig i en överordnad position gentemot eleverna i klassrummet. Utifrån ett elevperspektiv vill 

vi dessutom undersöka hur invandrarelever utifrån sin ”ickesvenska” etniska bakgrund tar 

emot och tolkar lektionsinnehållet i en svensk skola. 

1.2 Frågeställning

På vilket sätt tar ett eventuellt maktförhållande mellan lärare och elever sig i uttryck under 

lektionen? Vilka faktorer påverkar i så fall detta maktförhållande och vilka konsekvenser kan 

de få för elever med ”ickesvensk” etnisk bakgrund? 

Vilka faktorer och influenser ligger bakom och påverkar elevernas åsikter och 

ställningstaganden till lektionsinnehållet? På vilket sätt samverkar dessa faktorer och 

influenser? 
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1.3 Metod

Vår undersökning har inte anspråk att vara representativ för det svenska skolväsendet. Den 

ska ses som en fältstudie som genom att närgranska två olika undervisningssituationer ger en 

lokal och begränsad bild av skolan. Samtidigt kan undersökningen på ett bredare plan belysa 

komplexiteten i elevers tillvaro i skolan. Med ordet fältstudie menar vi en undersökning av 

subjekten i sin naturliga miljö dvs. skolan och fältet utgörs av det sociala samspelet i 

klassrummet där interaktionen mellan lärare och elever sker under lektioner. Metoden för 

detta arbete kan närmast ses som kvalitativ eller tolkande eftersom vi inte kommer att 

använda oss av kvantitativa inslag som tabeller, diagram och siffror för att presentera eller 

sammanfatta vår analys. 

Vi har använt oss av två tillvägagångssätt:

För det första har vi observerat elevernas reaktioner och analyserat deras tolkningar av 

lektionernas innehåll under två lektionspass. För det andra har vi utifrån dessa observationer 

formulerat intervjufrågor som vi ställt till sammanlagt tjugoen av de elever som var med 

under lektionerna. 

Intervjuerna byggdes upp av öppna frågor. Detta innebär att frågorna är formulerade på ett 

sätt så att svaren inte kan begränsas till ”ja” eller ”nej” utan förhoppningsvis ska de 

uppmuntra eleverna till reflektion och dialog angående olika tolkningar av lektions innehåll. 

Frågorna under intervjuerna ställdes utifrån ett frågeformulär, där en av oss ställde frågorna 

och samtidigt som den andre antecknade elevernas svar. Vi har inte använt oss av bandspelare 

under våra intervjuer och därför inte funnit behovet av att transkribera intervjuerna. Istället 

har vi sammanställt intervjuerna från talspråk till skriftspråk och denna övergång från talspråk 

till skriftspråk har givit oss möjligheten att sammanfatta elevernas svar och plocka ut de 

väsentliga delarna av intervjuerna. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att vi på så sätt skulle 

kunna utnyttja tiden så effektivt som möjligt. 

1.4 Hermeneutiskt förhållningssätt 
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Vår undersökning ligger nära den hermeneutiska forskningstraditionen som är inriktad att 

tolka och förstå mänskliga företeelser och uttryck. Tolkning och förståelse uppnås i en 

dialektisk process mellan forskare och undersökningssubjekt. Vilket innebär att undersökaren 

försöker sätta sig in i människans tankemönster för att tyda dennas yttrande och handlingar.2

Hermeneutiken förespråkar ett helhetsperspektiv där delen ska förstås utifrån sin plats i 

helheten och sammanhanget. Delen kan vara ett ord i en text, en mening, ett uttal m.m. medan 

helheten kan vara bakgrund, sammanhang m.m. I vår undersökning är den hermeneutiska 

delen representerad av elevernas uttalanden och lärarens lektionsinnehåll som anknyts till 

helhetsperspektivet som i vårt fall består av dagens multikulturella skola.3 Genom det 

dialektiska hermeneutiska förhållningssättet närmar vi oss undersökningssubjektet ur ett 

inifrånperspektiv genom tolkning av elevernas svar under intervjuerna. Detta metodologiska 

tillvägagångssätt passar vårt syfte, eftersom så väl intervjuerna som observationerna ger oss 

möjlighet att förstå elevernas reflektioner och uttalanden om lektionsinnehåll och på så sätt 

hjälper oss att besvara frågeställningen. 

Dessa tolkningar kommer att ligga till grund för vår analys om elevernas uppfattningar i 

undervisningssammanhang.  

1.5 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit i beaktning att hålla såväl skola som lärare och elever som vi 

intervjuar och observerar helt anonyma för att garantera deras personliga integritet. På så vis 

minimerar vi möjligheten att läsaren kan förstå vilken skola, lärare och elever som vår studie 

har granskat. Vi har innan genomförandet av våra intervjuer skickat ut ett brev till elevernas 

föräldrar där vi informerar kring vår studie, ber om föräldrarnas tillstånd att observera och 

intervjua deras barn och garanterar deras barns anonymitet.

1.6 Forskningsläge

Vi har upplevt det något problematiskt att finna tidigare studier som ur ett elevperspektiv 

undersöker hur elever utifrån sin kulturella bakgrund upplever och tolkar den undervisning de 

får i skolan. Till stor del finns det endast rent generella studier kring hur man i skolan ser på 

mångkulturella klassrum samt upplevelser ur ett lärarperspektiv. Mycket liten del av tidigare 

                                                
2 Florén & Ågren 1998: s. 125, 126
3 Alvesson & Sköldberg 1994: s. 121
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studier kring detta ämne lägger fokus, som vi ämnar göra, på eleven och att ha dennes 

tolkningar av lektioner i fokus. 

Den mest omfattande studien som ligger närmast syftet med vår undersökning är Ing-Marie 

Parszyk bok ”En skola för andra – Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i 

grundskolan”. Parszyks syfte är att belysa minoritetsungdomars arbets- och livsvillkor utifrån 

deras upplevelse av sin skolsituation. Parszyk menar att eleverna vittnar om en skolsituation 

där såväl pedagoger som klasskamrater ignorerar minoritetselevernas bakgrund. 

Minoritetseleverna uttrycker att de upplever det som att de lämnas utanför lektionen, inte ges 

tillräckligt med tid och utrymme och på så vis i undervisningen blir ignorerade utifrån sin 

bakgrund och de ser sitt begränsade utrymme i den svenska skolan.

En skola som enligt Parszyk inte bemöter och planerar undervisningen så att eleverna utifrån 

sina olika bakgrunder ges tillfälle att göra kopplinga och nå förståelse i undervisningen utifrån 

sin kulturella bakgrund. Istället för att pedagogen ger eleven möjligget att ifrågasätta 

undervisningen utifrån sin bakgrund anser eleverna att de måste lägga den mesta energin i 

undervisningen på att tolka undervisningssituationer och pedagogens förhållningssätt som är

speglat av majoritetssamhället. Eleverna uttrycker att de sällan möts av intresse för sin 

ursprungskultur och inte ges möjlighet att koppla sina bakgrunder till skolans undervisning. 

Men enligt Parszyk gör de heller ingenting själva för att försöka bryta skolans 

stereotypiseringar utan låter sig istället i enlighet med den svenska skolan lägga sin 

minoritetskultur på hyllan och bli fostrade till ett tankesätt som speglar majoritetssamhället. 

Även Nermin Tahas c-uppsats ”Tre etablerade och tre nyanlända invandrarpojkars attityder 

gentemot svenska språket och svenskar” är av intresse för oss där Tahas undersöker elevernas 

syn på majoritetssamhälle och skola. Resultaten av Tahas studie är att några av eleverna 

upplever svårigheter att som elev med invandrarbakgrund befinna sig i den svenska skolans 

undervisning. Eleverna uttrycker religion och bakgrund som faktorer till utanförskap och 

nedvärderande blickar som tar sig uttryck i vissa undervisningssituationer när stora händelser 

i världen tas upp och diskuteras i skolan. Eleverna med invandrarbakgrund poängterar att de 

upplever en stor kulturell klyfta gentemot de svenska eleverna. Yttermera intressant för oss i 

Tahas studie är att eleverna upplever att etnicitet och kultur kan ligga som ett hinder för 

kontakten med svenska elever och majoritetssamhället detta pga. av att elever, skolan och 

majoritetssamhället enligt informanterna inte ser på och behandlar dem som svenskar.
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Med fokus på elevers upplevelser av mångfalden tar vi steget in i Hanna Alwalls studie ”En 

mångkulturell skola? – mellan retorik och vardag.” Huvudpoängen med detta examensarbete 

är att undersöka hur skolvardagen ser ut i en skola som har medvetna visioner om integration 

och mångfald. En förgrening i Alwalls studie är dock av extra intresse för oss nämligen det att 

Alwall undersöker hur eleverna uppfattar mångfalden i skolans vardag. Vilket resulterar i att 

de intervjuade eleverna med invandrarbakgrund trots att de från pedagogernas håll känner en 

positiv inställning till mångfald i klassrummet inte till någon del upplever att skolans 

pedagoger uppmärksammar och tar tillvara på elevernas olika bakgrund i undervisningen. 

Avslutningsvis berör forskaren Charlotte Haglund i sin bok ”Social Interaction and 

Identification among adolescents in Multilingual suburban Sweden” (2005) delvis vår 

problematik. Hon undersöker hur invandrarungdomar från ett minoritetstillstånd blir en del i 

dagens nationella, lokala och globala förändringsprocesser vilket leder till multikulturella 

erfarenheter och kontakter samt hur invandrarungdomarna positioneras och identifierar sig 

själva i vardagliga sociala interaktioner.

1.7 Avgränsningar

Begreppet invandrarelever hämtar vi från etnologen Ann Runfors som definierar 

invandrarelever som barn med annat modersmål än svenska, vars familj eller släkt har haft 

upplevelser av transnationell förflyttning och erfarenheter utanför Sveriges gränser.4 Vi har 

valt att undersöka elever med olika etnisk bakgrund. Detta innebär att vi förhoppningsvis 

kommer att få ett rikt, varierat och multikulturellt material som underlag för vår analys. I den 

här undersökningen har vi valt att fokusera det kulturella elementet etnicitet hos 

invandrarelever för att bättre förstå elevernas tolkningar av lektionsinnehållet.

Vi har inte gjort urvalet av eleverna på basis av kön, urvalet har istället skett rent slumpmässigt. 

Det enda krav vi har ställt är att eleverna ska ha invandrarbakgrund, vilket resulterade i en liten 

övervikt av flickor i studien.   

Vi har bestämt oss för att undersöka elevernas tolkningar av några undervisningsmoment.  

Detta innebär att vi har valt att fokusera två lektionspass inom SO där läraren föreläser. 

