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ABSTRAKT 

 

Syftet med uppsatsen är att studera styrdokument- från nationell till lokal nivå- vad gäller 

synen på etnisk och kulturell mångfald i skolan. Min ambition är även att med utgångspunkt 

från befintliga styrdokument undersöka hur skolledare på en skola i Eskilstuna tolkar 

styrdokument beträffande mångfald samt hur de tillämpar sina tolkningar i verksamheten. 

Samspelet mellan mångfald som direktiv samt dess förverkligande är således uppsatsen röda 

tråd. Studien har inspirerats av det hermeneutiska perspektivet och närmar sig 

mångfaldsbegreppet genom textstudier och intervjuer.  

 

Studien visar för det första att Lpo94, Eskilstuna kommuns skol- och verksamhetsplan 

framhåller värdet av kulturell och etnisk mångfald. Dock kan ingen definition på 

mångfaldsbegreppet utrönas. Här finns även oklara direktiv ifråga om hur ett mångfaldsarbete 

ska bedrivas i skolan. För det andra visar studien att skolledarna har svårigheter att tolka 

ovannämnda styrdokument utifrån ett mångfaldsperspektiv, detta trots att dessa fungerar som 

verksamhetens ledstjärnor. Däremot kan skolledarna definiera vad mångfaldsarbete är för 

dem, vilket står i polemik mot förmågan att tolka styrdokumenten. Något framgångsrikt 

mångfaldsarbete sker således inte. Varför är det så svårt att tolka och implementera 

styrdokumenten utifrån ett mångfaldsperspektiv?  

 

Nyckelord: Styrdokument, skolledare, etnicitet, kultur, mångfald, mångfaldsarbete.  
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Idag ställs det stora krav på skolan. Detta på grund av att det till skolan kommer barn och 

ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Allt fler kommer från andra länder. Många 

skolledare står därför inför stora utmaningar, eftersom de är verksamma i mångkulturella 

skolor där de möter olika sätt att se på världen. De måste således vara medvetna om och få 

förståelse för att det i skolan finns elever (och personal) med andra kulturer än den 

dominerande.  Skolledare måste särskilt förstå hur olika kulturer samspelar med varandra 

samt känna igen �varningstecken� från elever från minoritetskulturer i form av exempelvis 

dåligt självförtroende.1 Skolan är dock uppbyggd enligt �svenska� värderingar och normer. 

Detta på grund av att den gynnar �det svenska� och missgynnar �det annorlunda�.  För att 

komma åt och tydliggöra detta missgynnande är det således nödvändigt att studera skolan som 

en organisation och institution. Skolledare är här viktiga personer som innehar en 

nyckelposition i skolan samt för utvecklandet av skolan och dess organisation.2 Hur arbetar då 

skolledare på en skola i Eskilstuna med mångfald? I uppsatsen tänkte jag diskutera detta lite 

närmare. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är dels att studera styrdokument- från nationell till lokal nivå - vad 

gäller synen på etnisk och kulturell mångfald i skolan. Dels med utgångspunkt från befintliga 

styrdokument undersöka hur skolledare på en skola i Eskilstuna tolkar styrdokument 

beträffande mångfald samt hur de implementerar sina tolkningar i verksamheten. 

 
1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet redovisas här tre frågeställningar som uppsatsen kommer att behandla. Dessa är:  

• Hur beskrivs mångfalden i styrdokumenten?3 

• Hur tolkar skolledare på en skola i Eskilstuna de nationella och kommunala 

styrdokumenten vad gäller mångfald?  

• Hur bedrivs mångfaldsarbetet utifrån tolkningarna? 

 
                                                
1 Escobar-Ortloff, L.M och Ortloff, W.G (2003): A cultural challenge for school administrators. I: Intercultural 
education, Vol 14, No.3, September 2003. 
2 Lahdenperä, Pirjo (2004): Att utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö. I: Lahdenperä, Pirjo (Red.), 
Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
3 Lpo94 och Eskilstuna skol- och verksamhetsplan. 
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1.4 Operationaliserande frågor 

Konkreta frågor som jag vill besvara är: Hur uppfattar skolledarna mångfald? Vad har 

skolledarna för tankar kring mångfald och styrdokument? Hur arbetar skolledarna med 

mångfald?  Hur anser skolledarna att organisationen av skola ska utformas för att alla elevers 

behov av fullvärdig utbildning ska tillgodoses? På vilket sätt påverkas rekryteringen av 

skolpersonal av att det finns en mångfald på skolan? Vilken kompetensutveckling anser 

skolledarna bör prioriteras för att lärare ska kunna bemöta mångfalden?  

 

1.5 Avgränsning 

Den skola vars skolledare betraktas under min lupp är en f-9 skola med ungefär 640 elever. 

Den ligger i ett bostadsområde som byggdes på 1950-talet strax utanför Eskilstuna. Området 

har en stor in- och utflyttning vilket påverkar kontinuiteten på skolan.  55 % av eleverna har 

ett annat modersmål än svenska och ett 30-tal språk finns representerade. Anledningen till att 

denna skola valdes, beror på att jag genom min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har 

haft kontakt med den under en längre tidsperiod. På skolan arbetar 122 personer och den leds 

av sammanlagt fem skolledare: Två rektorer och tre biträdande rektorer4, varav en inte 

intervjuas på grund av att hon ansvarar för områdets två förskolor.  

 

När det gäller mångfaldsbegreppet är jag medveten om att det har en spännvidd med olika 

innebörder såsom ålder, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning, och så vidare. Jag har dock 

valt att koppla mångfald till begreppen kultur och etnicitet. Med tanke på den ovannämnda 

skolans elevsammansättning följde sig detta naturligt. 

 

1.6 Arbetets disposition  

Till grund för uppsatsens empiriska del, redovisas uppsatsens teoretiska tankar. Här definieras 

likaså en del för uppsatsen centrala begrepp. Uppsatsens empiriska del är disponerad i två 

huvudkapitel. Det första kapitlet Synen på mångfald från nationell till lokal nivå behandlar 

Lpo 94, Eskilstuna skol- och verksamhetsplan. Följande kapitel Mångfald i skolans praktik: 

Skolledarna bygger på intervjuer med skolledare. Här beskrivs och analyseras hur skolledare 

tolkar styrdokument beträffande mångfald samt hur de förverkligar sina tolkningar i sin 

verksamhet, det vill säga hur de arbetar med mångfald. I studiens avslutande diskussion knyts 

                                                
4 www.eskilstuna.se 
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säcken ihop. Här diskuteras synen på mångfald i olika styrdokument samt konsekvenserna av 

dessa. 
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2 METOD OCH MATERIAL 

 
2.1  Material och tillvägagångssätt  

Som grund för mina tolkningar har jag sökt stöd i tidigare forskning inom områden som rör 

mångfald och skola. Jag har haft vissa svårigheter att hitta relevant litteratur när det gäller 

mångfald och skolledare, på grund av att så få forskare har ägnat sig åt ämnet. Därför har jag 

även använt mig av litteratur som behandlar mångfald ur ett organisations- och ledarskaps 

perspektiv.  

 

För att se hur mångfald framställs bygger denna uppsats dels på en textstudie av Lpo 94 samt 

Eskilstuna kommuns skol- och verksamhetsplan. Dels intervjuar jag skolledare för att se hur 

de tyder och förverkligar styrdokumenten på �sin� skola ifråga om mångfald. 

Tillvägagångssättet består därmed av två steg: 

• Textstudie � Här studerar jag tre styrdokument för att se hur mångfald framställs: 

Lpo94 samt Eskilstuna kommuns skol- och verksamhetsplan. 

• Intervjuer � Jag intervjuar skolledare i syfte att ta reda på deras tolkning och 

genomförande vad gäller styrdokumentens skildring av mångfald. 

 

2.2 Intervjuer 

Fyra skolledare, två rektorer och två studierektorer har intervjuats i syfte att undersöka hur de 

tolkar och implementerar styrdokument beträffande mångfald. Samtliga är kvinnor och de har 

arbetat som skolledare från ungefär 1 till 15 år. Tre av fyra har under sin karriär som 

skolledare arbetat på en och samma skola. Intervjuerna varade alltifrån 50 till 90 minuter. 

Ungefär samma strategi användes i början av intervjuerna. Skolledarna fick börja med att 

definiera ordet mångfald. Sedan fick de försöka beskriva hur de tolkade de olika 

styrdokumenten vad gäller mångfald för att därefter spinna vidare på deras realisering av 

tolkningarna. Intervjusituationerna var spontana där skolledarna fritt fick berätta om vad 

mångfald innebar för dem. I och med att intervjuerna var spontana tror jag att alla blev 

tryggare, eftersom intervjun inte kändes som ett förhör. Spontana intervjuer, tror jag, gör det 

även lättare att skapa ett förtroende sinsemellan.  

 

Givetvis hade jag även förberett frågor som till en viss del styrde intervjun och som 

skolledarna fick svara på. Frågorna var utformade på det sättet att de frammanade berättelser 

om mångfald och egna tolkningar av dem. Fägerborg menar att de utarbetade frågorna kan 
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vara till en nackdel. Intervjuaren kan nämligen lockas till att slaviskt följa dem och 

koncentrera sig på själva frågandet, istället för att verkligen lyssna på vad informanten har att 

säga. Det viktiga är inte att beta av frågorna i tur och ordning, utan att vara uppmärksam och 

följsam på vad informanten säger. När det gäller själva frågandet ska man därför tänka på att 

ställa frågor som går att besvara och de ska ställas så att de inbjuder till berättande, 

beskrivande och utförliga svar, inte till ett ja eller nej.5 

 

Vid samtliga intervjutillfällen användes bandspelare. Skolledarna var noga med att tala om att 

de inte ville höra sin egen röst, vilket de inte behövde göra. Bandspelaren var till för mitt 

minnes skull. Att intervjua med bandspelare är enligt Fägerborg smidigt, då intervjuaren till 

fullo kan ge sin uppmärksamhet till informanten. Bandinspelade intervjuer har även ett högre 

värde som källa, de är informationsrikare och de gör det lättare att analysera dem ur olika 

synvinklar.6 

 

 Intervjuer är enligt mig ett ypperligt sätt att komma nära människors vardag och se hur de 

tolkar världen omkring sig. Samtidigt innebär det att jag inte kan ta fram mina egna tankar, 

eftersom jag tror att de skulle påverka dem jag intervjuar. Det är ändå viktigt att vara öppen 

och berätta om sig själv, för då utelämnar jag mig själv precis som informanten gör. Under 

intervjuer förändras de jag talar med, eftersom de reflekterar över saker de kanske aldrig tänkt 

på förut. Intervjuaren förändras också, eftersom det inte går att vara samma person vid alla 

intervjuer.  �Jaget� relateras ju till personen som intervjuas och därför måste intervjuaren 

anpassa sig till den intervjuade.  

 

Citaten i uppsatsen är återgivna ordagrant. Ibland har dock några mindre korrigeringar gjorts, 

exempelvis att en del utfyllnadsord som �bah� tagits bort. Informanterna behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att jag har döpt mina informanter till skolledare A, B, C och D 

när jag citerar. 

 

2.3 Den hermeneutiska metoden  

Vi säger ofta att olika fenomen är meningsfulla, det vill säga att de har mening eller att de 

betyder något. Det karateristiska för dessa fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås. 

                                                
5 Fägerborg,  Eva (1999): Intervjuer. I: Kaijser, Lars & Örlander, Magnus (Red.), Etnologiskt fältarbete. Lund: 
Studentlitteratur. 
6 Ibid. 
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I kommande studie har jag valt att inspireras av det hermeneutiska perspektivet. Dels för att 

uppsatsens datamaterial består av meningsfulla fenomen såsom texter (styrdokument) och 

muntliga yttranden (intervjuer). Dels för att hermeneutiken är en förståelseinriktad 

forskningsansats där tolkningar utgör den huvudsakliga forskningsmetoden.7 

 

En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av särskilda 

förutsättningar, det vill säga att vi har en förförståelse om någonting. Därmed möter vi aldrig 

världen som ett blankt papper, utan vi gör det med vissa förutsättningar som vi tar förgivna. 

När vi till exempel ska tolka texter och andra meningsfulla fenomen måste vi börja med några 

idéer om vad vi ska se efter. Förutan sådana idéer skulle ens undersökning inte ha någon 

riktning. Av denna anledning vilar denna uppsats på en teoretisk bas där exempelvis 

väsentliga begrepp förklaras. En ytterligare grundtanke inom hermeneutiken är att 

meningsfulla fenomen är förståeliga endast i den kontext som de förekommer i. Det vill säga 

att det är sammanhanget som ger fenomenet en bestämd mening och ger de nycklar vi måste 

ha för att kunna förstå dem. Utan sammanhang har alltså de meningsfulla fenomenen inte 

någon bestämd mening.8 

 

Den hermeneutiska cirkeln är kanske det viktigaste begreppet inom hermeneutiken.  Den 

pekar på sambanden mellan det som man ska tolka, förförståelsen och den kontext som det 

måste tolkas i. Denna cirkel handlar om hur motiveringar av tolkningar ser ut, vilken struktur 

de har eller vad de baseras på. Tolkningar motiveras dock alltid genom hänvisning till andra 

och därför finns det ingen väg ut ur cirkeln. Huvudpoängen med den hermeneutiska cirkeln är 

således följande: Om jag ska motivera en tolkning av ett avsnitt ur en text, måste jag hänvisa 

till en tolkning av hela texten. Om jag ska motivera en tolkning av hela texten, måste jag 

hänvisa till en tolkning av textens delar.9 

 

Vilka villkor måste då ett tolkningsobjekt fylla? Gilje och Grimen menar att följande tre 

villkor måste fyllas för att det ska ses som hermeneutiskt: 

• Ett studieobjekt måste vara sådant att man kan säga att det kan vara meningsfullt. 

Detta betyder att de flesta fenomen inom naturvetenskapen såsom kemiska system inte 

                                                
7 Gilje Nils & Harald Grimen (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos AB. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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kan sägas vara meningsfulla, eftersom dess mening inte kan användas i samma 

bemärkelse som för mänskliga aktiviteter och deras resultat.  

• Man måste även kunna skilja på mening och uttryck. Att tolka är att försöka få fram en 

mening med hjälp av andra eller nya uttryck. Det vill säga att när man exempelvis 

tolkar en text så skapas en annan text som försöker uttrycka den första textens mening 

på ett förhoppningsvis tydligare sätt. 

• Den mening som studieobjektet har måste också vara en mening för sociala aktörer. 

Mening är med andra ord alltid mening för någon. 

 

Mina studieobjekt � styrdokument och intervjuer � fyller ovanstående villkor. De är nämligen 

meningsfulla, mening och uttryck kan urskiljas och dessa är meningsfulla för någon (sociala 

aktörer). 

 

Slutligen bygger denna studie även på dubbelhermeneutik. Å ena sidan måste jag förhålla mig 

till en värld som redan är tolkad av de människor jag studerar och jag kan därför inte bortse 

från deras beskrivningar och uppfattningar om sig själva och världen, men å andra sidan ska 

jag utföra min undersökning och då rekonstruerar jag mina informanters tillskrivningar med 

hjälp av teoretiska begrepp. Som forskare måste jag således uppmärksamma sambandet 

mellan vardagskunskap och produktionen av vetenskaplig kunskap. Här bör nämnas att det 

även är västenligt att använda sig av metodologisk tolerans. Detta innebär att när det finns 

flera tolkningar och man inte är säker på att man funnit den rätta, ska man vara öppen för 

andra tolkningar än den man själv kommit fram till. Metodologisk tolerans kan ge ett skydd 

mot för stor självsäkerhet när det gäller ens egna tolkningar. Här vill jag poängtera att andras 

tolkningar kan lyfta fram saker som man själv inte kan se, eftersom ens egen 

förståelsehorisont kan vara för snäv. De egna tolkningarna måste alltså ses i ljuset av andras 

tolkningar. Detta betyder att man aldrig bör vara helt säker på att ens egna tolkningar är de 

bästa.10 

 

 

 

 

 
                                                
10 Gilje Nils & Harald Grimen (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos AB. 
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3 SKOLAN OCH MÅNGFALDEN: BEGREPPSFÖRKLARING SAMT TEORETISK 

INSPIRATION  

 

3.1 Begreppsförklaring 

För att kunna genomföra en studie av styrdokument samt en analys av intervjuer beträffande 

etnisk och kulturell mångfald behöver flera begrepp utvecklas och en mer utförlig bakgrund 

ges för min diskussion. Jag ska därför i detta kapitel presentera några centrala begrepp:  

 
3.1.1 Styrdokument 

1994 års läroplan, Lpo94, är gemensam för hela det obligatoriska skolväsendet. Den innebär 

att skolan ska ha större möjligheter att fatta beslut om hur arbetet ska bedrivas och 

organiseras. Denna förändring brukar sammanfattas med parollen �från regelstyrning till 

målstyrning�. Med detta menas att istället för att staten ska ge detaljerade regler om det mesta, 

ska skolan istället styras av mål som anger vad alla elever minst måste uppnå och lära sig. Hur 

sedan undervisningen organiseras, hur de olika ämnena samverkar och integreras eller inte 

samt hur tiden fördelas och förläggs under läsåret avgör skolan själv. Lpo94 anger endast de 

krav som staten har på skolan, de krav och förväntningar som föräldrar och elever kan ha på 

skolan samt de krav som skolan ställer på eleverna.11 I skolplanen framgår det sedan vilka 

åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen som staten har satt 

upp för skolan. Vidare ska det på varje skola finnas en lokal arbetsplan som ska ange skolans 

egna arbete. I den lokala arbetsplanen ska det framgå hur läroplanen (och kursplanernas) mål 

konkretiseras i det praktiska arbetet i skolan samt hur verksamheten läggs upp.12 

 

3.1.2 Etnicitet 

Ordet etnicitet kommer från grekiskans ethnos som betyder folk eller stam. En etnisk grupp är 

därför en folkgrupp som har vissa gemensamma kännetecken. Följande kriterier brukar vara 

en vägledning i urskiljandet av en etnisk grupp från andra sociala grupper: 

• Den består oftast av medlemmar som gifter sig inom den egna gruppen (endogami). 

• Medlemmarna uppfattar sig själva och ses även av omvärlden som en särskild 

kategori. 

• Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung. 

                                                
11 Utbildningsdepartementet: Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lpo94. 
12 SOU1997: 121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm. 
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• Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag såsom 

språk och religion. 

 

Här definieras det etniska främst som ett kollektivt medvetande, en slags �vi-känsla� som 

stärks av både en gemensam kultur som till exempel värderingar och idéer, och gemensamma 

institutioner som till exempel familjen och föreningar. Enlig detta synsätt skildras medlemmar 

av en etnisk grupp av att upplevelsemässigt dela ett historiskt öde samt av att dela ursprung 

och framtid. Världen delas således in i ett �vi och de�. Detta gör etnicitetsbegreppet 

kontrastivt. Det vill säga att det får sin konkreta innebörd av skillnaderna mellan olika 

grupper.13 Här kommer jag att tänka på Eriksen14 som menar att det grundläggande för 

etniciteten är just skillnaden mellan �vi och de�. Om inte denna skillnad fanns, skulle inte 

heller etnicitet finnas. Därmed innehåller den ett vi/de-förhållande (dikotomisering) och en 

vi/ni-process, där kulturella skillnader ses som en tillgång (komplementarisering).  

 

Det konstruktivistiska perspektivet utgår från att etnicitet är något som skapas och omskapas i 

det sociala livet samt att etnisk identitet har en relativ betydelse beroende på sammanhanget. 

Det vill säga att den är ibland betydelsefull och ibland inte. Den är emellertid en kulturell 

konstruktion som både är vald och given, och den bibehålls genom kommunikation.15 

Etnicitet kan även överkommuniceras, det vill säga att den visas upp avsiktligt, och 

underkommuniceras, alltså att gruppmedlemmarna försöker dölja den och låter den inte vara 

en viktig aspekt16. 

 

För att kunna förstå hur etniska grupper fungerar och vad det innebär att tillhöra sådana 

gemenskaper, krävs det mer än att bara fastställa deras ursprung, samhällsposition, 

identifikationskriterier, och så vidare. Istället ska man enligt Ehn17 gå vidare och se dem som 

pågående sociala och kulturella processer, som mänskligt handlade över tid. Här betraktas 

etnicitet som en symbolisk konstruktion av gemenskap 18. Olika kriterier såsom ursprung och 

tillhörighet blir då symboliska medel i formningen av en �vi-känsla�, snarare än fasta 

                                                
13 Ehn, Billy (1999): Etnicitet: En symbolisk konstruktion av gemenskap. I: Ehn, Billy (Red.), Kultur och 
erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlssons. 
14 Eriksen, Thomas Hylland (1998): Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. 
15 Ehn, Billy (1999): Etnicitet: En symbolisk konstruktion av gemenskap. I: Ehn, Billy (Red.), Kultur och 
erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlssons. 
16 Eriksen, Thomas Hylland (1998): Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. 
17 Ehn, Billy (1999): Etnicitet: En symbolisk konstruktion av gemenskap. I: Ehn, Billy (Red.), Kultur och 
erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlssons. 
18 Ibid, s81. 
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egenskaper som åtskiljer olika folkgrupper. Människor har därmed inte passivt en etnisk 

identitet, utan medverkar aktivt i att ständigt forma den egna gruppen, dess historia, kultur, 

och så vidare. Med hjälp av olika slags gränsmarkeringar som till exempel språk, och 

rekonstruktioner av en mer eller mindre ärofylld historia, byggs sedan det egna folkets 

samhörighet på ett symboliskt plan, men med ett praktiskt resultat.19 

 

I verkligheten finns det inga tydliga och avgränsade etniska grupper. Däremot finns det 

personer som känner och markerar en samhörighet i förhållande till andra individer. 