Lektionsinnehållet under dessa pass har handlat om ”världskonflikter” och ”aga av barn”. Den 

                                                
4 Runfors 2003: s. 18
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främsta anledningen till att vi valde att observera och undersöka dessa lektioner var att vi 

förmodade att lektionsinnehållet skulle stimulera eleverna till reflektion och 

ställningstaganden för att sedan kunna utgöra ett så givande intervjumoment som möjligt. Att 

det blev två lektioner beror mycket på den rådande situationen i skolan med lärarnas 

lektionsplaneringar. 
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Kapitel 2

2. Teori och begrepp

2.1 Kultur

Professorn Mats Alvesson skriver att kulturen förmedlas på ett yttre plan i form av verbal 

kommunikation, materiella ting, handlingar och händelser samt att kulturbegreppet inte 

refererar till den materiella aspekten av dessa faktorer utan till uppfattningar och förståelse om 

dessa.5 Kulturens kärna består av föreställningar och innebörder som är gemensamma och 

som förenar en viss grupp. Kulturella föreställningar innehåller i sin tur gemensamma 

kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande mönster.6 Värderingar och 

förhållningssätt återspeglas i hur människan ser och interagerar med omvärlden7. Alvesson 

skriver att det finns en betydande enighet angående vad som karaktäriserar begreppet kultur, 

exempelvis att kulturen är trögrörlig och svårt att förändra.8 Å andra sidan finns en inriktning 

inom forskningen som invänder mot denna definition av kulturbegreppet. Den här 

inriktningen framhåller kulturbegreppets stora komplexitet i samband med mångkulturella 

och mångspråkliga miljöer. Kulturen beskrivs här som dynamisk och föränderlig. Dagens 

postmoderna samhälle karakteriseras inte endast av människors geografiska förflyttningar 

utan också av det ständiga överskridandet av kulturella, symboliska och intellektuella gränser. 

Professorn Sonia Nieto skriver att definitionen av begreppet kultur inte är entydig. 

Definitionen innefattar kulturens processer där kulturen skapas och förändras, kulturens 

produkter och ”agents of culture”9 vilket syftar på de faktorer som påverkar kulturen. Enligt 

Nieto existerar inte kulturen i ett vakuum eftersom den ”is a social construction […] cannot 

exist outside of social contact and collaboration”10 Nieto framhåller att kulturen är flexibel och 

dynamisk, att kulturen aldrig är stilla och ”always hybrid.”11

Bortom begreppet hybrids biologiska betydelse kan man enligt professorn Renato Rosaldo 

även förstå begreppet utifrån ett socialt perspektiv. Han skriver att hybriditet är en fortgående 

                                                
5 Alvesson 2002: s. 148
6 Hannerz 1982: s. 4 
7 Nieto 1999: s. 47
8 Alvesson 2002: s. 147
9 Nieto 1999: s. 48
10 Nieto 1999: s. 56
11 Nieto 1999:  s.50
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process för alla kulturer som aldrig är opåverkade eftersom de ständigt genomgår 

transkulturationsprocesser där en ömsesidig in- och utlåning av olika faktorer mellan kulturer 

pågår.12  Kulturen är inte som en synergi dvs. ”like a transfusion as one culture is emptied out 

of a person, a new one is poured in”13 utan växlingen mellan olika kulturer är mycket mer 

komplex. Människan lånar ständigt in och ut flera element från olika kulturer och bestämmer 

på ett medvetet eller omedvetet sätt vilka som passar hennes aktuella livsvillkor bäst. Med 

uttrycket ”culture as a verb rather than a noun” fångar Nieto essensen av begreppet kultur med 

dess prägel av dynamism och kontinuerliga förändringar.14

2.2 Essentialistiskt och konstruktivistiskt kulturperspektiv

Forskningsinsatsen ovan närmar sig en konstruktivistisk syn på kulturbegreppet och även vår 

uppsats präglas av detta förhållningssätt till kultur. Utifrån det konstruktivistiska synsättet 

betraktas kultur som dynamisk, i ständigt förvandling, obestämd och påverkad av människans 

förändringar. Kultur skapas och omskapas kontinuerligt av människornas vardagliga val och 

beslut angående värderingar, attityder, tradition, beteende m.m. ”Culture can be thought of as 

a construction, it constructs us and we construct it”15 På så sätt är människan kulturskapare (a 

agent of culture) som bl.a. genom sociala interaktioner och genom nya erfarenheter omformar 

kulturen och kan skapa alternativa synsätt samt ifrågasätta dominerande föreställningar.  Det 

konstruktivistiska synsättet strider mot ett essentialistiskt förhållningssätt som tenderar att 

reducera och definiera kultur, etnicitet m.m. utifrån deras essens16 vilken i sin tur definieras 

som ”the intrinsic ’nature´of things as they are, in and of themselves”.17  Till följd av denna 

naturgivna och eviga essens är kulturens karaktär absolut och monolitisk samt oavhängig från 

influenser av sociala sammanhang. Följaktligen överförs kulturella mönster på ett statiskt och 

mekaniskt sätt mellan olika generationer. Nieto skriver att utifrån det essentialistiska synsättet 

finns tendens att homogenisera eleverna i skolan där ”students of particular backgrounds may 

be thought of as walking embodiments of specific cultural values and behaviors with no 

individuals personalities and perspectives of their own”.18

                                                
12 Canclini 1995: s. XV
13 Nieto 1999:  s. 49
14 Ibid.
15 Nieto 1999: s. 56 
16 Calhoun  1997: s. 18
17 Fuchs 2001: s. 13
18 Nieto 1999: s. 69
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2.3 Möten mellan kulturer

Språkforskare Margaret Obondo skriver att ”när människor med olika bakgrunder kommer i 

kontakt med varandra är det sannolikt att det sker förändringar i kultur- och 

kommunikationsmönster”19 Trots att människor har en tendens att inrikta sig mot sitt eget 

kulturarv och nationella ursprung kan dessa interkulturella möten ge upphov till hybrida 

kulturer. Ungdomar som befinner sig i multikulturella arenor som exempelvis skolan blandar 

och pusslar ihop olika värderingar, trosföreställningar m.m. med andra gruppers kulturella 

mönster.20 Mönstren kan vara hämtade från närsamhället och inte minst från den globaliserade 

populärkulturen.21 På så sätt är ungdomarnas kulturmönster och värderingar inte ett uttryck för 

någon bestämd etnisk eller kulturell tillhörighet. Följaktligen bjuder de multikulturella 

arenorna möjligheter för ungdomar att överskrida kulturella gränser ”border crossing” både 

kors och tvärs ”crossing and crisscrossings”.22  

Forskaren Charlotte Haglund fokuserar på invandrarelevers upplevelser och identifikation i en 

minoritetskontext i Sverige. Hon framhåller individens ”hybrid cultural identifikations”23 och 

skriver att till följd av dagens utvidgning av mediernas inflytande och tillgången till Internet 

blir ungdomarna en del av en stor helhet där olika typer av erfarenheter erbjuds och där 

individens ”position […] in one particular cultural identity seems barely valid. Instead 

boundaries are re-sited in relation to place, time and interlocutor”24  Även forskaren Dinah 

Volk framhåller som Haglund betydelsen av elevernas omväxlande kontakter i tid och rum 

och  skriver att kulturskapande är en komplex och dynamisk process som inte är 

karakteriserad av ”one-dimensionally by continuity or discontinuity” utan att “children 

actively affect and are affected by each other as they jointly construct a culture of teaching 

and learning in both the home and school.”25

Vår undersökta skola karakteriseras av ett postmodernt tillstånd där skolans klasser präglas av 

multikulturell mångfald, på så vis kan vi koppla forskarnas resonemang och begrepp till vår 

                                                
19 Obondo 2005: s. 42 
20 Ibid.
21 Obondo 2005: s.44, Haglund 2005: s.193
22 McLaughlin 1993: s. 48  
23 Haglund 2005: s. 4
24 Haglund 2005: s. 52
25 Volk. 1997: s. 45  
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fältstudie. Denna syn på kultur är betydelsefull för vår undersökning eftersom den utvidgar 

vår syn på skolan som en social arena vars dynamiska spel mellan olika influenser och 

tankesätt erbjuder eleverna åtskilliga utvecklingsmöjligheter. 

2.4 En ny etnicitet 

Sonia Nieto skriver att man ofta reducerar invandrarens komplexa och heterogena verklighet 

och man klassificerar invandrare utifrån deras etniska tillhörighet. Man kan inte likställa 

begreppet kultur med etnicitet, ”ethnicity alone is unable to fully define culture”26 utan 

etnicitet är en av kulturens olika dimensioner. Etnologen Ann Runfors skriver att termen 

etnisk kategori ”bildas på basis av idéer om att människor delar ett gemensamt ursprung”27

och att denna kategori ”bildas genom att människor antingen själva grupperar sig eller 

sammanförs av andra utifrån dessa idéer”28. Sociologen Aleksandra Ålund utvidgar Runfors 

definition av begreppet etnicitet och anser att etnicitet skapas aktivt genom tre faser, 

konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion.29 Ålund kallar denna process för dialektisk 

omtolkning vilket kan leda till att invandrarnas etniska tillhörighet förändras genom de tre 

faserna vars resultat är en mångkulturell etnicitet. Etnicitet omskapas i mötet mellan 

kontinuitet med sitt kulturella ursprung och förändringar som framkallas av multikulturella 

möten. Dessa möten leder till ett radikalt uppbrott mellan kontinuitet och förändringar i 

människors kulturhistoria vilka på nytt sammanflätas till ny etnicitet.30

Den dynamiska hybrida kulturen som ständig påverkas av en omväxling av flera element 

hämtade från bl.a. multikulturella kontexter leder till formandet av “new ethnicities”31. Med 

detta utvidgar forskaren Stuart Hall innebörden av begreppet etnisk identitet och skriver att 

”instead of large-scale, all-encompassing, homogeneous and unified social or cultural 

identities, the new ethnicities account for difference and hybridity.”32 Olika kunskapskällor 

och kontakter utnyttjas av ungdomar i multietniska arenor, där nya etniciteter bildas via 

interkulturella möten som ett surrogat för den ”gamla” homogena etniska bakgrunden. 

Ungdomar som växer upp i multikulturella miljöer befinner sig i en beblandad och vitt 

förgrenad social kontext vilket innebär att deras kulturella hemvist inte är bestämd och 

                                                
26 Nieto 1999: s. 52
27 Runfors 2005: s. 25, 26
28 Ibid.
29 Ålund 1997: s. 163-164
30 Ibid.
31 Haglund 2005: s. 195; Hall 1992: s. 257; Ålund 1997: s.163
32 Haglund 2005: s. 195 
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avgränsad. Ungdomars etnicitet är ingen självklarhet utan en komplex sammansättning av 

olika faktorer. I moderna urbana miljöer växer det istället upp nya etniciteter som är 

mångkulturella till sin natur, synkretiska och hybrida.33 Begrepp som ”new ethnicities” ger oss 

en utvidgad syn på individen i konstruktivistisk anda. Dessa resonemang förser oss med en ny 

dimension av människans existens och utveckling som inte på förhand är bestämd av 

naturliga, genetiska och essentialistiska element. 