Människor är emellertid mycket mer än bara etniska och begreppet etnicitet beskriver därför 

endast ett begränsat område av samhällslivet. Etnicitet är i likhet med kultur (se nedan) inte 

ett statiskt förhållande, utan något som människor ständigt skapar och omskapar i det 

vardagliga livet under påverkan av yttre omständigheter.20  

 

3.1.3 Kulturbegreppet 

Vad är kultur? Ja, det beror på vem som har makten att definiera det. En kultur kan 

exempelvis innefatta en samling regler, värden och symboler som upprätthålls och hyllas av 

en grupp människor. Vi kan ingå i flera kulturer än en.  Det är alltså ett kollektivt fenomen, 

som inte nödvändigtvis måste bygga på etnisk eller nationell bakgrund.21  

 

 Enligt Gerholm är kultur en social konstruktion som är verklig, eftersom konstruktionen är 

skapad av människor. Det finns tre punkter som kan hjälpa till i försöket att förstå världen ur 

ett kulturellt perspektiv. För det första är människans beteende kulturellt inlärt. Är jag 

exempelvis arg, har jag av min omgivning lärt mig hur jag ska vara det. För det andra består 

kultur av faktorer som vi tar förgivna, det vill säga regler som vi inte ens funderar över att de 

existerar. Här menar Gerholm att kultur är något osynligt som inte kan beskrivas, utan det 

måste upptäckas. För det tredje strukturerar inte kulturella föredömen bara tankar, utan även 

uppfattningar. Den minsta nämnaren i ovanstående punkter är att kultur handlar om att dela 

med sig. Kultur är alltså en kollektiv mening.22 

 

                                                
19 Ehn, Billy (1999): Etnicitet: En symbolisk konstruktion av gemenskap. I: Ehn, Billy (Red.), Kultur och 
erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlssons. 
20 Ibid. 
21 Westin, Charles (1999): Mångfald, integration, rasism och andra ord. SOS rapport 1 999:6 
22 Gerholm, Lena (1992): The concept of culture in ethnology.  I: Ehn, Billy, Åke Daun & Barbro Klein (Red.), 
To make the world a safe place for diversity: Towards an understanding of multi-cultural societies, Botkyrka: 
The Swedish Immigration Institute. 
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I likhet med Gerholm menar även Hannertz att det kulturella måste ses i sociala sammanhang. 

Kultur är inte vad man är, utan vad man utövar och gör. Det är alltså gemensamma idéer.  

Enligt Hannertz finns det fyra typer av ramar, eller sammanhang för idéspridning, där man 

påverkar varandra kulturellt. Den första ramen är livsform. Det vill säga vardagen, hur vi till 

exempel bor och arbetar. Den andra ramen är marknaden, till exempel tillverkning av 

produkter samt import-export. Staten är den tredje ramen och den sista ramen handlar om 

sociala rörelser.  Dessa ramar är en form av kulturella processer som finns världen över och 

som kallas för kreolisering (blandning). Denna process utgår från globaliseringen, eftersom 

olika samhällen har kontakt med varandra. Därmed hänvisar den till att olika meningsfulla 

källor möts, bearbetas och blandas i stor utsträckning. Kultur är alltså i denna mening 

exempelvis idéer som sprids, tas emot och omtolkas. Det typiska för kreolisering är att vi 

människor tycker att just vår kultur är den viktigaste. Den ska stå i centrum, medan andras ska 

vara i periferin. Med andra ord handlar det om etnocentrism.  Kulturen i periferin kan dock 

influera den i centrum. Naturligtvis finns det även kreolisering i Sverige. Ett exempel är att 

�invandrare� ska anpassa sig till den svenska kulturen.23 

 

3.1.4 Mångfaldsbegreppet  

Begreppet mångfald är relativt nytt i Sverige.  Termen dök upp i Sverige i mitten av 1990-

talet i samband med diskussioner om integrationspolitiken samt med anknytning till strategier 

för arbetsplatsers utveckling. Utifrån ett samhällsperspektiv handlar mångfald om ett tillstånd 

i samhället och på arbetsmarknaden, om hur det borde vara och hur det borde ordnas och 

organiseras. Det handlar alltså om önskvärda tillstånd såsom jämlikhet och rättvisa. Det syftar 

även till att i ett samhälle befrämja samexistens mellan etniska och kulturella olikheter. 

Samexistensen mellan olika grupper i Sverige förknippas med hur samhället hanterar 

invandrings- och minoritetsfrågor.24 

 

Mångfald ur ett organisationsperspektiv rör sig om (affärs-) strategier. Det handlar både om 

vilka effekter olika faktorer såsom etnicitet har i en arbetsgrupp och om vilken påverkan en 

ökad blandning av dessa aspekter har på makt och inflytande. Man strävar alltså här efter att 

skapa multikulturella organisationer och arbetsmiljöer där medarbetarnas olikheter uppskattas 

och används för att utveckla organisationens mål. Här är det viktigt att påpeka att en 
                                                
23Hannertz, Ulf (1992): Stockholm: Doubly creolizing. I: Ehn, Billy, Åke Daun & Barbro Klein (Red.), To make 
the world a safe place for diversity: Towards an understanding of multi-cultural societies, Botkyrka: The 
Swedish Immigration Institute.  
24 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. 
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organisation inte blir multikulturell bara för att man har rekryterat två personer med till 

exempel en annan etnisk bakgrund än majoriteten. Det vill säga om man förväntar sig att 

dessa ska införlivas till de befintliga normerna och bli som majoriteten, uppträda som 

majoriteten och tänka som �alla andra�. Istället handlar multikulturalism i organisationer om 

ömsesidig utveckling.25 Det som är viktigt på en arbetsplats är att det som uppfattas som olikt 

inte hindrar medarbetare från att utföra sina jobb så bra som möjligt. Olikheter ska därmed 

inte vara ett hinder för att exempelvis anställa kompetenta medarbetare. Att satsa på mångfald 

handlar om att leda och tillvarata den potential och de resurser som finns hos alla individer 

som arbetskraften består av.26 

 

Det finns en inbyggd paradox i mångfaldsbegreppet. Detta på grund av att det både handlar 

om att se likheter i det som verkar vara olikt och att se styrkor i olikheter.27  Det gäller dock 

att vara målinriktad och se till att organisationen blir så effektiv som möjligt med de resurser 

som finns tillgängliga28. Hur ser då Barn- och utbildningsförvaltningen vid Eskilstuna 

kommun på mångfald? De har valt följande definition:  

 

Mångfald innebär processer att förstå, värdesätta och tillvarata olikheter hos 

oss själva och människor i vår omvärld� Mångfald innebär att samtliga 

anställda har lika värde och skall ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom alla områden i arbetslivet�29 

 

3.2 Mångfaldsarbete  

I kapitlet ovan gavs en definition av mångfaldsbegreppet. I USA talar man istället om 

�managing diversity� som kan översättas med att leda och hantera olikheter 30. �Managing 

diversity� är ledarskapsperspektivet på mångfald, vars syfte är att hantera mångfalden på en 

arbetsplats som en resurs. Med andra ord handlar det om hur ledare bör arbeta med mångfald. 

För att överhuvudtaget kunna leda olikheter krävs det en medvetenhet om mångfalden i sin 

organisation samt ett seriöst uppskattande av den. Målet är att skapa en icke-diskriminerande 

                                                
25 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. 
26 Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: 
Konsultförlaget. Uppsala publishing house. 
27 Ibid. 
28 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur 
29 Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen (2003): Mångfalds- och jämställdhetsplan för 
anställda vid Barn- och utbildningsförvaltningen. www.eskilstuna.se 
30 Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: 
Konsultförlaget. Uppsala publishing house, s8 
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organisation och en ökad organisatorisk effektivitet. Därmed är mångfaldsarbete, det vill säga 

�managing diversity�, ett långsiktigt ledarskapsarbete som ska sätta sin prägel på hela 

arbetsplatsen och dess medarbetare.31 

 

Det är av största vikt i mångfaldsarbetet att förstå att en organisation och dess verksamhet är 

ett sammansatt system där flera faktorer måste samverka för att mångfaldsarbetet ska fungera. 

Gabriella Nilsson-Fägerlind illustrerar detta på följande sätt:32 

 

 
 

Mångfaldsarbetet handlar alltså inte bara om att öka mångfalden i arbetskraften, utan även om 

att utveckla organisationskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet samt organisationens 

strukturer och processer, såsom rekrytering och kompetensutveckling33.  

 

Medarbetarnas individuella förhållningssätt och det organisatoriska stödet är andra aspekter 

som mångfaldsarbetet är beroende av. Gabriella Nilsson-Fägerlind beskriver detta på 

nedanstående sätt:34 

 

                                                
31 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. 
32 Figur 1, I: Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. 
Uppsala: Konsultförlaget. Uppsala publishing house, s12. 
33 Ibid. 
34 Figur 2, I: Ibid, s13. 
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Figur 1: Nilsson-Fägerlinds beskrivning av samspelet 
mellan mångfaldsarbete, organisationen och individen . 
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Det individuella förhållningssättet syftar på hur man exempelvis bemöter arbetskamrater och 

chefer. Med andra ord betyder det att respektera och värdera allas olikheter. Att utveckla sitt 

individuella förhållningssätt kan börja med att man granskar sina värderingar, attityder och 

förutfattade meningar samt sitt beteende. Det organisatoriska stödet för mångfald handlar om 

att strukturer, processer och förhållanden på arbetsplatsen stödjer mångfaldssatsningen. Det 

ska även skapa gynnsammare förutsättningar för ett förändrat individuellt förhållningssätt hos 

medarbetarna.35 

 

3.3  Leda för mångfald 

Inledningsvis bör nämnas att följande faktorer kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap för 

mångfald: För det första bör ledare vara tydliga. Det vill säga att kunna ge klara instruktioner 

och tydlig information. De ska kunna stå för beslut och överenskommelser samt att de kan 

skapa engagemang för att nå bra resultat och ett gott arbetsklimat. Ledaren ska även lägga sig 

vinn om att uttrycka sig så att alla förstår. Han/hon ska vidare följa upp att givna instruktioner 

uppfattas korrekt. För det andra bör ledaren uppfattas som rättvis. Det finns nämligen en 

tydlig koppling mellan medarbetares personliga lämplighet, kompetens och deras 

arbetsuppgifter. Det är exempelvis medarbetarnas lämplighet och inte etniskt ursprung som 

ska avgöra vilka arbetsuppgifter personen ifråga får. För det tredje bör ledare vara sociala, 

närvarande och engagerade. Detta visas genom att de är angelägna om att finnas ute i 

organisationen, att de lyssnar aktivt samt att de följer upp gemensamma mål och 

överenskommelser. De är även observanta och beredda att ingripa när konflikter och 

missförstånd uppstår. För det fjärde bör ledare vara öppna för det som är nytt och okänt. 

Vidare har de en god självkänsla och vågar satsa på nya saker utan att ha ett facit i handen.36 

                                                
35 Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: 
Konsultförlaget. Uppsala publishing house. 
36 Ibid. 
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Figur 2: Nilsson-Fägerlinds illustration av mångfaldsarbetets beroende av medarbetarnas individuella  
förhållningssätt och det organisatoriska stödet. 
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En central uppgift för en ledare är att tänka på vilka konsekvenser deras fördomar, attityder 

och förutfattade meningar får i det dagliga ledarskapet. Ett bra sätt för alla på en arbetsplats 

när det gäller att utveckla sin förmåga att hantera mångfald är att bli medveten om att vi styrs 

av medvetna och omedvetna attityder, fördomar och förutfattade meningar. Vi bör även bli 

medvetna om hur och när ovanstående aspekter påverkar en i relationen till andra. Med andra 

ord handlar det om hur vi agerar, hur vi bemöter andra människor samt hur ledaren leder sina 

medarbetare.37 Att leda en heterogen organisation i en global värld innebär alltså att ta varje 

mänskligt möte på allvar. Av denna anledning måste varje ledare utgå ifrån sig själv och 

utveckla en självkännedom och ärlighet inför sig själv. Det går således inte att möta andra 

utan att möta dem med sig själv. En ledare som leder för mångfald måste därmed lära känna 

sig själv för att aktivt kunna möta andra.38 

 

Ledare för mångkulturella organisationer kan tyckas vara en sorts övermänniskor som 

exempelvis ska ha erfarenhet från olika kulturer, förstå många olika mänskliga erfarenheter 

och relationer, och så vidare. Det viktigaste är dock att utvecklingen av ledarskap för 

mångfald hänger ihop med tankar om ett så kallat relationsledarskap, som har humanismen 

som vägledning. Relationsledarskap utvecklas när man har fokus på att binda upp och 

underhålla olika relationer, både externt till omvärlden och internt till anställda. 