Dessa resonemang ger oss möjlighet att problematisera synen på människans tillvaro med 

dess olika dimensioner. Genom den här dimensionen kan vi i vår undersökning, utifrån ett 

bredare perspektiv, inte betrakta elevernas agerande som en representation av deras 

tillhörighet till en bestämd och begränsad etnicitet.

2.5 Construction, deconstruction och reconstruction

Den amerikanska litteraturkritikern William Boelhower berättar i texten ”Ethnic trilogies” om 

några invandrares flytt till USA under sekelskiftet 1900. Han skildrar deras livsförändring när 

de anländer till det nya landet och den nya generationen av invandrare som föder i Amerika. 

Boelhower beskriver deras livs förvandling utifrån tre faser som han kallar för ”construction”, 

”deconstruction” och ”reconstruction”34. Under den första fasen ”construction” skildrar 

Boelhower invandrarnas reaktion till flytten i det nya landet och deras behov för att bevara 

och skydda sina seder och bruk. Under den andra fasen ”deconstruction” beskriver han hur

den nya generationen av invandrare får olika influenser från den inhemska befolkningen och 

tar till sig deras (nya) värderingar och livsuppfattningar. Detta leder till en generationskonflikt 

där deras föräldrar ser på dessa influenser med misstänkthet och betraktar dem som ett hot 

mot deras tradition och tankesystem. Under den sista fasen som Boelhower kallar för 

”reconstruktion” sker en försoning mellan generationerna där den nya generationen av 

invandrare närmar sig åter och delvis till sina föräldrars värderingar och uppfattningar. 

Boelhower ger oss en ytterligare bild på etnicitet som här också beskrivs som dynamisk, 

föränderlig och ständig under uppbyggnad i de tre faserna. Invandrarnas identitetsarbete och 

etnicitet påverkas på olika sätt och absorberar värderingar, uppfattningar och influensers som 

finns i hemmiljön och hos dem personerna som de träffar i det nya landet. Professorn 

Aleksandra Ålund utvecklar Boelhowers berättelser och skriver att fasen ”reconstruction” 

                                                
33 Ålund 1997: s. 162, 163
34 Boelhower 1989: s. 104, 166, 169
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karakteriseras av ”etnisk semiotik”35 som innebär att människans etnicitet med dessa 

kulturella element ges nya innebörder och kontinuerligt omskapas under livet.   

2.6 Skolan som ”contact zones”

Forskaren Mary Louise Pratt använder det postkoloniala diskursrörelsens begrepp ”contact 

zones”36 Pratt skriver att ”contact zones” ”refer to social spaces where cultures meet, clash, 

and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power.”37. 

Detta begrepp gör det möjligt att analysera den kulturella dynamik som finns i majoritet –

minoritetssituationer och de asymmetriska maktförhållanden som präglar relationer mellan 

dominerande och dominerade grupper i samhället.38 Inom ”contact zones” som kan vara en 

undervisningssituation, elevgrupper, klassrum eller verksamhetsgrupper ses kulturen som 

heterogen, konfliktladdad och under ständig utveckling och inte som enhetlig, 

sammanhängande och statisk.39 Man kan på något sätt betrakta dagens postkoloniala skola 

som en arena eller en ”contact zone” där olika sociala krafter möts och där det skapas olika 

hierarkier mellan individer och grupper. Eftersom ”contact zone” är en arena där olika 

kulturer träffas innebär det också att olika värderingar, uppfattningar, normer och förståelse 

ständigt möts. Denna konfrontation kan leda till olika typer av reaktioner hos majoritets och 

minoritets grupper.40

2.7 Makt i skolan

”Skolpolitik och verksamheten i skolorna bidrar till produktionen och reproduktionen av 

asymmetriska makt- och privilegierelationer.”41

Med detta uttryck framhåller språkforskaren Margaret Obondo att det ständigt pågår en strid 

och förhandling om makten mellan dominanta och icke-dominanta grupper i skolan. När olika 

kulturer möts i skolan uppstår en konkurrens kring vilken av kulturerna som skall vara den 
                                                
35 Ålund 1997: s. 164
36 Pratt 1991: s. 33-40; 1994: s. 26 
37 Pratt 1991: s. 33
38 Obondo 2005: s. 44
39 Ibid.
40 I boken ”Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures” (2003, s. 321) benämner Courtney 
B. Cazden begreppet ”ganmametafor” som en metafor för ”contact zones”. Ordet ”ganma” innebär platsen där 
vatten från två floder möts i havet. ”Metaphorically, ganma is where cultures meets […] and one place where 
they meet is in school.”40. Båda vatten/kulturer kan hitta och bevara balansen i ”ganma space” där ”the rich 
nutrients that come together from the mix of different waters nourishes richly diverse forms of life.”
41 Obondo 2005: s. 44
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dominerande och få makt över att sätta normaliteten för värderingar och normer i skolan. 

Undervisningen i skolan är ett uttryck av kulturens dominerande uttrycksformer som hålls 

högre än de icke-dominanta som i maktstriden fått ge vika. Obondo anser att det finns vissa 

kulturella uttrycksformer och värderingar som dominerar i skolan och vars innehavare 

befinner sig i en överordnad position gentemot de som inte besitter samma kulturella 

värderingar. Den dominerande gruppens smak, värderingar, språk m.m. räknas som legitim 

kunskap och benämns av den franske sociologen Pierre Bourdieu som kulturellt kapital.42

2.8 Kulturellt kapital 

Enligt Pierre Bourdieu  är kulturellt kapital ett brett begrepp som innefattar ”material things 

(which can have symbolic value)  as well as untouchable but culturally significant attributes 

such as prestige, status and authority.”43 Begreppet kulturellt kapital är viktigt eftersom det 

ökar förmågan till förståelse för hur sociala skiktindelningar vidmakthålls.44 Enligt Bourdieu 

uppfostras individen genom familjens socialisation in i ett visst kulturella kapital: “In fact, 

each family transmits to its children, indirecly rather than directly, a certain cultural capital 

and a certain ethos.”45 Med detta menar han att det kulturella kapitalet ärvs i hemmiljö.

I likhet med Bourdieu menar professor Lisa Delpit att innan man skall kunna bli medlem av 

en kultur måste man uppfylla och rätta sig efter vissa speciella regler och koder som finns i 

det kulturella kapitalet, något som bland annat tar sig i uttryck i språk, hur man kommunicerar 

i gruppen och hur man uppför sig.46 Delpit presenterar fem olika aspekter som tillsammans 

förklarar hur ”the culture of power”47 i skolan tar sig uttryck och bildas. En av dessa aspekter 

är ”issues of power enacted in classrooms” 48 vilket innebär att läraren tvingar in individer 

eller grupper till skolans vedertagna världsuppfattning. Bourdieu menar att skolan och läraren 

både omedvetet och medvetet kan utnyttja det kulturella kapitalet för att markera gränser, 

stänga ute andra grupper och upprätthålla sina privilegier: “Cultural capital is used by 

dominant groups to mark cultural distance and proximity, monopolize privileges, and exclude 

and recruit new occupants of high status positions.”49

                                                
42 Obondo 2005: s.45 
43 Mahar 1990: s. 13
44 Lamont & Lareau 1988: s.154
45 Bourdieu 1976: s.110
46 Delpit 1995: sid. 25 
47 Ibid.
48 Delpit 1995: s. 24-25 
49 Bourdieu 1984: s. 31
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Bourdieu konstruerar fem olika nivåer som beskriver hur skolans system upprätthåller 

olikheter mellan elever i klassrummet.50 Nivå ett som Bourdieu kallar: ”For under-privileged 

children there is a lower success rate – expectations are adjusted accordingly”51 innebär att när 

man framhåller den dominerande gruppens kultur som den normala och rätta så exkluderas de 

elever som har ett annat kulturellt kapital.52 De elever i klassen som äger en stor del av 

lärarens kulturella kapital kan enligt Lisa Delpit sägas vara privilegierade i en undervisning 

som tar sig uttryck i samma värderingar, smak och normer som den undervisande läraren 

delar med dessa elever.53 Elever som dock saknar detta kulturella kapital som präglar lärarens 

undervisning blir å andra sidan missgynnade och förfördelade i undervisningen. På så sätt 

skapas och underordnas den icke dominerande kulturen eftersom den inte bär samma koder 

och regler som maktens kultur dvs. lärarens kultur. 

2.9 Begrepp

Vi använder oss av Ing-Marie Parszyks definition av minoritetselever som: elever som tillhör 

språkliga och kulturella minoritetsgrupper i grundskolan.54

När vi skriver om minoritetsgrupper, minoritetselever och minoritetssamhällen skall det inte 

förväxlas med nationella minoriteter. Elever med invandrarbakgrund befinner sig ofta i 

minoritet både till antal samtidigt som det svenska skolväsendet är uppbyggt efter svenska 

normer och värderingar, vilket gör att en elev från en annan kultur med andra värderingar och 

normer tillhör en minoritet i skolan.

Paulina de los Reyes och Masoud Kamali definierar termen majoritetssamhälle som att 

majoritetssamhälle inte bara syftar till de överordnade gruppernas antal, utan och den 

överordnade gruppens överlägsna position i samhällets maktstrukturer.55 I vårt fall menar vi 

att det svenska skolväsendet genom sitt urval av undervisningsmaterial lutar sig mot 

styrdokument och läroplaner som är baserade på svenska normer och värderingar 

representerar majoritetssamhället.

                                                
50 Harker 1990: s. 89
51 Harker 1990: s. 89.
52 Ibid. 
53 Delpit 1995: s.25
54 Parszyk 1999: s. 30
55 Masoud 2005: s. 34
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Kapitel 3

3. Lektion om världskonflikter 

Under vår observation av en lektion i en årskurs sju presenteras ämnet världskonflikter. Under 

lektionen listar läraren vilka orsaker som kan ligga bakom att länder drabbar samman i en 

konflikt. De orsaker läraren presenterar är bråk om ”gränser, folk mot folk, resurser (med olja 

som exempel) och maktkamp”. Dessa orsaker till konflikt kopplar läraren sedan till vad FN 

kan göra för insatser, här i form av sanktioner, sändebud och medling samt att läraren 

framhåller vikten av att låta FN lösa konflikter i hela världen.  

Läraren talar sedan om vilka konflikter som finns i världen. De konflikter läraren lägger tyngd 

på är framförallt konflikter som finns i Afrika, med Sudan och Darfur i fokus. Läraren berör 

endast konflikterna ytligt och går inte på djupet med att förklara vad som ligger till orsak för 

att länderna är oense, hur konflikten ser ut eller om den är pågående eller avslutad. Läraren 

avrundar lektionen med att berätta om konflikterna mellan Israel och Palestina samt USA –

och Irak.

Efter denna lektion blev några elever ur klassen intervjuade. Nedan följer vår analys av dessa 

intervjuer. I analysen av denna lektion har vi valt att lägga fokus på två faktorer. Utifrån 

observation av lektion samt intervjuer med eleverna analyserar vi dels hur makten i 

klassrummet tar sig i uttryck under lektionen och vilka bakomliggande faktorer som kan 

påverka urvalet av lektionsinnehållet.

3.1 Analys av lektion ”makt i skolan”

”Eftersom tillgången till de dominerande språken och kulturella uttrycksformerna är ojämlikt 

fördelad förses de som har tillgång till dessa språkliga och kulturella resurser med avsevärd 

[…] privilegier.” 56

Vi delar Masoud Kamalis syn på att ”majoritetssamhällets överordning och dominans inte kan 

förstås […] och förklaras utan att det analyseras i förhållande till samhällets 

                                                
56 Obondo 2005 : s. 45 
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institutionaliserade maktstrukturer”.57 Därför är det viktigt att försöka tydliggöra den 

maktstruktur som finns inom den svenska skolan, där en maktbalans mellan majoritets- och 

minoritetsgrupper skapas. Skolan är en komplexa arena där språkliga och kulturella möten 

äger rum och där olika kulturella värderingar överförs mellan individer.58 Obondo menar att 

dessa möten innebär en ständigt pågående strid och förhandling om makten mellan dominanta 

och icke-dominanta grupper.59 När olika kulturer möts i skolan uppstår en konkurrens kring 

vilken av kulturerna som skall vara den dominerande. En konkurrens och tävlan som enligt 

Obondo ofta vinns av den redan dominerande majoritetskulturen. ”Detta skapar en process av 

underkastelse av minoritetsgrupper genom vilken ’de andra’ sociopolitiskt konstrueras och 

reproduceras.”60 Vilket för undervisningen i skolan innebär att dominerande uttrycksformer 

hålls högre än icke-dominanta kulturer som i maktstriden fått ge vika.61

Undervisningen som erbjuds i den svenska skolan är fritt utvald och bestämd av en ansvarig 

lärare för den aktuella lektionen. Detta är dock en sanning med modifikation. Läraren står 

nämligen inte helt fri i sitt val utan är via exempelvis läroplaner och kursplaner styrd 

ovanifrån i sitt urval av lektionsupplägg och material. 

I våra intervjuer kunde vi se en tydlig enighet bland eleverna i deras svar kring vad de hade 

för åsikt angående lärarens val av vilka konflikter som presenterades under lektionen. 

Majoriteten av de intervjuade eleverna utryckte en tydlig önskan att läraren under lektionen 

hade lagt fokus på att tala om konflikter som hade berört elevernas bakgrund istället för att 

som hon nu gjorde, begränsa sig till konflikter som ingen i klassen hade någon personlig 

koppling till. Eleverna uttrycker under intervjuerna en tro på att lärarens exkludering av 

konflikter kopplade till elevernas bakgrund är ett resultat av två orsaker, ointresse och medial 

påverkan. Eleverna tror att läraren är ointresserad av konflikter som rör elevernas bakgrund 

och istället väljer att förmedla de konflikter som media ger stort utrymme till. Ett 

medieutrymme som flera av eleverna tolkar som bas för vad läraren väljer att planera sitt 

ämnesstoff utifrån. Här kan vi se ett samband med vad både etnologen Rene Leon och 

pedagogen Hans Olof Gustavsson skriver, nämligen att läraren och skolan i undervisningen 

förmedlar det svenska majoritetssamhällets intresse kring skolans arbetsformer och urval av 

                                                
57 Kamali 2005 : s. 34
58 Obondo 2005: s. 44, 45
59 Ibid.
60 Kamali 2005: s. 34
61 Obondo 2005: s. 44, 45
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lektionsinnehåll.62 Detta påstående har ett empiriskt stöd i vår undersökning på det viset att 

utifrån elevernas tolkningar framgår det att läraren inte berör elevernas bakgrund.

Under våra intervjuer frågade vi eleverna hur de tolkar den lista för orsaker till konflikt 

mellan länder som läraren presenterade under lektionen. Det visade sig att det på en punkt 

avviker och skiljer sig åt mellan lärarens och elevernas tolkningar kring vad det är som 

orsakar konflikter mellan länder. Medan läraren valde att fokusera på geografiska faktorer 

som naturresurser, gränsdragningar samt politiska maktkamper, är elevernas tolkning att 

religion är en faktor som till stor del ligger till grund för konflikter i världen. Forskarna Lucas, 

Henze och Donato63 har bedrivit en studie där de studerat sex framgångsrika mångkulturella 

skolor som resulterat i ett klargörande av vilka faktorer som varit mest betydande för att en 

mångkulturell skola nått stora framgångar i undervisningen. Resultatet av denna studie är att 

läraren i undervisningen bör lägga stort värde på att betänka och samspela med elevers språk 

och olika kulturer för att lyckas i undervisningen i ett mångkulturellt klassrum. 

Lucas, Henze och Donato förespråkar således att man ska interagera det mångfacetterade 

kulturella kapital som finns i en klass.64 Vid en avsaknad av delat kulturellt kapital kan elever 

inte ta del av undervisningen på samma villkor som de elever som delar lärarens kulturella 

kapital. Det kulturella kapitalet kan dock enligt Bourdieu användas ”by dominant groups to 

mark cultural distance and proximity”65 samt att man via det kulturella kapitalet framhåller 

den dominerande gruppens kultur som den rätta och att man exkluderar de elever som har en 

annan kultur som inte anses lika viktig.66 Detta är något vi kan koppla till vår empiri när vi 

frågade eleverna varför de trodde att läraren valde just det lektionsstoff som hon gjorde 

svarade en elev att ”läraren väljer väl att ta med det som dem visar mycket på tv om och det är 

inte så ofta tv visar sådant som händer i mitt hemland.” Eleverna tolkar således lärarens urval 

av lektionsstoff på så vis att de tror att läraren i sin lektionsplanering väljer att förmedla det 

majoritetssamhället och media finner av intresse och är viktigt. På så vis bekräftar elevernas 

tolkningar kring lärarens lektionsurval Bourdieus resonemang att den dominerande gruppen 

väljer att framhålla det som enligt dem är viktigt.

                                                
62 Gustavsson 2002: s. 146; Leon 2001: s. 20 
63 Lucas 1997: s. 373-395 
64 Ibid
65 Bourdieu 1984: s. 31  
66 Mahar 1990: s. 89
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Elever som dock saknar det kulturella kapital som läraren baserar sin undervisning på blir 

enligt Delpit missgynnade och förfördelade i undervisningen.67 Delpit menar att detta 

utnyttjande av gruppen som äger en dominerande ställning sker omedvetet eller att den 

dominanta gruppen åtminstone är mindre angelägna att göra detta maktutövande synligt. 68

Eleverna tolkar inte lärarens exkludering av deras bakgrunder som att läraren systematiskt 

blundar för elevernas bakgrund, istället tolkar eleverna urvalet som ett resultat av vad 

majoritetssamhället och media finner intressant. På det viset bekräftas delvis Delpits 

resonemang att lärarens lektionsurval, där elevernas bakgrunder inte integreras med 

undervisningen inte är någon exkludering av deras bakgrunder som läraren gör medvetet för 

att osynliggöra de ickesvenska elevernas bakgrunder.

Etnologen Annick Sjögren menar att de barn som växer upp i multietniska miljöer ibland 

hamnar i ett spänningsfält mellan skola och familj.69 Undervisningen slits mellan olika 

kraftfält av värderingar i undervisningen som är hämtad utifrån det svenska värdesystemet 

och ställd emot elevers värderingar från andra kulturer.70 En kamp mellan olika kraftfält som 

vi kan se under vår lektion, där eleverna och läraren har olika värderingar att utgå ifrån och 

vitt skilda tolkningar. Det finns dock ett tydligt maktförhållande mellan läraren och eleverna i 

klassrummet, eller som Roger Säljö, professor i pedagogik utrycker det: ”den som inte har 

kunskap blir beroende av den som har kunskap”.71 I vår undervisningssituation blir det tydligt 

att våra intervjuade elever står i en beroendeställning till den undervisande läraren när vi i 

våra intervjuer märker att eleverna rycker på axlarna åt frågor kring varför lärarna väljer just 

detta lektionsstoff och inte något som eleverna kan koppla till sina bakgrunder. Eleverna 

uttrycker här en maktlöshet som tar sig i uttryck att de inte har möjlighet att påverka lärarens 

lektionsurval vilket leder till att eleverna accepterar och faller in i deras roll i den makthierarki 

som finns i klassrummet och låter läraren utföra sitt lektionsurval utan att ta till strid. Utifrån 

intervjuerna tolkar vi det som att eleverna ger uttryck för att vara underlägsna läraren så till 

vida att de inte kan påverka undervisningsinnehållet som exkluderar elevernas bakgrund och 

istället grundar sig på vad ett dominerande majoritetssamhälle anser vara viktigt. 

                                                
67 Delpit 1995: s. 25 
68 Ibid.  
69 Sjögren 2001: s. 5 
70 Gustavsson 2002: s.138
71 Säljö 2000: s. 102 
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Elevernas position kan liknas vi vad Pratt kallar ”transculturation”72 vilket är ett fenomen som 

kan förekomma i denna situation inom ”contact zones” när en minoritetsgrupp befinner sig i 

ett underordnad eller marginaliserad tillstånd. Pratt anser att den underordnade gruppen inte 

kan utöva någon form av kontroll över det som sänds från den dominanta kulturen kan den 

däremot “determine to varying extents what gets absorbed into their own and what it gets 

used for”.73 Sonia Nieto vittnar om en liknande exkludering av elevers bakgrunder via 

dekontextualisering inom skolor i USA som vi kunde uttolka från våra intervjuade elever. 

Hon skriver att ”culture is commonly decontextualized. In the United States, 

decontextualization typically occurs in the school curriculum […]  A notable case is that of 

American Indians, who customarily have been removed from their cultural and historical 

rootedness[…] and struggle of the many Indigenous Nations rarely is studied in schools”.74

Genom en konstruktion av interaktionsutrymmet i klassrummet bidrar läraren till en 

reproducering och upprätthållande av den dominanta kulturen samtidigt som elever 

tillhörande den icke-dominanta kulturen blir begränsade i sina möjligheter att definiera och 

tolka undervisningen utifrån sina egna verkligheter och bakgrunder.75

3.2 Konsekvenser av exkludering

Såväl i skolans styrdokument som hos Annick Sjögren kan vi läsa hur viktigt det är att 

undervisningsinnehåll utgår från elevernas värld och att lärarna under lektionen ska ta upp 

elevernas vardag, bakgrund och släkthistoria.76 Även forskare Katarina Magnussons utrycker 

samma mening, hon anser att lärarens intresse och hänsynstagande förhållningssätt för 

elevernas erfarenheter kan leda till att eleverna blir mer engagerade för lektionens innehåll 

och känner förtroende för sin bakgrund77. Majoriteten av våra intervjuade elever upplever 

dock att läraren inte bara sällan utan aldrig tar tillvara på elevernas bakgrund och lägger upp 

undervisningen för att beröra och göra kopplingar till dessa. Detta är något som eleverna 

uttrycker dels förvåning och nedstämdhet över. Dels tror de att läraren inte har något intresse 

av deras bakgrund eftersom deras bakgrund inte har någon koppling till de ledande länderna i 

världen och att de konflikter som finns i elevernas bakgrund inte ges något stort 

medieutrymme. 