Relationsledarskap bygger nämligen på att kommunikation är viktigt och att relationer alltid 

har ett mål i sikte. Ett fullt utvecklat relationsledarskap ställer även krav på jämlikhet.39 

 

3.4 Mångfaldskompetens 

Till dagens skola kommer många elever från andra länder. Om man då räknar med att elever 

med en annan kulturell och etnisk bakgrund än den svenska varken kommer att upphöra eller 

att anpassa sig till någon svensk norm, bör skolan rätta sig och sitt sätt att arbeta efter de 

elever som skolan verkligen har.  Att ta emot och undervisa elever med helt skilda etniska och 

kulturella bakgrunder, kunskaper och erfarenheter, ställer alltså höga krav på skolpersonalens 

kunskap och kompetens. All skolpersonal måste således ha kunskaper om olika kulturer, om 

kulturella skillnader och deras ursprung.40 

                                                
37 Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: 
Konsultförlaget. Uppsala publishing house. 
38 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur 
39 Ibid. 
40 SOU1997: 121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm. 
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Escobar-Ortloff och Ortloff föreslår att skolan ska utveckla seminarier för skolpersonal i syfte 

att öka deras medvetande ifråga om närvaron av kulturell och etnisk mångfald på skolan samt 

hur mångfald påverkar beteenden och strukturer i klassrummet. Föräldrar till 

�invandrarelever� ska också uppmuntras till att komma på seminarier för att öka deras 

medvetande om kulturella skillnader, speciellt mellan den egna och majoritetskulturen. 

Skolledare bör här förklara vad skolan förväntar sig av eleverna. Skolledare bör även utveckla 

skolmiljön så att den främjar förståelsen för olika kulturer, framför allt med tvärvetenskapliga 

utgångspunkter. Det kan exempelvis röra sig om att lärare organiserar sin undervisning så att 

elever hjälper varandra eller undervisar om olika kulturer. Skolan kan även ordna 

�mångkulturella festivaler� med mat och musik från �alla världens hörn�, där syftet är att 

elever ska känna sig stolta över den egna kulturen. Skolledare bör även engagera föräldrar till 

�invandrarelever� och använda dem som tillgång för olika mångkulturella projekt. Detta för 

att föräldrarna ska känna sig delaktiga i skolan. Vidare ska det på skolans bibliotek finnas 

filmer, böcker, musik, med mera från olika kulturer, särskilt från dem som finns 

representerade på skolan. 41 

 

Mlekov och Widell menar att mångfaldskompetens är en lärande- och utvecklingsprocess. 

Från en omedvetenhet till en medvetenhet om hur dynamiken i mångfalden påverkar en 

arbetsplats och dess anställda samt hur det egna beteendet påverkar organisationens 

slutresultat, exempelvis antalet elever på en högstadieskola som är �behöriga� att söka sig till 

gymnasiet.  Denna form av kompetens har följande utvecklingsfaser som kan sägas pågå 

cirkulärt: 1) Medvetenhet, 2) Förståelse och kunskap, 3) Beteende och åtgärder. Med 

medvetenhet menas en ökad kunskap och en positiv inställning till att olika mångfaldsfaktorer 

såsom etnicitet, har en betydelse i arbetslivet. Erkännanden och medvetenhet om orättvisor i 

samband med mångfald är nödvändiga för att lärandet sedan ska kunna gå vidare till 

förståelse och kunskap om de olika mångfaldsfaktorernas verkan för arbetslivet. Vidare leder 

en öppenhet och ökad kunskap om dessa faktorers relevans i arbetslivet även till reflektion 

över det egna och andras bemötanden och beteenden. Vidare leder ett ökat medvetande och en 

ökad förståelse till möjligheter av val av beteenden. Ofta leder detta sedan till ett förändrat 

agerande. Konsekvenserna av det egna uppförandet leder tillbaka till en ökad medvetenhet, 

och så vidare.42 

                                                
41 Escobar-Ortloff, L.M och Ortloff, W.G (2003): A cultural challenge for school administrators. I: Intercultural 
education, Vol 14, No.3, September 2003. 
42 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. 
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Det är väsentligt att påpeka att mångfaldskompetens inte är en lista över färdigheter som bara 

kan bockas av. Det är som tidigare nämnts, en utvecklingsprocess för såväl individer som 

organisationer. Målet är att få en ökad �kulturell känslighet� för olikheter samt deras 

betydelse för mänsklig samvaro. Mångfaldskompetens kan även tolkas i termer av en 

kompetens där man har förmågan att möta olika människor som man i förväg inte känner. 

Ändå kan man utveckla en ömsesidig och öppen dialog. Detta innebär att kunna möta 

varandra utanför invanda stereotypifieringar, fördomar och inlärda �mötesrutiner�. Här kan en 

parallell dras till begreppet interkulturell kompetens, som handlar om att känna igen sig själv i 

�främlingen�. Med andra ord att försöka förstå hur världen ser ut ur den andra personens 

perspektiv, vilket inte är detsamma som att sympatisera med den världen. Det handlar istället 

om förmågan att undersöka, ställa frågor och skapa sig en bild av hur annorlunda världen ser 

ut med andra premisser än dem som man själv har som självklara. Successivt skaffar man sig 

sedan flera världsbilder som man binder samman till nya och mer komplicerade 

föreställningar än de som man hade förut. Denna process pågår ständigt, eftersom vi utsätts 

och utsätter oss för nya möten hela tiden.43 

 

3.5  Lpo94 sett ur ett mångfaldsperspektiv  

För att dagens skola ska kunna utvecklas bör styrdokument avspegla den mångkulturella och 

mångetniska elevsammansättningen. Dessa ska exempelvis innehålla de värden, färdigheter, 

språk och skolämnen som är viktiga för eleverna. Därför bör modersmålslärare och föräldrar 

från olika språk- och minoritetsgrupper involveras i arbetet med styrdokumenten. Då skolan 

är ett nationellt projekt ska skolverksamheten inte heller betraktas utifrån ett monokulturellt 

perspektiv, där svenskheten utgör utgångspunkten. Istället ska man i skolans värld vara 

medveten om detta och således motverka denna form av monokulturalism.44 

 

Runfors menar att frågan om hur mångfalden ska betraktas och behandlas är en 

återkommande fråga inom svensk skolpolitik. Olika erfarenheter och perspektiv beskrivs då 

vanligast i termer av resurser som bör tillvaratas och utbytas.45 I ett slutbetänkande från 

skolkommittén skrivs det att mångfalden blir en tillgång för samhället om människor får 

                                                
43 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. 
44 Lahdenperä, Pirjo (2004): Att utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö. I: Lahdenperä, Pirjo (Red.), 
Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
45 Runfors, Ann (2003): Mångfald motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i 
skolan. Stockholm: Prisma. 
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tillfälle att mötas och ta del av varandras erfarenheter och om dessa möten präglas av en 

ömsesidig respekt 46 . Även införandet av Lpo94 motiverades med behovet av att anpassa 

skolan till en ökad pluralism47.  Hur ser då Lpo94 på mångfald? 

 

I sin artikel �Kulturell mångfald inom en ram av eviga värden� analyserar Bringlöv vad 

Lpo94 säger om mångfald och hur den definierar kultur. Bringlövs analys visar att Lpo94 ger 

på en och samma gång en okomplicerad och motsägelsefylld bild av det pluralistiska 

samhället. I och med den ökade internationaliseringen i Sverige blir det tydligt att samhället 

bebos av individer som är olika varandra. Lpo94 talar om ett samhälle och en skola där dessa 

olikheter finns och där möjligheterna som olikheterna ger bör tillvaratas. Samtidigt ska skolan 

inte vara värdeneutral. Detta på grund av att den ska fostra elever till att ha vissa 

grundläggande värden och värderingar som i Lpo94 beskrivs som djupt förankrade i 

Sverige.48  

 

Lpo94 betonar dock värdet av kulturell mångfald, men vad avses egentligen med kultur? I 

läroplanen finns det inte någon specifik definition av begreppet, utan kultur används med 

skiftande betydelser och blir således en diffus term. Då det är svårt att ringa in vad Lpo94 

menar med kultur, är det enklare att se när något beskrivs som uttryck för kultur. Bringlöv 

menar att när något framställs som kultur är det för att beteckna att detta något får vara olikt. 

Detta något ska även respekteras och bör ses som värdefullt för individen och för samhället.49 

 

Även Runfors menar att Lpo94 ger en förenklad bild av vad som avses med kulturell 

mångfald. Denna förenklade bild stärks även mer genom att läroplanen ger intrycket av att 

lämna �den kulturella nivån� till förmån för ett reflexivt förhållningssätt. Runfors hävdar 

nämligen att Lpo94 genomsyras av idén om en reflexiv individ som formar sitt liv genom 

medvetna, övertänkta och oberoende val 50. Idealet om den reflexivt väljande individen får ett 

stort inflytande på synen på kulturell mångfald. Detta på grund av att idealet visar sig i strävan 

efter att lära elever att förhålla sig reflexivt till sin bakgrund. Sett ur detta perspektiv blir 

                                                
46 SOU 1 997:121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm, s286 
47 Runfors, Ann (2003): Mångfald motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i 
skolan. Stockholm: Prisma. 
48 Bringlöv, Åsa (1996): Kulturell mångfald inom en ram av eviga värden. Läroplanen om den mångkulturella 
skolan. I: Sjögren, Runfors & Ramberg (Red.), En �bra� svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: 
Mångkulturellt centrum. 
49 Ibid. 
50 Runfors, Ann (2004): Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska magasinet 3/2004, 
 s4. 
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kulturell mångfald något som man bara tillvaratar i vissa lägen. Det blir med andra ord ett 

smörgåsbord som elever får förhålla sig till och välja ifrån.51 Skolkommittén påpekar dock i 

sitt slutbetänkande52 att det är av största vikt att styrdokument såväl statliga som lokala, inte 

bara innehåller allmänna anvisningar som rör vad skolan ska �ge� elever. Istället bör man 

granska alla förslag som rör förändringar i skolan mot bakgrund av hur de kan tänkas slå för 

elever med olika kulturella och etniska bakgrunder. 

                                                
51 Runfors, Ann (2004): Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska magasinet 3/2004. 
52 SOU 1 997:121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm. 
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4 SYNEN PÅ MÅNGFALD FRÅN NATIONELL TILL LOKAL NIVÅ

 
4.1 Nationell nivå: Lpo 94 

I läroplanen ges en bild av hur Utbildningsdepartementet förhåller sig till frågor kring 

mångfald. Nedan kommer en redogörelse för hur mål och värdegrundsfrågor som är kopplade 

till mångfald framställs. 

 

I Läroplanens inledning kan man läsa att: Skolan har en viktig uppgift när det gäller att 

förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhälle vilar på53. Begreppen 

förmedla och förankra för tankarna till något som är fast och oföränderligt. Vilka värden är 

det då man menar? Pronomenet vårt antyder att det är svenskarnas värden. Har invandrare 

andra värden frågar jag mig?  Då skolan har en uppgift att förmedla och förankra svenska 

värderingar ligger det nära till hands att tro att skolan ska kompensera �feltänkande� hos 

�invandrarelever� och deras föräldrar.54 Jag tolkar det som att en av skolan uppgifter blir i så 

fall att assimilera elever med invandrarbakgrund och försvenska dem. 