                                                
72 Pratt 1991: s. 34
73 Pratt 1991: s. 34
74 Nieto 1999: s. 52
75 Cummins 1996: s. 144 
76 Sjögren 1996: s. 18
77 Magnusson 1986: s. 21-23
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Majoritetskulturens dominans under denna lektion tenderar att vara så stark att 

minoritetseleverna inser och förstår sitt begränsade utrymme i den svenska skolan, på samma 

sätt som Parszyk hävdar.78 Rene Leon menar att så länge elevers etniska bakgrund 

nedvärderas, motarbetas eller nonchaleras så kommer skolan att reproducera en segregerande 

normalitet och därmed ställa minoritetseleverna utanför den svenska gemenskapen, dvs. det 

svenska samhället.79 Professor Pirjo Lahdenperä skriver att invandrarelever ofta tolkar och ger 

uttryck för sin situation i skolan på så vis att ”de inte känner att den svenska skolan är ’sin’ 

skola.”80 Under våra intervjuer uttalar en elev sig på följande sätt: ”Det är väl inte någon stor 

sak för läraren och Sverige. Men för mig är det en viktig och stor händelse som skulle vara 

intressant att tala om i undervisningen.” Något som skulle kunna ses som ett uttalande som 

stödjer Lahdenperäs hypotes kring att invandrarelever känner att de går i en svensk skola som 

inte är deras, att de inte hittar sitt utrymme och känner att skolans undervisning är riktad mot 

deras bakgrund. När minoritetseleven inser och förstår sitt begränsade utrymme i den svenska 

skolan kan det bli så att istället för att utvecklas genom undervisningen så lägger eleverna 

tyngdpunkten på att förstå lärarens syfte och bakomliggande tankar med sina handlingar i 

klassrummet. För att veta och försöka tolka vad det är läraren begär av sina elever och hur 

läraren vill att eleverna skall förhålla sig till det aktuella ämnet. Parszyk skriver att som 

konsekvens av det uppdelade klassrummet känner sig minoritetseleverna mindervärdiga i 

undervisningen som i sin tur kan leda till att förhindra elevens utveckling i skolan, då en elev 

som inte förstår innebörden i det läraren förmedlar, tappar självförtroende och missar vitala 

kunskaper.81

3.3 Jämlikhetsvision i skolan

Eleverna berättar under intervjuerna att de tycker läraren förhåller sig väldigt neutral till de 

konflikter hon väljer att tala om. Eleverna tolkar det som att läraren mestadels använder sig av 

fakta under lektionen och att hon inte fördjupar sig i den mänskliga aspekten av konflikter. 

Detta är enligt eleverna en viktig aspekt som flera av dem efterlyser och anser att det skulle 

vara intressant att ta upp. Exempelvis att läraren skulle tala mer om hur de civila 

människornas liv och tillstånd under dessa konflikter ser ut. Eleverna och läraren har som vi 

presenterat ovan skilda syner på faktorer till konflikter, där religion enligt eleverna är en 

faktor som läraren inte tar upp. Läraren tenderar att förhålla sig mycket neutral till religion 

                                                
78 Parszyk 1999: s. 182
79 Leon 2001: s. 21
80 Lahdenperä 2002: s.133
81 Parszykts 1999: s. 164-192
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som orsak för konflikter då hon inte tar upp detta under lektionen. Med utgångspunkt i dagens 

internationaliserade samhälle framhävs i Lpo 94 ”värden som ligger i en kulturell mångfald.”
82 Två av skolkommitténs slutbetänkande dvs. ”Skolfrågor om skola i en ny tid” och ”Krock 

eller möte, Om den mångkulturella skolan” framhåller betydelsen för mångfalden i dagens

skola. I det första dokumentet läser vi att ”mångfalden blir en tillgång i samhället om 

människor får tillfälle att möta och ta del av varandras erfarenheter”83 Samma tanke finns 

också i det andra slutbetänkandet där det står att ett interkulturellt synsätt i skolan betyder att 

man “intresserar sig för andra kulturer och man är beredd att ta till sig av dem”.84

Trots att dessa statliga dokuments rekommendation att mångfald i skolklassen är en tillgång 

för skolans verksamhet finns forskning som påstår att lärarna i dagens skola inte alltid tar till 

vara på elevernas kulturella bakgrunder i undervisnings situationer. Enligt etnologen Ann 

Runfors kan det beror på jämlikhetsvisionen som den svenska skolan präglas av. Denna 

innebär att skolan är blind för alla sorter av olikheter, det finns tendens att osynliggöra 

särskildheter bland eleverna, att olikheterna inte graderas eftersom de förknippas med 

orättvisa, hierarkier och underordning enligt ett nordiskt förhållningssätt till dessa.85

Olikheterna blir i skolan som en störande faktor och som något att åtgärda snarare än en 

resurs att uppvärdera och uppmärksamma positivt. Genom nedtoningen och dämpningen av 

elevernas olikheter sker ingen särbehandling utifrån deras etniska och kulturella prägel. På så 

sätt tar skolan inte hänsyn till elevernas bakgrunder utan alla elever innefattas i den föreställda 

gemenskapen där alla har lika värde.86 Visionen om den föreställda likheten är grundläggande 

för sammanhållningen av en oskiktad och utjämnad gemenskap där alla individer är 

oberoende och jämlika.87 Runfors skriver att trots skolans ambition att uppnå jämlikhet i 

klassen blir resultatet att den svenska urbana medelklassen med dess värderingar tar övertaget 

i klassen och framtonas som självvalt och modernt. 

Enligt Runfors kan olikheter i ett klassrum där elevers bakgrunder särskiljer sig från varandra 

leda till att dessa elever blir ställda utanför skolklassens gemenskap och bli utpekade som 

annorlunda.88 Att olikheter i klassen skulle vara ett problem är något eleverna under våra 

                                                
82 Lpo 94 s. 3-4
83 SOU 1997: 121 s..286
84 SOU 1996: 143 s. 135
85 Gullestad 1991: s. 4
86 Runfors 1996: s. 47; 2003: s. 202
87 Runfors 2003: s. 202
88 Runfors 2003: s.193
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intervjuer inte alls håller med om, några av eleverna tror att det kan vara en orsak till att 

läraren väljer att inte tala kring religioner under lektionen. Men att det skulle vara så att någon 

av eleverna skulle känna sig nedvärderade om elevernas olika bakgrunder togs upp i klassen 

håller ingen av dem med om. Tvärtom är majoriteten av eleverna positiva till att deras 

bakgrunder kopplas in i undervisningen, då det enligt dem vore både roligt och intressant. 

Eleverna anser att den religiösa faktorn i konflikter kan vara en källa till förståelse för alla 

elevers olika bakgrunder. Eleverna tror att om läraren tagit upp religionsaspekten i 

konflikterna skulle det inte bara leda till en ökad förståelse av konflikten, utan också en ökad 

förståelse eleverna emellan då religionen kan kopplas till många av elevernas bakgrund. Detta 

tror eleverna skulle leda till en bättre stämning och en större respekt mellan eleverna i klassen 

men också på hela skolan som är en skola med elever med så många olika bakgrunder.

3.4 Sammanfattning av analys av lektion om världskonflikter

Utifrån elevernas tolkningar av lektionen har vi kunnat urskilja en antydan till ett 

maktförhållande kring värderingar och tolkningar av lektionsinnehållet mellan eleverna och 

läraren i klassrummet. Eleverna delar inte lärarens tolkning av vilka faktorer som är de mest 

betydande orsakerna till en konflikt mellan länder. Det är däremot tveksamt att det skulle 

finnas en kamp om makten kring lektionsinnehållet då läraren redan besitter makten i 

klassrummet och inte verkar bli utmanad av eleverna som funnit och till viss del accepterat 

sin position i det maktförhållande som finns i klassrummet. Läraren är således den som har 

den ledande rollen i klassrummet, besitter makten i klassen och har ensamrätt över valet av 

lektionsstoff. Ett maktförhållande som eleverna upplever att läraren utnyttjar på så vis att hon 

i urvalet av lektionsstoff väljer sådant som inte berör elevernas bakgrunder och intressen, de 

elever som inte delar lärarens kulturella kapital riskerar här att bli missgynnade under 

lektionsurvalet. Detta kan konstateras utifrån elevernas svar under intervjuerna där de 

reflekterar över att läraren under lektionen väljer att fokusera på konflikter som ingen av 

eleverna har en koppling till, trots att det finns sådana konflikter i världen som är aktuella och 

som flera av eleverna har koppling till. 

I lärarens lista över orsaker till konflikt tolkar eleverna det som att läraren väljer att 

osynliggöra deras tolkningar och åsikter i denna fråga och väljer på så vis att inte framhålla 

den orsak som eleverna fann som den viktigaste, religionen. Vi tolkar det som att 

konsekvenserna av maktförhållandet under lektionen blir att eleverna i urval av 

lektionsinnehåll exkluderas vilket kan resultera i att minoritetseleverna ger uttryck för att inte 
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finna sin givna plats under lektionen. De bakomliggande faktorerna för denna exkludering 

kan vara fördelningen av det kulturella kapitalet bland eleverna i klassen och den 

jämlikhetsvision som präglar det svenska skolväsendet, där man har en tendens att 

osynliggöra särskildheter och att man jämställer olikheter med orättvisa och underordning. 
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Kapitel 4

4. Lektionen om mänskliga rättigheter 

Under det här lektionspasset i ämnet SO undervisar läraren om FN:s deklaration av mänskliga 

rättigheter med fokus på några av barnkonventionens artiklar som handlar om aga av barn. 

Läraren förklarar att det finns tre olika uttryck för aga nämligen smisk, dask och stryk samt att 

hon förklarar skillnader mellan dem. Efteråt berättar läraren kort om aga av barn utifrån ett 

historiskt perspektiv och jämför dagens situation i Sverige med synen på aga i några delar av 

den övriga världen. Läraren nämner bl.a. att det fortfarande förekommer aga på många ställen 

i USA och Storbritannien, trots att många västländska länder idag inte tillåter aga hemma och 

i skolan. Mot lektionens slut understryker läraren att man i Sverige inte under några 

omständigheter, inte heller i uppfostranssyfte, får slå barn eftersom det är kränkande mot 

människans integritet. 

Läraren tar under lektionen även upp barnkonventionens artiklar som handlar om 

barnsrättighet och frihet, hon framhåller att vuxna ska ta hänsyn till dessa för att uppfostra 

sina barn och att det finns rättigheter som alla barn bör ha. 

Lektionen ger en tydlig bild av det svenska skolans förhållningssätt till aga av barn samt att 

läraren uppmuntrar till jämförelse och reflektion om begreppen barns rättigheter och friheter. 

Lektionsinnehållets tonvikt ligger framförallt i värderingar kring den svenska nolltoleransen 

mot aga som kompromisslöst inte tillåter aga ens av uppfostrings skäl.

4.1 Gruppindelning av elevernas svar

Vi har delat in elevernas svar på intervjufrågorna av denna lektion i två grupper som 

motsvarar två olika åsiktsinriktningar av elevernas tolkningar av lektionsinnehållet. I den 

första gruppen ingår elever vars svar under intervjuerna stämmer överens med den svenska 

nolltoleransens mot aga medan den andra gruppen utgör av elever som ställer sig mer tveksam 

mot denna nolltolerans. 

4.2 Första gruppen av elevernas svar 

Den första gruppen av elever stödjer den svenska nolltoleransen och håller såvida med läraren 

om vad som är godtagbart och inte vad gäller aga. Dessa elever menar att ”aga är fel” 
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eftersom det är en ”form av våld och misshandel”, att det kan ”leda till att unga mår dåligt” 

och till ”ännu mer våld”. Samma elever säger att man ”aldrig får smiska barn” och är precis 

som lärarna kompromisslösa gentemot förbudet av aga i uppfostringssyfte. Eleverna ger även 

olika förslag till lösningar för att man ska slippa använda sig av aga. De säger att man bör 

”prata för att förstå ungdomarna” och att ”man kan lösa problem genom att prata med 

varandra”. En lösning för att slippa använda aga är enligt eleverna att man kan straffa 

ungdomar med ”utgångsförbud”. De flesta av de intervjuade eleverna säger att man 

fortfarande utför aga i deras föräldrars hemländer och de kritiserar det förhållningssätt till aga 

som finns i dessa länder. Dessa elever instämmer med den svenska modellen om aga och 

skulle också vilja tillämpa den i andra länder. Många av de elever som är överens med 

Sveriges nolltolerans mot aga av barn svarar också att det är viktigt med barns rättigheter men 

de invänder mot den frihet och den stora bestämmanderätten som svenska jämnåriga har. De 

tycker att vuxna bör använda sin auktoritet för att ”sätta gränser och bestämma i ungdomarnas 

ställe eftersom för mycket frihet kan ge upphov till olika problem som har med uppförande att 

göra.” Många elever tycker att ”föräldrarna ska vara en förebild för ungdomarna” därför att 

”de kan visa vad som är rätt och fel”. En elev säger att i sina föräldrars hemländer är ”faderns 

ord alltid rätt även om han har fel […] det är bra för att han är en förebild och ger oss 

trygghet”. 

Diskussionen utvidgas i intervjuerna när ämnena aga, uppfostran och barnsrättigheter och 

frihet kopplas till familjens roll och funktioner. Här uttrycker eleverna familjens betydelse för 

ungdomarnas välmående, uppväxt och uppfostran. De säger att ”alla i familjen borde hålla 

samman som ett team för att barnen ska kunna få en lovande framtid”, ”här i Sverige saknas 

närheten och pratstunder med familjen, om man till exempel skulle prata mer med sina 

föräldrar […] skulle man kunna undvika många problem” och ”i hemlandet ägnar man mer tid 

och uppmärksamhet till familjens medlemmar”. Några elever framhåller familjens 

uppfostringsroll på ett starkare sätt och säger att ”det bara är familjen som bäst vet hur man 

ska uppfostra sina egna barn”, ”skolan och rättsväsendet kan inte bestämma hur man ska 

uppfostra sitt eget barn” samt att ”skolan har ingen rätt att bestämma över familjens 

uppfostran av barnen därför att den inte känner ungdomarna lika bra som föräldrarna”

4.3 Analys

Svaren som eleverna i denna grupp gav angående aga av barn och om ungdomarnas 

rättigheter och friheter är inte okomplicerade utan ger en komplex bild av elevernas 
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ställningsstaganden och åsikter. Eleverna uttrycker en samstämmighet med läraren och det 

svenska förhållningssättet till aga av barn. Eleverna instämmer helt med nolltoleransen mot 

aga av barn i uppfostringssyfte dessutom säger många elever att de skulle vilja omsätta 

samma lag i andra länder i världen. 

Samma grupp av elever håller med om att ungdomar ska ha fler rättigheter samtidigt som de 

önskar att föräldrarnas roll och bestämmanderätt ska vara starkare i samhället. De tycker att 

ungdomarna i Sverige har fått för mycket frihet samtidigt som föräldrarnas auktoritet har 

minskat vilket har medfört negativa konsekvenser för uppfostran av barn. Enligt dessa elever 

ska föräldrarna vara framstående och stabila förebilder för ungdomar i deras uppväxt och för 

deras välbefinnande. De understryker att för att ta hand om och uppfostra sina barn behöver 

familjen ha mer kontroll över ungdomarnas liv. Eleverna hävdar att familjen har 

tolkningsföreträde om uppfostring och vet bäst vad som är rätt respektive fel för sina egna 

barn. På så sätt har föräldrarna den främsta rollen i ungdomars uppfostran medan skolan och 

staten underordnas. Man kan tolka elevernas svar som att skolans uppfostringsfunktion ska 

ligga mer i skymundan och att det är föräldrarna som innehar det främsta ansvaret i frågan om 

uppfostran och som såldes skall utgöra den högsta kunskapskällan. 

Enligt etnologen Ann Runfors är grundskolan en institution som överför beteendemönster, 

normer och värden. ”I skolans olika sammanhang aktualiseras […] hur individen bör leva och 

hur samhället bör se ut.”89 Utbildningssystemet består av en samling allmänt omfattande idéer 

och innebörder som bildar ett ”essentially ideological development”90. Skolan förmedlar det 

svenska samhälls- värdesystemet 91 som ingår i det stora moderna projektet där alla människor 

ska vara jämlika. Vår lektion om mänskliga rättigheter befinner sig i samma ideologiska 

paradigm där aga av barn utgör den centrala värderingen. 

Den svenska välfärdstolkningen innebär att staten och dess institutioner bör verka för att ge 

medborgare möjligheter till vissa levnadssätt som anses var bättre än andra. Runfors nämner 

statsvetaren Bo Rothstein som skriver att lärare är som andra tjänstemän ”välfärdsstatens 

frontlinjepersonal”92 och innehar bl.a. uppgiften att verkställa välfärdsstatens kollektiva 

politiska ordning. Detta innebär att pedagogen ska arbeta för att ge eleverna ”möjligheter” till 

en rättvis och jämlik framtid. Eftersom lärare är en del av välfärdsstaten instrueras pedagogen 

                                                
89 Runfors 2003: s.18, 19  
90 Boli 1989: s. 35
91 Runfors 2003: s. 68
92 Runfors 1996: s.52
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att förhålla sig till mångfalden i klassen enligt de institutionella ramverkstolkningsraster och 

handlingslinjer som välfärdsstatens institutioner rekommenderar.93 Detta implicerar 

välfärdsstatens ambition att skapa självständiga, kritiska och kulturorelaterade individer som 

är emanciperade och mer fria från sitt ursprung än individer som reproducerar de traditionella 

livsmönstren. Följaktligen kan invandrarbarnens familjs täta släktrelationer med sina religiösa 

och etniska släktnätverk enligt Runfors uppfattas negativt av statens representanter och lärare. 

Dessa bindande faktorer anses vara hinder och begränsningar för barnens möjligheter att 

utveckla sig till oberoende och fria människor. Forskaren Åsa Bringlöv har undersökt 

kulturbegreppets innebörd i olika skoldokument.94 Hon framhäver att begreppet kultur här 

uppfattas som ”aktivitet.”95 Detta inbegriper en syn på människan som anknyts till 

välfärdsideologins tankesystem om det moderna och framstegsinriktade samhället där 

individen ska vara rationell, förnuftsmässig och självständig. Enligt synsättet ”kultur som 

aktivitet” ska människan aktivt granska och kritiskt reflektera och välja sitt förhållningssätt 

till sin egen och andras kultur.

Elevernas svar på intervjun ger en mångfacetterad bild av ungdomars tolkningar av 

lektionsinnehållet. Å ena sidan tar de till sig den svenska tolkningsramen med dess 

värderingssystem beträffande aga av barn medan de å andra sidan förkastar statens suveränitet 

om barnuppfostran för att istället framhålla familjens avgörande roll i frågan. Elevernas svar 

genomsyras av en syn på familjen som strider mot den svenska välfärdsiden som förespråkar 

individualismen där individen ska vara självständig, frånkopplad från sina släktband och 

kritisk mot sitt kulturarv. På ett indirekt sätt ställer sig eleverna mot skolans ideologiska 

inriktning som har sin förankring och inspirationskälla i välfärdsidéer.

Följaktligen karakteriseras elevernas tolkningsram av två tankesystem där det ena utmärks av 

det svenska förhållningssättet till aga medan det andra är anknuten till den tanketradition som 

har sina rötter i elevernas föräldrars bakgrunder, där familjen är mer central. 

4.4 Andra gruppen av elevernas svar 

I den andra gruppen av elevernas svar säger några elever att ”det är fel att slå barn men ibland 

behövs det smisk när unga beter sig mycket dåligt och inte med ord förstår. I så fall kommer 

de att förstå bättre.” Dessa elever tycker att den svenska nolltoleransen mot aga är en 

                                                
93 Ibid.
94 Bringlöv 1996: s. 70, 71. Bringlöv har granskat kursplanerna för ämnena historia, hemkunskap, 
religionskunskap och samhällskunskap. 
95 Arnstbergs 1989: s. 119
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överdrift. Smisk och dask kan vara helt ”acceptabla” därför att ”det kan behövas ibland för att 

rätta till ungdomarnas uppförande.” Smisk och dask kan ”inte vara så allvarliga och skadliga 

för individen” om föräldrarna utför det i gott syfte och inte menar något illa. När vi frågar vad 

de tycker om aga i deras förälders länders säger eleverna att de ständiga straff som verkställs 

där kan leda till att ”ungdomarna uppför sig bra i skolan och att lugn och ro dominerar i 

klassen” samt ”att eleverna uppnår positiva skolresultat.” Trots att eleverna uttrycker en viss 

positiv inställning till aga säger många att ”man ofta får hårt och kollektivt stryk för 

ingenting” och att ”piskan används ofta i skolan” i de länder som deras föräldrar kommer 

ifrån. Om de skulle tillämpa den svenska nolltoleransen mot aga i andra länder svarar de att 

den ”skyddar ungdomarna från att få stryk från vuxna” men att den inte är felfri och inte går 

att tillämpa överallt.  