 

Lpo94 tar även upp det faktum att Sverige är ett mångkulturellt samhälle: 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar�55 

 

Eleverna ska alltså få en trygg identitet genom att känna till det gemensamma kulturarvet. 

Vilket kulturarv? Antagligen är detta gemensamma kulturarv det svenska. Detta ska enligt 

Lpo94 ge eleverna en trygg identitet. Ovanstående citat visar även att Lpo94 gör en skillnad 

                                                
53 Utbildningsdepartementet: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. I: Information om 1994 års läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet. Lpo94, s12. 
54 Lahdenperä, Pirjo (2001): Värdegrunden som exkluderande och inkluderande diskurs. I: Linde, Göran (Red.), 
värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur. 
55 Utbildningsdepartementet: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. I: Information om 1994 års läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet. Lpo94, s14. 
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mellan �vi och de�. Detta på grund av att den talar om att elever ska bli medvetna om det egna 

kulturarvet och lära sig att förstå andra människors villkor och värderingar.56 

 

Skolan ska vidare enligt Lpo94 aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

handling57. Lpo94 tycks betona vikten av det svenska samhällets gemensamma värderingar. 

Bringlöv58 menar att Lpo94 kan ses som ett uttryck för en strävan efter att sammansmälta den 

kulturella mångfalden i en samhällelig gemenskap som bygger på att alla i Sverige har vissa 

grundläggande värden. Ska dessa tolkas som om de är tänkta som en gemensam värdegrund 

för alla i skolan? Ska de då ses som något som kommer att bli gemensamma eller är de något 

som alla har gemensamt? 

 

I likhet med både Bringlöv59 och Runfors60 finner inte jag heller någon definition av 

kulturbegreppet. Kultur verkar dock vara något som skolan ska lära sina elever att värdesätta 

och respektera. Den ska exempelvis enligt Lpo94 ansvara för att alla elever efter grundskolan 

har en förtrogenhet med centrala delar av det svenska och nordiska samt västerländska 

kulturarvet. Eleverna ska även ha utvecklat en förståelse för andra kulturer. Kulturell 

mångfald verkar här underförstått syfta på andra sätt att leva och förstå tillvaron än det man 

själv är van vid. 61 

 

4.2 Kommunal nivå: Eskilstuna kommuns skolplan62 

Skolplanen är den handling där Eskilstunas kommunfullmäktige beslutar om de lokala 

långsiktiga målen för offentligt driva skolor (och förskolor) i kommunen. Den skolplan som 

används i denna studie antogs av Eskilstuna kommunfullmäktige den 28 oktober 2004. 

Skolplanens mål uttrycker det önskade tillståndet inom skolans (och förskolans) verksamhet. 

Den ska aktualiseras och konkretiseras i förvaltningens verksamhetsplan (se nedan). Hur 

beskrivs mångfald i Eskilstuna kommuns skolplan? 

                                                
56 Lahdenperä, Pirjo (2001): Värdegrunden som exkluderande och inkluderande diskurs. I: Linde, Göran (Red.), 
värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur. 
57 Utbildningsdepartementet: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. I: Information om 1994 års läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet. Lpo94, s19. 
58 Bringlöv, Åsa (1996): Kulturell mångfald inom en ram av eviga värden. Läroplanen om den mångkulturella 
skolan. I: Sjögren, Runfors & Ramberg (Red.), En �bra� svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: 
Mångkulturellt centrum. 
59 Ibid. 
60 Runfors, Ann (2004): Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska magasinet 3/2004. 
61 Jmf. Bringlöv 1996, Runfors 2004. 
62 Eskilstuna kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (2004): Skolplan 2005-2007. www.eskilstuna.se 
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Rent konkret uttrycks mångfald på följande sätt:  

 

Den växande rörligheten över gränser och utvecklingen av informationsteknik 

bidrar till en etnisk och kulturell mångfald i förskola och skola. De möjligheter 

de ger att skapa förståelse och respekt för varje människa, oavsett bakgrund och 

intresse, ska tas tillvara. Förskola och skola ska aktivt medverka till 

jämställdhet och frihet från roller som begränsar varje barns och elevs 

utveckling. Verksamheten ska anpassas till och vara tillgänglig för alla barn 

och elever�63 

 

Här framgår det att språklig och kulturell mångfald i samhället ska ses som en resurs som bör 

märkas i skolans dagliga verksamhet. Då målen bara uttrycker en allmänhållning 

framkommer det varken hur denna mångfald ska märkas eller hur skolan ska bedriva ett så 

kallat mångfaldsarbete. Det är upp till varje skola att fundera över.  

 

Vidare skrivs det att det ska bli en tillgång och inte en belastning att ha ett annat modersmål 

än svenska. En fundering som jag här får är varför detta inte problematiseras ur ett 

mångfaldsperspektiv. För av vilken anledning har det tidigare varit påfrestande för skolan att 

ha elever med andra modersmål än svenska? Då attitydförändringar inte sker över en natt, kan 

man också fråga sig om synen på flerspråkiga elever verkligen ändras? På vilket sätt kommer 

detta i så fall att märkas?   

 

Ur ett verksamhetsperspektiv ska lärandet i skolan präglas av en helhetssyn på eleven och 

dess utveckling. Skolan ska således sträva efter att ge alla elever en likvärdig bas av kunskap 

och värden. Jag frågar mig vilka värden man syftar på? Skolpersonal i en heterogen skola kan 

nämligen inte utgå ifrån att skolans elever har samma värdegrund som de själva och övriga 

skolan. För om man har rötter i olika delar av världen känner man också engagemang för att 

exempelvis förbättra livsvillkoren i sitt ursprungsland. Detta kan medföra en mer 

världsomfattande värdegrund där hela mänsklighetens humana värden står i centrum. Istället 

                                                
63Eskilstuna kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (2004): Skolplan 2005-2007. www.eskilstuna.se, 
  s2. 
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för den mer monokulturella värdegrunden där tolkningen av de centrala värdena verkar vara 

av betydelse endast för den svenska skoladministrationen.64  

 

4.2.1 Eskilstuna kommuns verksamhetsplan för läsåret 200565 

Genom verksamhetsplanen lyfter Barn- och utbildningsförvaltningen vid Eskilstuna kommun 

fram de mål från läroplan och skolplan som de speciellt vill uppmärksamma under läsåret 

2005. Hur beskrivs mångfald här? 

 

Mångfald ses som en tillgång och man ska sträva efter att utnyttja styrkan i olikheter. Varje 

skola har därför enligt verksamhetsplanen, inlett ett arbete med att metodiskt tillvarata 

olikheter som tillgång. I allt förändringsarbete ska även effekterna för elevers integration i 

samhället uppmärksammas. Jag vill påpeka att hur detta arbete ska ske framkommer inte. 

 

Vidare skrivs att en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå både kunskaps- och 

värdegrundsmål är att skolan kan möta de behov som följer av de �nya svenskarnas� 

anpassning till det nya hemlandets kunskapskrav, normer och värden - men också de behov 

som finns att ständigt uppmärksamma och möta utanförskap och diskriminering66. Här 

kommer jag att tänka på skolkommittén som i sitt slutbetänkande påpekar att det möts olika 

kulturer i skolans värld. Då ska inte majoritetskulturen företräda normen och 

minoritetskulturerna undantagen, som ska anpassa sig. Elever med andra kulturella 

referensramar än den svenska får därför inte definieras som ett �problem� som ska hanteras på 

ett speciellt sätt och som ska genomgå en så stor anpassning till �normaliteten� som möjligt. 

Det är skolan, enligt skolkommittén, som bör anpassa sig till de elever som kommer dit. En 

skola kan alltså inte ha �fel� elever, men skolan kan vara fel för de elever som går där. 67 

 

Ur ett omvärldsperspektiv uttrycks i verksamhetsplanen att förändringar i samhället påverkar 

arbetet i skolans värld. Exempelvis internationalisering, kulturell mångfald, teknisk 

utveckling och arbetslivets förändring är aspekter som berör elever, föräldrar och personal. 

Det skrivs att till denna mångfald måste verksamhetens företrädare ha ett medvetet 

förhållningssätt och en positiv inställning. Vad är det för mångfald som Barn- och 
                                                
64Lahdenperä, Pirjo (2004): Att utveckla skolan till en interkulturell lärandemiljö. I: Lahdenperä, Pirjo (Red.), 
Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
65 Eskilstuna kommun, barn- och utbildningsförvaltningen (2004): Verksamhetsplan för läsåret 2005. 
www.eskilstuna.se 
66 Ibid, s11. 
67 SOU 1 997:121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm. 
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utbildningsförvaltningen skriver om? Är det den kulturella och etniska mångfalden eller är det 

ovanstående �omvärldsaspekter� de hänvisar till?  

 

Vidare står det att antalet nya invandrare minskar enligt prognoser, men behovet av stöd till 

elever från andra länder och kulturer minskar inte med det.  För ska nyinvandrade elever ha en 

möjlig chans att uppnå skolans mål, behöver skolan enligt verksamhetsplanen organiseras och 

få ett innehåll som möter de krav som det ställer. Av denna anledning har en ny modell för 

�invandrarelevers� integration i grundskolans ordinarie verksamhet påbörjats med en så 

kallad �språkverkstad� som grund.  

 

Kommunens skolplan tar inte upp mål med personalperspektiv. I verksamhetsplanen står det 

dock att skolor inom Eskilstuna kommun bör rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt 

behålla och utveckla redan anställda medarbetare. Vad som avses med �rätt kompetens� 

framkommer inte. Med tanke på hur skolan ser ut idag, bör det enligt Mlekov och Widell68 

vara personer som vid sidan av �rätt� utbildning även har en �mångfaldskompetens�. Det vill 

säga att personen har en medvetenhet om hur dynamiken i mångfalden på en arbetsplats 

påverkar organisationen i helhet. Även skolkommittén konstaterar i sitt slutbetänkande69  att 

skolpersonal måste ha kunskaper om olika kulturer, om kulturella skillnader och deras 

ursprung. Kunskapen om elevers villkor och förutsättningar är ett kunskapsområde och måste 

därför enligt dem hanteras som en pedagogisk fråga. 

 

 
 
 
 

                                                
68 Mlekov, Katarina & Widell, Gill 2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. 
69 SOU 1 997:121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm.  
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5 MÅNGFALD I SKOLANS PRAKTIK: SKOLLEDARNA   
 

5.1. Skolledarnas tankar kring mångfald och styrdokument 

Som tidigare nämnts, avser begreppet mångfald bland annat blandningen av olikheter som 

finns mellan människor med olika kulturella och etniska bakgrunder. Då vi lever i ett 

samhälle där människors olikheter lever sida vid sida speglas detta även i skolans värld.  I 

detta kapitel kommer inledningsvis en redogörelse för hur skolledarna definierar 

mångfaldsbegreppet. Sedan ges en beskrivning av hur de tolkar styrdokumenten med tanke på 

mångfald. Frågor som besvaras är: Hur definierar skolledarna mångfald? Vad har skolledarna 

för tankar kring mångfald och styrdokument? 

 

När det gäller definition av mångfaldsbegreppet menade skolledare A att: 

 

Mångfald är ett modeord, men ändå ett jättesvårt ord och oftast pratar man om 

att vi kommer från olika delar av världen. Den mångfald som man ofta sätter 

som överst är att vi har människor från andra kulturer, både på lärarsidan och 

på elevsidan. Jag kan känna att mångfald är att man har med sig olika bagage, 

det är där som vi kan lära av varandra... En som har levt i bushen i Somalia har 

en typ av erfarenheter jämfört med mig som är uppvuxen i Sverige, jag menar vi 

har ju olika erfarenheter och kvaliteter som vi kan erbjuda varandra. Det 

handlar inte om att han eller hon kommer från Afrika eller att jag kommer från 

Sverige, utan det vi har att erbjuda varandra� Man måste lära sig att 

människor i dagens samhälle har olika bagage, vi måste möta de som är 

bräckligast med trygghet och de som har grundtryggheten kan vi ju inte ta bort 

tryggheten ifrån, de kan vi fylla på med annat� Vi måste försöka dela med oss 

av varandra�70 

 

Skolledare B tyckte att mångfald det är ju mycket det. Det man först tänker på är just det här 

med olika kulturer, olika barn och föräldrar, ja olika människor med olika kulturer71. Även 

skolledare C menade att mångfald, det kan ju vara väldigt mycket. Det är ju mycket av 

någonting och här tänker man kanske att mångfald är många olika människor, både personal 

                                                
70 Skolledare A 050412. 
71 Skolledare B 050412. 
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och elever. Många olika typer helt enkelt och det här då att det finns många invandrare, 

människor från olika länder�72. Skolledare D menar att: 

 

Mångfald är att se alla olikheter och alla kulturer i samhället. Vi lever ju i ett 

mångfaldssamhälle. Tittar man på skolans värld så borde det ju vara så att vi 

skulle se alla individer med det som dom har med sig i sina ryggsäckar� Man 

kan vara muslim, man kan vara kristen och så vidare, alltså olika religioner. 

Man kan ha olika kulturer hemifrån, flerspråkighet är en annan sak�73 

 

Mångfald tycks alltså enligt skolledarna vara ett begrepp som är svårt att �sätta fingret på� 

samtidigt som det verkar syfta på att det i skolans värld finns människor som har andra 

kulturella och etniska bakgrunder än den svenska. Både skolledare A och D menade även att 

mångfald handlar om att se och tillvarata varandras olikheter, eller bagage som en skolledare 

uttryckte det. Med andra ord handlar mångfald som jag tolkat det, även om att möta och 

berika varandra74.  

 

En känsla av oro spred sig när jag frågade samtliga skolledare hur de tyckte att 

mångfaldsbegreppet beskrivs i de olika styrdokumenten. Här vill jag nämna att jag fick 

känslan av att de inte hade läst styrdokumenten på länge samt att de inte såg dessa som 

ledstjärnor för sin verksamhet. För de kunde inte samtala om innehållet i vare sig Lpo94 eller 

Eskilstunas skol- och verksamhetsplan. De har inte heller någon lokal arbetsplan på skolan. 

Detta trots att varje skola ska ha en lokal arbetsplan där kommunens skol- och 

verksamhetsplanens mål konkretiseras. Hur tolkades då styrdokumenten när det gäller 

mångfald? 

 

En skolledare kunde inte berätta hur hon tänkte kring mångfald och styrdokument. Hon gav 

dock en vag förklaring där hon menade att hon trodde att: Vad de tänker på när de skrev dom 

var just det här med integration av olika människor från olika länder, men jag tycker att vi på 

den här skolan har liksom breddat det här, men när de skrev dom så tänkte de nog på det�75. 

                                                
72 Skolledare C 050415. 
73 Skolledare D 050415. 
74 Jmf. Mlekov & Widell 2003. 
75 Skolledare B 050412. 
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En annan skolledare frågade mig om jag trodde att hon var så pass påläst att hon kunde 

styrdokumenten ordagrant 76. Efter en lång betänketid sa dock skolledare A att: 

 

Det handlar om att alla människor har ett lika värde, oavsett vad man har med 

sig i bagaget. Sedan är det vårt uppdrag att utifrån den idén bemöta eleverna. 

Detta kan gälla skolpersonalen med, men framför allt våra elever så måste vi 

möta dem för att de ska få så stor hjälp som möjligt. Även om mycket av 

mångfalden är styrd till våra invandrarelever för så är det ju i styrdokumenten 

med. Vi ska ha en viss form av invandrarundervisning, alltså internationella 

klasser77, svenska a och så vidare. På något sätt kan jag känna att detta är steg 

nummer två för om vi tittar på den här första mångfalden, så de som är 

nyanlända flyktingar, de har det här behovet, ja då får vi skapa internationella 

klasser. Själva internationella klasserna är inte mångfald, utan det är ett verktyg 

för att skapa mångfald� Sedan är vi inne i en fas där det gäller att diskutera 

om man ska respektera varandras kulturer till vilken grad som helst. De ska 

acceptera att det är i Sverige vi lever, det är en svensk kultur som vi måste 

värna om� Sen gäller det ju att värna om det som vi har så att det inte bara 

släpas hit, så det inte blir ett hopkok av världens alla hörn heller och inget som 

är rätt och inget som är fel� Det blir ju en trygghet, jag menar det här är en 

svensk skola och vi har delvis svenska traditioner� Det tycker jag borde ge en 

trygghet, bara man är tydlig med ungdomarna�78 

 

Varför tycker inte skolledaren i ovanstående citat att det finns mångfald i internationella 

klasser? Detta kan tolkas som att eleverna i dessa klasser buntas ihop till kategorin 

�invandrarelever� och i och med detta så blir de en homogen grupp. När dessa elever sedan 

blandas med skolans övriga elever skapas en mångfald på skolan. Här tål begreppet 

�invandrarelev� att problematiseras. För i skolans värld finns det inte någon klar definition av 

begreppet och därför finns det ett spelrum för lokala definitioner och tolkningar. Den minsta 

gemensamma nämnaren för benämningen �invandrarelev� tycks vara att dessa elever inte 

upplevs vara svenska. Beteckningen säger inte heller något om elevens etnicitet, nationalitet, 

språk, religion eller vistelsetid i Sverige. Eleven kan till exempel vara född i Sverige och ha 

                                                
76 Skolledare A 050412. 
77 Internationella klasser är detsamma som förberedelseklass. 
78 Skolledare A 050412. 
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svenskt medborgarskap. Begreppet antyder dock att minst en av elevens föräldrar inte har 

svenskt ursprung. Med andra ord syftar begreppet på att eleven är annorlunda och avviker från 

normbilden av hur en svensk elev ska vara.79 Genom att kategorisera elever till kategorin 

�invandrarelev� kan skolan alltså särskilja den egna svenska gruppen från andra80. 

 

I likhet med Lpo94 ger även skolledare A i ovanstående citat uttryck för att eleverna får en 

trygghet genom att känna till det svenska kulturarvet. Detta utgör enligt Lpo94 ett positivt 

bidrag till den egna identiteten. De elever som inte känner sig svenska, blir de ändå trygga för 

att de känner till detta kulturarv? Eller skulle de bli tryggare om de genom skolan fick 

chansen att lära känna det egna kulturarvet?  

 

Skolledare C tolkade styrdokumenten som att mångfald handlar om att man ska ta tillvara på 

det här att vi har många olika� om vi nu talar om mångfald som att det finns många 

invandrare81. Skolledare D menade att: 

 

Det står ju att man ska ta in och att man ska se individen med det dom har med 

sig och lyfta in individen, men det gör vi inte. Att man ska individualisera� Vi 

är ju ålagda att få in mångfalden i skolan. Det säger ju styrdokumenten att vi 

måste ta och se vår lilla skola i ett mycket större perspektiv... Men jag tror att 

det måste bli tydligare, det finns ju liksom punkter som är ganska diffusa. Jag 

tror att man skulle ha vågat vara tydligare, till exempel värdegrunden är ju en 

punkt som är flummig för många. Det låter bra, men vad står det för egentligen? 

För vad är värdegrunden?�82 

 

Skolledarnas svårigheter med att beskriva sina tolkningar av styrdokumenten kan, som 

skolledare D antyder i citatet ovan, ha att göra med att mångfald behandlas vagt i de olika 

styrdokumenten. För vad är styrdokumentens budskap vad gäller mångfald? Det mest 

uppenbara är att dess budskap är svårtolkat. Kulturell mångfald ska exempelvis respekteras 

samtidigt som man kan fråga sig vilken kulturell mångfald det är som ska respekteras. 83   

                                                
79 Lahdenperä, Pirjo (1997): Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textstudie av åtgärdsprogram för 
elever med invandrarbakgrund. Stockholm: LHS Förlag. 
80 Lahdenperä,. Pirjo (2001): Värdegrunden som exkluderande och inkluderande diskurs. I: Linde, Göran (Red.) 
Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur. 
81 Skolledare C 050415. 
82 Skolledare D 050415. 
83 Jmf. Bringlöv 1996, Runfors 2004. 
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5.2 Skolledarnas mångfaldsarbete 

Nedan förs en diskussion om hur skolledarna förverkligar sina tolkningar av styrdokument 

beträffande mångfald i sin verksamhet. Frågor som besvaras är följande: Hur arbetar 

skolledarna med mångfald? Hur anser skolledarna att organisationen av skola ska utformas 

för att alla elevers behov av fullvärdig utbildning ska tillgodoses? På vilket sätt påverkas 

rekryteringen av lärare av att det finns en mångfald på skolan? Vilken kompetensutveckling 

anser skolledarna bör prioriteras för att lärare ska kunna bemöta mångfalden?   

 

Trots svårigheter med att tolka styrdokument vad gäller mångfald, har skolledarna jag 

intervjuade en klar bild över hur de i sin verksamhet arbetar med mångfald. Här bör nämnas 

att mångfald verkar syfta på hur man i skolan organiserar en undervisning efter 

�invandrarelevers� behov. Följande citat exemplifierar ovanstående resonemang: 

 

Vi har ju till exempel dom här internationella klasserna som är för dem som är 

nyanlända i Sverige. Sedan håller vi på och bygger upp språkverkstäder inför 

hösten� Sen försöker vi i kärnämnena att parallellägga så att det finns två 

lärare för då kan de fördela eleverna utifrån de behov som finns� sen har vi en 

organiserad svenska a undervisning och vi har avsatta tjänster för 

modersmålsundervisning�84 

Vi jobbar med pojk- och flickgrupper för att stärka flickor och pojkar från olika 

kulturer. Vi delar ju inte upp dem i araber för sig och kurder för sig, utan det är 

ju blandat i allt vi gör. Vi har svenska a, eller svenska två som jag vill säga, för 

alla som behöver det och sen så har vi de internationella klasserna� Från och 

med hösten ska vi starta upp studieverkstäder där det ska finnas två lärare som 

talar deras språk och en lärare i svenska/so. Tanken där är ju att där ska de få 

stöttning i ämnen som t ex matte utifrån deras modersmål�85 

Man försöker ju med en skola för alla, men vad menar man med det? Vi ska ju 

ta tillvara på att det finns många invandrare och det gör vi ju, tycker jag alltså. 