Angående barns rättigheter håller de i stort sätt med lärarens förklaring men här också tycker 

flera av eleverna att ” ungdomar i Sverige har för mycket frihet” och att ”de ofta är ute sent på 

natten och kan göra vad de vill.”  

4.5 Analys 

Intervjusvaren av den här gruppen elever visar att de i olika avseenden inte är överens med 

den svenska synen på aga. De betraktar den svenska nolltoleransen som överdriven medan de 

anser det vore acceptabelt att använda olika former av aga som smisk och dask i 

uppfostringssyfte. Dessa två former av aga ses i vissa fall som nödvändiga uppfostringsmedel 

som möjligtvis kan främja elevernas skolgång, leda till positiva skolresultat och skapa 

ordning och reda i klassen. Följaktligen är det svenska förhållningssättet enligt dessa elever

inte felfritt och därför olämpligt att applicera i andra länder. Å andra sida förkastar eleverna 

det förhållningssätt till aga som finns i deras förälders hemländer eftersom agan där utförs på 

ett godtyckligt och hänsynslöst sätt, med hårda metoder och att stryk fortfarande är tillåtet. På 

samma sätt uttrycker dessa elever att svenska ungdomar har för mycket frihet, men  i den här 

gruppen berörs inte diskussionen om familjens roll och funktion för barnsuppfostran som den 

gjorde i föregående grupp. Elevernas tolkningar präglas av en syn på aga som å ena sidan inte 

godtar det svenska värderingssystemets nolltolerans mot aga men å andra sidan förkastar den 

grova disciplin som finns i deras föräldrars länder och som på något sätt är förankrad till 

elevernas bakgrunder. Elevernas tolkningar av lektionsinnehållet påverkas och formas av 

olika tankesätt, traditioner och värderingar. På ett omedvetet sätt skapar eleverna ett eget syn-
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och förhållningssätt till aga av barn. Detta kan ses som en produkt av olika inverkningar och 

en kompromiss mellan skolans värderingssystem och föräldrarnas tanketradition.  
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Kapitel 5

5. Lpo 94 s värdegrunder och lektion om mänskliga rättigheter

Forskaren Åsa Bringlöv skriver att skolan inte är en neutral institution eftersom den 

genomsyras av styrdokumentet Lpo 94: s värdegrundssystem.96 Detta dokument framhåller 

vikten av de värderingar som ligger till grund för skolans undervisning och verksamhet,97

värderingar som präglas av FN:s deklaration om grundläggande demokratiska rättigheter. 

Bringlöv citerar Lpo 94 där det står att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla 

och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på hos eleverna 98 samt att 

”skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden”99. Lpo 94 understryker att skolan 

ska uppfostra eleverna till att omfatta grundläggande värden och värderingar100 och anbefaller 

alla som verkar i skolan att ”alltid hävda de grundläggande värdena.”101 Läroplanens 

värderingar utgörs av de samhälleliga strukturer som tenderar att förena och innefatta landets 

alla medborgare som ett oomtvistat enande fundament för alla invånare, oavsett bakgrund i 

det svenska samhället.102 ”Dessa värden behandlas i Lpo 94 som ett slags mänskligt 

allmängods, som delar av en universell moral […] och därför förutsätts alla kunna godta 

dem”103. Enligt forskarna Hedin & Lahdenperä kan övertron till styrdokumentets ideologiska 

paradigm leda till att invandrarelevernas kulturella värderingar betraktas som felaktiga, 

bristfälliga och att eleverna på så sätt assimileras in i det svenska värdesystemet.104

Samhällstänkaren Jürgen Habermas begrepp ”ackulturation” beskriver hur invandrare inte 

bara är beredda till en yttre anpassning till levnadssätt, praktiker och vanor som gäller i 

landets kultur, utan till att aktivt tillägna sig dessa.105

Vår observerade lektion om FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna präglas av den 

svenska nolltoleransen mot aga med dess tillhörande värderingar. Lektionsinnehållet 

återspeglar läroplanens syfte att förmedla och förankra de svenska värderingarna hos 

eleverna. Den här gruppen av elever tar distans från värderingar som finns i den svenska lagen 
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om aga genom att acceptera vissa former av aga i uppfostringssyfte. Följaktligen stämmer inte 

elevernas och läroplanens värderingar alltid överens och på så sätt kan man anta att elevernas 

värderingar inte är en produkt av ”ackulturation” och assimilation.

5.1 Sammanfattning av båda gruppernas svar

I båda grupper av elevernas svar framgår en icke entydig och okomplicerad bild av elevernas 

tolkning av lektionsinnehållet och visar en mångfacetterad och komplex sammansättning av 

åsikter och ställningstagande. 

Den första gruppen av elever reagerar positivt till den svenska nolltoleransen mot aga. Den 

här gruppen av elever instämmer till viss mån med den svenska synen på barns rättigheter 

men kritiserar även svenska ungdomars ”gränslösa” frihet. De förespråkar istället att 

föräldrarna ska vara mer auktoritära och ha större kontroll över ungdomar samt att det skall 

finnas en starkare sammanhållning av familjen. Intervjusvaren visar att den här gruppen av 

elever på något sätt befinner sig i en position mellan olika tankesättstraditioner. Å ena sida tar 

eleverna till sig den svenska nolltoleransen mot aga medan ungdomars friheter å andra sidan 

ska vara underordnade familjen som ska betraktas som en högre stående värderingsfaktor, 

något som i sin tur strider mot den svenska välfärdsideologin. 

Den andra gruppen av elever har en syn på aga av barn som avviker från den svenska. De 

håller varken med den svenska modellen eller de hårda kollektiva straff som utförs i deras 

föräldrars hemländer. Båda betraktas av eleverna som överdrivna och alltför drastiska. 

Eleverna kommer fram till en egen variant av aga där smisk och dask av ungdomar i 

uppfostringssyfte är helt acceptabelt. Deras uppfattning att vissa former av aga kan leda till ett 

gott uppförande kan vara något som har anknytning till deras föräldrars hemländers 

uppfostringstradition.

5.2 Analys av båda gruppernas svar

Den amerikanska litteraturkritikern William Boelhower skriver att människans etnicitet 

skapas aktivt i en dynamisk och dialektisk process i tre olika faser som han kallar för ”ethnic 

trilogies”. Detta skildrar tre olika moment av några invandrares liv som flyttade till USA 

under sekelskiftet 1900. Den första fasen inträffar när invandrarna har landat i det nya landet 
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och heter ”construction”.106 Denna präglas av en ”catastrophic act of topological 

dislocation”107 som innebär att invandrarnas liv förvandlas helt till följd av invandringen. 

”Construction” kännetecknas av ett starkt behov att hålla kvar den gemensamma förankringen 

av det förflutna och av prioritering av inomkulturella relationer.108 Den andra av Boelhowers 

faser heter ”deconstruction”109 och innebär att de nyanlända invandrarna så småningom får 

kontakter med andra folks tankesätt och tradition. Professorn Aleksandra Ålund använder 

Boelhowers terminologi för att beskriva invandrarungdomars identitetsarbete i Sverige och 

skriver att det kan uppstå ett spänningsförhållande mellan olika generationer av invandrare 

under den här fasen. Värderingar, uppfattningar, influenser m.m. som befinner sig i den nya 

miljön tränger sig in eller påverkar invandrarnas medvetande och kan ge upphov till flera 

motsättningar. Den nya kontexten som invandrarna befinner sig i kan leda till ifrågasättande 

och undergrävande av invandrarnas etablerade tolkningsramar och traditioner.110 I den sista 

och viktigaste fasen som Boelhower benämner som ”reconstruction”111 sker en slags försoning 

mellan det gamla och det nya tillståndet. Ålund skriver att ”reconstruction” präglas av ”etnisk 

semiotik”112 som innebär att människans etniska minne som består av förebilder, metaforer 

och kulturelement ges ny innebörd och omskapas.113 Det etniska minnet bearbetas och 

relaterar ständigt till individens nya aktuella livsvillkor och omständigheter. Övergången från 

”construction” till ”reconstruction” ger människan en förmåga till ”perspektivering”114 som 

innebär att människan kan skifta mellan olika perspektiv och synvinklar. 

Ålund skriver att etnicitetsminnen och metaforer är hybrida och synkretsiska samt att de 

samtidigt refererar till hem och till olika kulturella världar. Enligt Ålund befinner sig 

människans etnicitet i ett radikalt utbrott mellan det förflutna och nuet, kontinuitet och 

förändringar och på så sätt mellan kollektiva och individers vardagserfarenheter som i sin tur 

arbetar sig bortom nutiden och omdefinierar hela tiden traditionens innebörd.115 På så sätt 

möjliggör den multikulturella etniciteten ett kulturellt passagearbete116 som innebär att olika 

kulturella uttryck som hämtas från olika generationer knyts samman. Denna mångtydighet ger 
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människans etnicitet ny innebörd och karaktär. Kulturteoretikern Stuart Hall myntar 

begreppet ”new ethnicities” för att beskriva invandrarungdomars situation i det postmoderna 

samhället med dessa åtskilliga kontakter mellan flera kulturer i samma tid och rum. Han 

skriver att etnicitet alltid är kontextualiserad ”ethnically located” där ”the conception of 

ethnicity […] is a recognition that we all speaks from a particular place, out of a particular 

history, out of  particular experience, out of a particular culture”117. Han tillägger att 

invandrarnas erfarenheter utmärks av en “cultural diaspora-ization”118 som innebär en process 

av ”unsettling, recombination, hybridization and cut-and-mix”119 av olika kulturella 

livsmönster som ger upphov till nya hybrida etniciteter. 

Elevernas tolkningar av lektionsinnehållet i vår undersökning är ett uttryck för deras 

multietniska dimension som formas av olika faktorer mellan å ena sidan dagens 

multikulturella skola med sitt svenska norm- värderingssystem och ständiga möte mellan 

olika kulturer samt å andra sidan elevernas bakgrunder med sina rötter i utländska länder. I 

det multikulturella tillståndet sker den ovannämnda processen ”crossing and crisscrossings”120

där eleverna vardagligt tvärsöver överskrider kulturella gränser på olika sätt. Detta leder till 

att elevernas ställningstaganden och åsikter om lektionsinnehållet präglas av ett 

flerperspektiv. Detta innebär att eleverna skiftar mellan olika vinklar och synsätt samt att de 

inte hämtar sina idéer endast från en enda tanketradition utan från flera olika. Samtidigt ger 

eleverna ny innebörd till lektionsinnehållet där det svenska tankesystemet och hemmiljöns 

kulturelement konkurrerar med varandra och förvandlas. Den multietniska dimensionen 

präglas av hybriditet som leder till att lektionsinnehållets olika element skapas och 

rekonstrueras kontinuerligt. Denna hybriditet visas på olika sätt. Hybriditeten manifesteras i 

elevernas förhållningssätt gentemot aga av barn där eleverna skapar sin egen variant med nya 

innebörder. En annan form av hybriditet framhålls i omtolkningen av värderingar som ligger i 

ungdomars frihet. Eleverna underordnar denna och prioriterar istället värderingarna av ett 

familjcentrerat system som i sin tur samexisterar med den svenska nolltoleransens av aga. 