Inte kanske fullt ut, naturligtvis, det finns ju jättemycket att göra.  Om vi nu 

pratar om mångfald som invandrare så ska de få jättemycket hjälp så att de kan 

klara av det här i Sverige� Vi har ju svenska a, men det är ju inte alla som har 

det och nu har vi pratat om att låta dom som är speciallärare att ha någon 

                                                
84 Skolledare A 050412. 
85 Skolledare B 050412. 
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blandning av svenska och specialundervisning, för det kan ofta vara så att dom 

här invandrareleverna är väldigt svaga så att de behöver specialundervisning 

och då kan man ju kombinera det� Vi ska också få inrätta så kallade 

studieverkstäder, det tycker jag är  någonting som är jätteviktigt�86 

 

Skolledare D nyanserade dock sina kollegors tankar med att mena: 

 

Jag tycker det är viktigt att lyfta in deras bakgrund. Jag skulle vilja ha in mycket 

mer att man utgår från dom och vad dom har med sig i ryggsäcken, alltså från 

sitt land eller sin kultur, sin familj och sen får de till exempel berätta om det. Då 

tror jag att det är mycket lättare för dom att prata än om en lärare försöker tala 

om hur vår midsommar är. Nu utgår man så mycket ifrån svenskheten� Man 

måste titta på vad det är för person jag har framför mig och vad den har med 

sig och hur man kan lyfta in det. Att få den människan att växa i sin situation i 

skolan utifrån vad dom har med sig i bagaget. Man måste få kollegor att tänka i 

andra banor. Dels måste man ju medvetandegöra all personal på skolan. Dom 

måste få en annan syn. Alla har vi ju fördomar. Men man måste våga lyfta fram 

dom för sig själv och sedan tydliggöra hur vi tänker. Att inte se invandrarskap 

som ett hot, utan som en tillgång�87 

 

Citatet tyder på att skolledare ska utgå ifrån sig och utveckla en självkännedom. Det vill säga 

att exempelvis medvetandegöra sina fördomar och på så vis åstadkomma en attitydförändring.  

För innan man kan möta �den andre� och det som är annorlunda måste man först lära känna 

sig själv.88 Ovanstående citat visar även att Skolledare D verkar vara medveten om hur 

mångfald påverkar en arbetsplats. Jag tolkar det som att hon är på väg mot att uppnå en så 

kallad mångfaldskompetens89.  

 

Samtliga skolledare talade om att studieverkstäder skulle startas inför läsåret 05/06. Syftet 

med dessa är att elever som har svårt med det svenska språket ska kunna gå dit för att både få 

studiehandledning på sitt modersmål samt på svenska. Detta leder till, menar skolledarna, att 

de får undervisning på den abstraktionsnivå som de befinner sig på. Jag tolkar det som att 
                                                
86 Skolledare C 050415. 
87 Skolledare D 050415. 
88 Jmf. Mlekov & Widell 2003, Nilsson-Fägerlind 2004. 
89 Jmf. Mlekov & Widell 2003. 
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dessa studieverkstäder verkar vara ett ytterligare uttryck för skolans satsning på mångfald. 

När det gäller studieverkstäderna verkar modersmålet vara av avgörande betydelse för elevers 

studieframgång. Ges då modersmålsundervisning samma värde?   

 

Skolledare A menar att modersmålsundervisningen ligger blandat, både under och efter 

skoltid. Önskan är ju att det ska ligga efter skoltid, men så fungerar det inte. Nu ligger det 

delvis på andra ämnen och då tas det ju från något annat och då minskar det ju där istället 

som eleverna sedan mister90. Även skolledare B och C var på samma linje som föregående 

skolledare: Egentligen så borde ju modersmålet vara utanför skoltid, för intresset borde ju 

ligga hos både föräldrar och elever att få det här. Då skulle man inte ta bort den andra 

undervisningen från dom heller91. Skolledare D menade dock till skillnad från sina kollegor 

att modersmålsundervisning är jätteviktigt och det är lika viktigt som vilket ämne som helst. 

Jag tror att det är jättefarligt att lägga det vid sidan om, för då blir det ju direkt en negativ 

klang, något som inte tillhör systemet eller ramarna. Och något som hamnar utanför är alltid 

utanför hur mycket man än pratar positivt�92.  

 

Skolkommittén framhåller i likhet med skolledare D att modersmålsundervisning inte får 

organiseras så att det kan tolkas som att denna undervisning sätts på undantag, så den därmed 

blir mindre viktig en annan undervisning. Eleverna ska alltså inte tvingas att välja mellan 

modersmålsundervisning och annan undervisning som av olika skäl är viktiga för dem.93 

 

Som det hittills framgått består skolans elevsammansättning av en etnisk och kulturell 

mångfald. Påverkas då rekryteringen av lärare av att denna mångfald finns?  De flesta 

skolledare menade att ett av skolans kriterier när de rekryterade personal för några år sedan, 

var att det var till en fördel om man hade en annan etnisk och kulturell bakgrund än den 

svenska. Detta har de dock övergett på grund av att det inte blev som de tänkt sig: 

 

Det har resulterat i att på matte och NO sidan har vi ingen renodlad svensk 

lärare och det har stora brister. För det har visat sig att när lärarna som inte 

pratar korrekt svenska och som själva brister i sitt ordförråd ska prata med 

elever från massor av olika länder som också brister i svenska så gör detta att 
                                                
90 Skolledare A 050412. 
91 Skolledare C 050415. 
92 Skolledare D 050415. 
93 SOU 1 997:121: Skolfrågor. Om en skola i en ny tid. Stockholm. 
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eleverna inte förstår vad lärarna säger. Min känsla är att invandrareleverna 

har ännu svårare att förstå invandrarlärare�94 

Vi har ju lite problem med flerspråkiga lärare. De är säkert jätteduktiga 

ämnesmässigt, men svenskan är inte så bra... Vi har ju en rysk tjej och vi har en 

sydamerikan och så har vi en från Irak och det får räcka med det�95 

Det är ju alltså en nackdel att de inte kan språket. Kunskaperna har dom, men 

dom kan inte förmedla, de har svårt att förklara. Man kanske inte själv heller 

skulle vilja att ens barn hade en lärare som inte kan språket�96 

Man måste kunna behärska det svenska språket, det är ju jätteviktigt� Jag 

tänker att svenskan måste vara så pass bra att man gör sig förstådd, att eleverna 

förstår och att man förstår varandra�97 

 

Ovanstående citat tyder på att skolledarnas största farhågor med att rekrytera lärare som inte 

är �svenska�, är att dessa inte anses kunna det svenska språket tillräckligt. Vad är en �bra� 

svenska? Misstankar om bristande kunskaper i det svenska språket är det vanligaste hindret 

när det gäller att rekrytera personer med annan etnisk bakgrund än den svenska. Ofta blandar 

man även ihop invandrares förmåga att behärska det svenska språket med hans/hennes 

yrkesförmåga. Olikheter, exempelvis att tala svenska på olika sätt, ska dock inte utgöra ett 

hinder för att anställa kompetent personal.98 Att en av skolledarna utpekar en del lärare, visar 

även att man bör påminnas om det faktum att en verksamhet inte blir mångkulturell bara för 

att man anställt några personer med en annan etnisk och kulturell bakgrund än majoriteten99. 

 

För att kunna förstå och hantera den komplexa värld som den mångkulturella 

samhällsutvecklingen innebär behövs en kontinuerlig kompetensutveckling för både lärare 

och skolledning100. Vilken kompetensutveckling anser skolledarna att personalen bör ha för 

att kunna möta mångfalden på skolan? För att öka medvetandet om närvaron av etnisk och 

kulturell mångfald anordnas det exempelvis årligen internationella fester där skolpersonal, 

elever och deras föräldrar deltar, främst på låg- och mellanstadiet. Syftet med detta är att 

                                                
94 Skolledare A 050412. 
95 Skolledare B 050412. 
96 Skolledare C 050515. 
97 Skolledare D 050515. 
98 Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: 
Konsultförlaget. Uppsala publishing house. 
99 Jmf. Mlekov & Widell 2003. 
100 Lahdenperä, Pirjo (2004): Att utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö. I: Lahdenperä, Pirjo (Red.), 
Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 



 33

eleverna ska känna sig stolta över sitt ursprung samt att både lärare och elever ska lära sig och 

få förståelse för olika kulturer101. Vidare har skolledarna sökt pengar för att kunna utbilda alla 

skolans lärare i svenska a. De berättar att: 

 

Vi skulle vilja att alla lärare oavsett ämnen skulle få en utbildning i svenska a. 

För faktum är att hälften av eleverna i klasserna mer eller mindre är svenska a-

elever. Några kan svenska jättebra och andra kan det mindre bra och istället för 

att springa iväg på den här speciella svenska a-undervisningen så skulle jag 

vilja att alla lärare har den tryggheten, för dom finns ju inte i vardagen i allt det 

här andra� En längre utbildning som svenska a och som är återkommande och 

som förankrar verkligheten tror jag mycket på. Kan vi en gång låta alla lärare 

att gå på en sådan utbildning så har vi en jättestabil grund att stå på� 102 

Alla lärare borde vara svenska a-lärare på den här skolan. För man måste 

kunna förklara ord och prata om dom, så att eleverna har en förförståelse innan 

de börjar arbeta med något�103 

Alla borde få lära sig om svenska a och hur man måste ta ett barn eller 

undervisa ett barn som kommer ifrån ett annat land�104 

 

För att få en bättre och djupare förståelse för sina elever vill även flera av skolledarna att all 

skolpersonal ska ha en bredare kompetens om olika kulturer: 

 

För att förstå varför de gör som de gör så kanske vi måste lära oss mer om 

andra kulturer�105 

Alla borde lära sig om olika kulturer för att förstå, för det kan ju vara lite bökigt 

ibland�106 

All personal borde ha en kompetensutveckling i till exempel kulturmöten. För 

det är viktigt för att få en förståelse. Sen behöver man utbildas i att veta hur det 

är i andra länder, vad beror de på att dessa människor varit tvungna att fly, hur 

                                                
101 Jmf. Escobar-Ortloff, L.M och Ortloff, W.G 2003. 
102 Skolledare A 050412. 
103 Skolledare B 050412. 
104 Skolledare C 050415. 
105 Skolledare B 050412. 
106 Skolledare C 050415. 
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tar vi hand om dom och hur ser verkligheten ut? Man behöver helt enkelt en 

bredare kompetens om olika kulturer�107 

 
När den ökade mångfalden inom en verksamhet innebär att man ska leda personer som har 

rötter i andra kulturer än den svenska, ska man alltså få större kunskaper om dessa kulturer. 

Detta ska gälla alla typer av ledare inom skolans värld, det vill säga även skolledare. Det bör 

dock påpekas att studera olika kulturer innebär en risk för att personer från dessa kulturer 

stereotypiseras, exempelvis att pojkar från mellanöstern är på ett visst sätt.108 Att skolledarna 

vill höja sin egen samt sin personals kunskaper om olika kulturer kan emellertid tolkas som ett 

uttryck för viljan att nå en så kallad mångfaldskompetens. Detta på grund av att denna form 

av kompetens handlar om att möta människor utanför sina fördomar.109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
107 Skolledare D 050415. 
108Nilsson-Fägerlind, Gabriella (2004): Mångfald i praktiken. Handbok för verksamhetsutveckling. Uppsala: 
Konsultförlaget. Uppsala publishing house. 
109 Jmf. Mlekov & Widell 2003. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
Med denna uppsats ville jag studera styrdokument - från nationell till lokal nivå - vad gäller 

synen på etnisk och kulturell mångfald i skolan. Min ambition var även att med utgångspunkt 

från befintliga styrdokument undersöka hur skolledare på en skola i Eskilstuna tolkar 

styrdokument beträffande mångfald samt hur de implementerar sina tolkningar i 

verksamheten. Samspelet mellan mångfald som direktiv samt dess realisering har alltså varit 

närvarande genom hela uppsatsen.  