Elevernas tolkningar och ställningstaganden kring lektionsinnehållet är inga produkter av 

någon bestämd form av etnicitet, kultur, nationalitet m.m. utan produceras i den multietniska 

dimensionen där skolans mångkulturella kontext och hemmiljös tradition korar varandra. På 

så sätt blir elevernas tolkningar en manifestation av ”ny etnicitet” som består av flera 
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kulturelement som hämtas från olika riktningar i den sociala miljön. Elevernas ”nya etnicitet” 

är inte oföränderlig utan befinner sig i en förändringsprocess mellan tradition med anknytning 

till elevernas föräldrars hemländer och nuet som är förankrad till elevernas aktuella situation i 

skalan. Till följd av korsning och interaktion mellan element hämtade från närmiljön och 

föräldrarnas tradition präglas elevernas tolkningar av ”perspektivering” eftersom eleverna 

skiftar mellan olika perspektiv och synvinklar.

Sammanfattning och avslutning

Nedan följer en sammanfattning av denna undersökning med de viktigaste resultaten uppdelat 

kapitel för kapitel. Slutligen kommer en avslutning med en avrundning och förslag på vidare 

forskning. 

Kapitel 1

Syftet med denna uppsats är att utifrån elevernas perspektiv undersöka hur eleverna med 

”ickesvensk” etnisk bakgrund tolkar och tar till sig lektionsinnehållet samt om dessa tolkningar 

genomsyras av någon form av maktförhållanden mellan eleverna och lärare. 

Elevernas tolkningar av lektionsinnehållet med dess värderingar och uppfattningar är centrala i 

vår studie och utifrån dessa besvarar vi vår frågeställning i två analysdelar. 

Kapitel 2

Med den första analysen undersöker vi på vilket sätt ett eventuellt maktförhållande mellan lärare 

och elever i klassen tar sig i uttryck under lektionen. Vilka bakomliggande faktorer som kan vara 

centrala i ett sådant maktförhållande samt vilka konsekvenser ett sådant maktförhållande kan få 

för ickesvenska elever. 

Med det ovannämnda begreppet “contact zone” kan man skildra och synliggöra skolan som en 

sociala arena med dess kulturmöten. Dagens postkoloniala skola karakteriseras av hegemoniska 

och asymmetriska förhållandena mellan majoritets och minoritets grupper. I analysen av vår 

första lektion tydliggörs ett maktförhållande mellan lärare och elever, där läraren besitter en 

dominerande roll i klassrummet eftersom lärarens urval av lektionsinnehåll inte tar hänsyn till 

elevernas bakgrunder. I detta urval kan vi urskilja en exkluderingsprocess som på ett medvetet 

eller omedvetet sätt åsidosätter olika element i elevernas bakgrunder. Exempelvis när eleverna 

under intervjuerna uttrycker att läraren skulle ha kunnat beröra konflikter med koppling till deras 
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föräldrars hemländer. Denna exkludering visar sig även i den lista för orsaker till konflikter som 

läraren framhåller. Här saknar eleverna religionsfaktorn som enligt eleverna ofta anses vara den 

största orsaken till konflikt i deras hemländer. Klyftan mellan lärarens och elevernas kulturella 

kapital och den svenska jämlikhetsversionen kan ligga bakom osynliggörandet av elevernas 

bakgrunder under lektionen. En omfattande forskningsinsats hävdar att exkludering av elever kan 

få som konsekvens att eleven upplever ett utanförskap som tar sig uttryck i att eleven känner sig 

främmande i den svenska skolan. I förlängningen kan det innebära att eleven tappar 

självförtroendet i skolan och riskerar att missa viktiga kunskaper. 

Kapitel 3

I den andra analysen undersöker vi vilka faktorer och influenser som formar och påverkar 

elevernas tolkningar av lektionsinnehållet, hur de samverkar samt vilken syn tolkningarna ger på 

elever med ”ickesvensk” etniskbakgrund.

Elevernas tolkningar av lektionsinnehållet angående aga av barn framhäver att eleverna delvis 

och på ett mångfacetterat sätt tar till sig lektionens värderingar och uppfattningar. Elevernas 

ställningstaganden och åsikter påverkas och hämtas från deras tillvaro i den multikulturella skolan 

med sin ström av olika influenser och från deras bakgrunder med förankring i deras föräldrars 

ickesvenska traditioner. De olika influensinriktningarna präglar elevernas svar med olika 

värderingar, praktiker, tankesätt m.m. som ständigt omtolkas och återskapas av eleverna. Detta 

leder till en balansgång mellan olika faktorer hämtade från olika influensinriktningar. Exempelvis 

när eleverna instämmer med barns rättigheter men som också värdesätter värderingar som ligger i 

det familjcentrerade systemet. 

Elevernas tolkningar är inte uttryck för någon bestämd etnisk tillhörighet utan för transkulturella 

”nya etniciteter” som är i kontinuerlig omvandling och långt från att bli definierade som kulturellt 

begränsade. Detta innebär att elevernas yttranden, åsikter, ställningstaganden m.m. som uttrycks i 

en multikulturell miljö är resultat av hybrida multietniciteter som formas av en uppsättning av 

olika faktorer. På så sätt får vi en ”ny” syn på eleverna som varken återspeglar någon etnisk 

tillhörighet med förankring till deras föräldrars hemländer eller det svenska värderingssystemet. 

Följaktligen är elevernas tillvaro odefinierbar och svårfångad eftersom den inte kan fastställas i 

förutbestämda fack på basis av etnicitet, samhällsklass genus m.m. 
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Kapitel  4

Utifrån elevernas svar kan vi urskilja olika maktdimensioner i klassrummet under de båda 

lektionerna. Lärarens kulturella kapital dvs. de normer, språk, värderingar m.m. befinner sig i en 

överordnad position gentemot elevernas kulturella kapital vilket är något som framhålls under 

båda våra observerade lektioner. Lärarens och de svenska värderingarna legitimeras under 

lektionerna med stöd av den maktposition som läraren innehar. Dessa etablerade värderingar som 

exempelvis ligger i den svenska synen på aga av barn har direkt anknytning till FN: s värderingar 

av mänskliga rättigheter och till skoldokumentet Lpo 94: s värdegrundssystem. Enligt forskarna 

Hedin & Lahdenperä skulle lektioner som präglas av läroplanens värderingar kunna leda till 

assimilering av invandrarelever och att eleverna kan anpassa sig till och tillägna sig svenska 

levnadssätt, praktiker och värderingar m.m. genom Habermas ackulturationsprocess. Vår 

undersöknings empiriska del bekräftar inte den här forskningsinsatsens antagande utan visar en 

mycket mer komplicerad bild av dagens invandrarelevers ställningstagande och förhållningssätt 

till dem svenska normer och värderingar som finns i lektionsinnehållet i skolan

Avslutning

Begreppen kultur och etnicitet är nära besläktade, vår avsikt i den här uppsatsen var inte att hålla 

begreppen isär utan att belysa den komplexitet och eventuell problematik som begreppen kan 

förorsaka. Eleverna, lärare och skolan är alla färgade av kulturella mönster samtidigt som de 

befinner sig i en kontinuerlig kulturskapande process där omväxlingen av olika kulturella element

ger människor möjlighet att överskrida kulturella gränser. Vi betraktar begreppet kultur som en 

föränderlig referensram vilket innefattar olika dimensioner där etnicitet är en av dessa. I den här 

undersökningen har vi fokuserat på invandrarelevernas etnicitet som förvandlas, skapas och 

omskapas i den multikulturella skolan och som ger upphov till olika tolkningar av 

lektionsinnehållet. Undersökningen av hur kulturens övriga dimensioner som exempelvis genus, 

socialklass, identitet m.m. som påverkas av hybriditet överlämnar vi till vidare forskning.  

Religion är även en kulturell dimension som på olika sätt påverkar elevernas tillvaro i skolan och 

som ofta utesluts av läraren som präglas av välfärdsideologin vars syn på människan är 

rationalistisk och icke traditionell. I vår undersökning tenderade läraren att förhålla sig väldigt 

neutral till religionsfaktorn i undervisningen och en intressant tråd för vidare forskning skulle 

denna problematik kunna vara.
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Bilaga

Intervjufrågor kring lektionen om världskonflikter.

Hur talar ni hemma om samma konflikt som läraren tog upp på lektionen?

Skiljer sig hemmets/skolans beskrivning av konflikten? 

Om läraren tar upp en konflikt som ni pratar om hemma.

Tycker du läraren tar någon speciell sida i konflikten? Håller du med från vad ni pratar om 

hemma? (Värderingar, sidtaganden?)

2. Håller du med lärarens beskrivning? Varför?

3. Saknar du någon konflikt som ni pratar mycket om hemma? Vilken? 

Varför talar ni mycket om den? 

Varför tror du läraren väljer att inte ta upp den konflikten?

4. Skulle du lösa konflikten på samma vis som läraren föreslog? 

5. Vad tycker du om den lista för orsaker till konflikter som läraren presenterade? Håller du 

med? Saknar du någon orsak?

5. Hur pratar ni om att lösa den konflikt ni pratar om mycket hemma? Skiljer det sig från 

lärarens förslag till konfliktlösning?

Tror du lärarens förslag till konfliktlösning skulle fungera i den här konflikten?

Intervjufrågorna lektion kring lektionen om mänskliga rättigheter.

1. Vad tycker du om att aga/slå barn? 

2. Vad tycker du om Sveriges lag om att inte få aga barn? Varför?

3. Tycker du att det skulle vara bra att slå barn i uppfostrings syfte? 
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4. Hur gör man i landet där du (dina föräldrar) kommer ifrån? 

5. Vad tycker att man slår barn i landet där du (dina föräldrar) kommer ifrån? 

6. Om du tänker på barns situation i Sverige inom familj och i skolan, tycker du att det är för 

slappt eller för strängt i Sverige? 

7. Tycker du att det är för strängt eller för slappt i ditt ursprungs land? (Om du har någon 

upplevelse till exempel från skolan)

8. Skulle du förändra något i Sverige och i ditt ursprungs lands om barnsituation? Vad och 

varför? Breda ut 

9. Tycker du andra länder ska följa den svenska modellen om att slå barn? Varför?
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