 

Min studie visar att det inte finns någon klar bild över hur Lpo 94, Eskilstuna kommuns skol- 

och verksamhetsplan definierar mångfald. Värdet av kulturell (och etnisk) mångfald framhålls 

dock i samtliga styrdokument. Den röda tråden är att skolan ska lära eleverna att visa 

förståelse och hänsyn för andra. Kulturell mångfald beskrivs alltså som något som man ska 

respektera och tillvarata. Det är även något som skolan ska lära eleverna att leva med.  

 

Studien visar även att det från nationell och kommunal nivå finns oklara direktiv och 

definitioner vad gäller mångfald. Skolledarna tycks vara ambivalenta i sin syn beträffande 

mångfald. Detta på grund av att skolledarna kan definiera vad mångfald och mångfaldsarbete 

är för dem, samtidigt som de har svårigheter att tolka styrdokumenten utifrån ett 

mångfaldsperspektiv. Frågan är om detta är anledningen till att det inte fanns någon lokal 

arbetsplan där skolledarnas tankar kring skolans mångfaldsarbete kunde ha konkretiserats?  I 

följande avsnitt kommer fokus att ligga på de följder som uppstår mellan styrdokumentens 

mål vad gäller mångfald och skolledares förverkligande av dessa. 

 

6.1 Våga hantera mångfald  

Till en början vill jag upplysa om att ovannämnda slutsatser kommer att sammanfattas för att 

ge en summerande bild av hur skolledares mångfaldsarbete går till. Inledningsvis ges en kort 

beskrivning av hur mångfald framställs i de olika styrdokumenten. 

 

I samtliga styrdokument förefaller kulturell (och etnisk) mångfald vara något som skolan ska 

fostra sina elever att värdesätta och hedra. I dessa dokument beskrivs även en värdegrund som 

skolan ska fostra eleverna till. Skolan ska, som tidigare nämnts, exempelvis förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhälle vilar på.  De värden som lyfts fram här verkar 

vara �svenskarnas�. Har då invandrare andra värden? I likhet med både Runfors och Bringlöv 
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så tolkar även jag att detta kan tydas som att en av skolans uppgifter är i så fall att assimilera 

�invandrarelever� och därmed försvenska dem. En fara här är att de studerade 

styrdokumenten ger uttryck för etnocentrism, det vill säga tron på egen kulturell 

överlägsenhet. I slutändan leder detta till att styrdokumenten uppmuntrar skolledare och skola 

att vara etnocentriska, för dessa ska ju vara verksamhetens ledstjärnor. Av ovanstående fara 

bör man därför påminnas om det faktum att man i en heterogen skola inte ska utgå från att 

samtliga elever har samma värdegrund eller samma kulturella referensramar än den svenska. 

Därmed är det skolan som ska foga sig till de elever som går där, inte tvärtom.110 

 

Ur ett mångfaldsperspektiv ger styrdokumenten även en förenklad bild av vad som egentligen 

avses med mångfald. Jag samtycker med Runfors som menar att detta ger stora konsekvenser. 

En konsekvens är att maktaspekter relaterade till etnicitet osynliggörs, eftersom fostran till 

kulturell mångfald föreskrivs samtidigt som den underordnas till att omfatta vissa icke 

förhandlingsbara värden. Detta leder till att respekten för kulturell mångfald begränsas, utan 

att det klargörs och diskuteras. En ytterligare konsekvens är att svåra ställningstaganden ur ett 

politiskt perspektiv utesluts från skolvärldens formuleringsnivå till dess realiseringsnivå. 

Detta på grund av att riktlinjerna förespråkar en respekt för kulturell mångfald, utan att ta 

ställning till mer svåra frågor som diskuteras både i offentlig debatt och i vardagen. I enlighet 

med Runfors menar även jag att ovanstående resonemang kan tolkas som ett sätt att producera 

politiskt korrekta dokument där etnisk och kulturell mångfald hyllas, samtidigt som dessa 

hävdar oförhandlingsbara värden. 

 

En följd av styrdokumentens oklara direktiv är att skolledare inte har klart för sig hur ett 

framgångsrikt mångfaldsarbete ska gå till. Mångfaldsarbetet på den studerade skolan handlar 

till största del om att tillgodose �invandrarelevers� behov genom exempelvis organiserad 

svenska a och inrättandet av studieverkstäder. Skolledarna är även noga med att skicka sina 

anställda på diverse kompetenshöjande utbildningar i syfte att öka deras medvetenhet om 

mångfald. I likhet med Mlekov och Widell anser även jag att mångfaldsarbete handlar om 

betydligt mer. Att skolan utbildar lärarna är visserligen bra, men faktum är att dessa 

utbildningar inte kan förändra en hel skolas inställning till mångfald på några dagar. Det krävs 

större insatser och ett flerårigt engagemang för det. För att nå ett framgångsrikt 

mångfaldsarbete måste skolan exempelvis ha en klar och tydlig vision över vad de vill uppnå 

                                                
110 Jmf. Lahdenperä 2004, SOU1997: 121. 



 37

och varför det är viktigt. Den studerade skolan har varken någon lokal arbetsplan eller något 

annat offentligt dokument där skolledarna beskrivit sina mål och visioner beträffande 

mångfald.  

 

I överensstämmelse med Nilsson-Fägerlind tycker även jag att skolledare måste inse att 

skolan som organisation är ett sammansatt system där flera beståndsdelar måste samarbeta för 

att mångfaldsarbetet ska gå i lås. Det handlar alltså inte bara om att utveckla undervisningen 

efter �invandrarelevernas� behov. Det handlar även om att utveckla skolan som en 

organisationskultur, dess strukturer och processer samt ledarskapet och medarbetarskapet. Om 

inte dessa aspekter samverkar med varandra medför detta en stor risk att mångfaldsarbetet går 

förlorad. Det är alltså skolan som helhet som måste ändra attityden till etnisk och kulturell 

mångfald för att ett mångfaldsarbete ska fungera. Även utvecklingen av ett individuellt 

förhållningssätt och organisatoriskt stöd fordras för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Här är 

det lätt att misslyckas om fokus endast läggs på skolpersonalen genom att skicka dem på olika 

former av kompetenshöjande utbildningar.  

 

Även rekrytering av individer med olika etniska och kulturella ursprung är viktigt i 

utvecklandet av en mångfaldig skola. Rekrytering av olikheter i sig, det vill säga som en 

enskild faktor resulterar emellertid inte automatiskt i en mångfaldig skola, vilket de 

intervjuade skolledarna tycks tro. Jag samtycker med Mlekov och Widell som menar att det 

centrala här är att försöka se till att man som skolledare under rekryteringsprocessen öppnar 

för nya och tidigare �okända� personer. Successivt arbetar man således bort de 

uteslutningsmekanismer som inte har det syfte som man vill nå. Även här misslyckas de 

intervjuade skolledarna, eftersom de inte vill anställa människor från olika länder och 

kulturer, eftersom de har �dåliga� kunskaper i det svenska språket. Det bör framhållas att 

�otillräckliga� kunskaper i det svenska språket är den vanligaste förklaringen som gör att man 

inte får ett jobb. Fördelen med att kunna kommunicera på flera språk får dessvärre inte samma 

tyngd som uppfattningen om �brister� i det svenska språket. Om och när de intervjuade 

skolledarna anställer personer ur ett mångfaldsperspektiv kvarstår frågan om de använder sig 

av den kompetens som de rekryterat?  

 

Slutligen kan konstateras att ovanstående resonemang tyder på att de skolledare som jag 

intervjuat inte uppnår ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Detta på grund av att de fokuserar 

alldeles för mycket på olika beståndsdelar inom verksamheten istället för att se skolan som en 
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helhet. Frågan är om inte skolledarnas mångfaldsarbete skulle ha sett annorlunda ut om 

styrdokumenten haft klarare direktiv, det vill säga konkreta anvisningar beträffande 

mångfaldsarbete? Mångfaldsarbetet verkar även likställas med �invandrarelevers� behov, 

vilket leder till skolans skapande av �de andra�. Nedan förs ett vidare resonemang om detta. 

 

6.2 Skapandet av �vi och de� 

I uppsatsen teoretiska kapitel presenterades begreppen etnicitet och kultur. I det följande knyts 

säcken ihop genom att dessa relateras till skolans skapande av �de andra�. Som tidigare 

nämnts, menar Eriksen att det grundläggande för etnicitetsbegreppet är en tillämpning av 

systematiserade skillnader mellan �vi och de�. Om ingen sådan princip fanns, så skulle det 

inte heller finnas någon etnicitet. Detta på grund av att etniciteten förutsätter ett reglerat 

förhållande mellan avgränsade kategorier vars medlemmar ser varandra som kulturellt 

särpräglade. Även Ehn menar att etnicitetsbegreppet ur ett kontrastivt perspektiv definieras 

främst som en slags �vi-känsla� som stärks av exempelvis ett gemensamt kulturarv. Världen 

delas därför in i ett �vi och de�. Begreppet får alltså sin konkreta innebörd av skillnaderna 

mellan olika grupper.  Skolledarna tycks ha det kontrastiva perspektivet, eftersom de 

kategoriserar både skolans elever och personal i �renodlade� svenskar, för att använda 

skolledare A: s begrepp, och �invandrare�. Personer med annan etnisk och kulturell bakgrund 

än den svenska �buntas� därmed ihop och attribueras med olika stereotypa karaktäriska.  En 

av följderna blir därmed att individer betraktas snarare som en gruppmedlem än som en 

�egen� person med unika egenskaper.  

 

Ovanstående konstaterade kan kopplas till Hannertz resonemang om den kulturella processen 

kreolisering. Detta för att majoriteten av skolledarna menade att elever som inte anses vara 

svenska ska anpassa sig till den svenska skolan och dess värderingar. Det vill säga att �det 

svenska� ska stå i centrum medan det som inte anses som svenskt ska stå i periferin. 

Skolledare borde emellertid skapa möjligheter för elever att i skolan röra sig fritt mellan flera 

kulturer. Elever med invandrarbakgrund ska därför inte försvenskas, vilket blir fallet om man 

i skolan endast koncentrerar sig på att lära känna det svenska kulturarvet och �svenska� 

värderingar. Det bör nämnas att jag här instämmer med Bringlöv som menar att dessa 

värderingar markerar även var gränsen mellan enhetlighet och kulturell mångfald ska gå. Det 

vill säga mellan likhet och olikhet, mellan �vi och de�. Här kan en parallell dras till Eriksen 

som menar att om en komplementarisering (vi/ni- process) inte äger rum i en mellanetnisk 
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relation så finns det en tendens till just assimilering hos minoritetsgruppens medlemmar, det 

vill säga elever med invandrarbakgrund.  

 

Slutligen bör nämnas att jag i likhet med Mlekov och Widell anser att en viktig uppgift som 

skolledare har, men som faller i glömska, är att fundera över vilka konsekvenser deras 

stereotyper och fördomar får i det vardagliga ledarskapet. De måste även bli medvetna om att 

de styrs av dessa. När skolledare sedan har fått denna medvetenhet, får de också kunskaper 

om att olika mångfaldsfaktorer såsom etnicitet, har en betydelse i skolan. Därmed är det inte 

förens de slutar att tänka i termer av �de andra� som de kan uppnå en mångfaldskompetens, 

vilket i sin tur leder till ett framgångsrikt mångfaldsarbete.  
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