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Sammanfattning/ Abstrakt 

Diskuterar man interkulturaliteten i den svenska skolan? Används interkulturalitet som ett 

pedagogiskt kommunikativt medel i den svenska skolan? Tar man i de olika lärarlagen upp de 

svenska minoriteternas ställning eller vet lärarna vilka de är? Finns det lärare med 

mångkulturell bakgrund i den svenska skolan och i vilka ämnen undervisar i sådana fall 

dessa? För att försöka att besvara dessa frågor har denna föreliggande uppsats undersökt en 

högstadieskola åk 6 – 9. De 10 medverkande lärarna delades in efter kriterier som kulturell 

bakgrund och kön för att kunna representera skolans fem olika lärarlag. Utöver observationer  

besvarade dessa ett frågeformulär. Kompletterande frågor ställdes genom  intervjuer. 

Undersökningen av det insamlade materialunderlaget visar att man inte vare sig schemalagt 

eller kontinuerligt diskuterar interkulturalitet eller Sveriges minoriteters ställning i det 

svenska samhället i skolan. Undersökningen visar att det finns lärare med mångkulturell 

bakgrund som undervisar i skolan, dock inte i alla ämnen, utan bara i NO – och i  de mer  

praktiskt orienterade ämnena. Detta skiljer vidare de mångkulturella lärarna från  lärare med 

svensk bakgrund. Sammanfattningsvis kan sägas att såväl skolan som delar av skolans lärare 

uppvisar kunskapsluckor både vad gäller interkulturalitet och kunskap om Sveriges 

minoriteter.             
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På spaning efter interkulturalitet i den svenska skolan  

Del: 1  

Inledning 

Under en SO-lektion i åk 8 kom diskussionerna att handla om hedersmord och kvinnors 

rättigheter. Som det brukar vara vid sådana tillfällen kom även osökt de heta 

frågeställningarna att behandla religionens roll. Detta berodde inte minst på att eleverna hade 

olika religiösa bakgrund. En blandning av olika bakgrund beträffande religion, kultur och 

etnicitet bäddar vid sådana tillfällen naturligtvis för ett mångfacetterat ställningstagande och 

förhållandesätt, inte bara till religionen, utan även till skolan och  övriga samhällsfrågor. Det 

intressanta under just denna lektion var att den ansvarige läraren, hastigt och utan några 

förvarningar eller upplysningar, för några minuter lämnade klassrummet för att sedan 

återkomma, med Koranen i handen. Han höjde demonstrativt både rösten och Koranen och 

sade: 

 ”Ingen kan bevisa att Koranen tillåter en orättvis behandling av kvinnorna, tvärtom finns det 

många belägg i denna bok för människornas likvärdighet”. Detta gladde självfallet de elever 

som hade muslimsk bakgrund och både normaliserade diskussionerna och ledde till en något 

bättre atmosfär. När sedan diskussionerna kom att behandla etnicitet i allmänhet och  särskilt 

Romer i det svenska samhället i synnerhet, så visade det sig dock att samma lärare inte alls 

ville att eleverna skulle fortsätta diskussionen. Detta för att det, enligt honom, ”hade hänt en 

del tråkiga saker i närområdet med Romer iblandade”. När jag sedan sade att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och att det finns både dåliga och positiva exempel, men dessa i sig 

skall inte hindra oss att diskutera det mångkulturella samhället, blev svaret ”det är inte lätt 

och det går inte heller att alltid att diskutera mångkulturellt relaterade samhällsfrågor”.  

Detta väckte både min nyfikenhet och många frågor om relationen mellan skolan och 

interkulturaliteten och hur man i praktiken kan beskriva interaktionen mellan dessa två. Finns 

det en enhetligt plan i den svenska skolan för interkulturalitet och hur förhåller sig skolan som 

organisation/ institution till interkulturalitet? Finns det någon balans vad gäller personalens 

och elevernas mångkulturella bakgrund? Kan man tydligt se någon interkulturell inriktning i 

den svenska skolan? Detta inte minst för att  det inre arbetet, så väl som de yttre förhållandena 

i skolan,  skall avspegla det svenska samhället som numera beskrivs som ett mångkulturellt 

samhälle. Den moderna svenska skolan skall uppvisa nya aspekter på saker som klass, kön, 

funktionshinder samt etnisk och kulturell tillhörighet, vilka betonar både mångfald och 
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mångkulturalitet. Vad beträffar interkulturarlitetens uppkomst så kan historiskt sett sägas att  

den 20 november 1989 betraktas som en startpunkt, då ”konventionen om barnens rättigheter” 

antogs i FNs generalförsamling1.  Konventionen har 54 artiklar som täcker tre huvudområden: 

rätten till liv, rätten till att utveckla sina anlag genom utbildning och skydd mot våld2. I ett led 

av detta och den internationalisering som då svepte över världen, har olika länder påtagit sig 

många åtgärder med avsikt att bemöta både sina egna åtagande och de kraven som ställs i 

detta sammanhang. I Sverige har man genom olika åtgärder försökt motsvara kraven på 

barnens rättigheter med avseende på barnkonventionens andra område, nämligen ”rätten att 

utveckla sina anlag – genom utbildning, fri information, frihet att uttrycka sina åsikter, frihet 

att följa sitt samvete och religionsfrihet”. Lpo 943 och kompletterande arbeten, samt olika 

utredningar har resulterat i flera rekommendationer för en anpassning av den svenska skolan 

och dess utbildningssystem till ett mer interkulturellt synsätt. En närmare granskning av de 

olika utredningar, propositioner och förslag som bearbetades fram under åren visar tydligt att 

skolvärlden har följt det svenska samhällets förändring och utveckling. I propositionen ”En ny 

läroplan” (1992/ 93:220) tas till exempel  inte bara mångkulturaliteten i sig upp, utan man 

analyserar både dess  positiva och negativa sidor. Beträffande de positiva sidorna pekas bland 

annat på ”den stora språktillgång som människor med utländsk bakgrund utgör”, vad gäller 

problem så nämns bland annat, ”det faktum att så många elever har rötter i andra kulturer 

innebär i sig att skolan måste kunna hantera de skillnader i värderingar som finns”4. Två 

efterföljande betänkande ”Krock eller möte” (SOU 1996: 143)5 och ” Skolfrågor, Om skola i 

ny tid” (SOU 1997: 121)6 kom att förespråka en interkulturell undervisning. Med detta kom 

en ny kultursyn att få sitt erkännande i det svenska samhället, vilket i sig kan sägas vara en 

anpassning till omvärlden och den internationella processen. Det interkulturella begreppet 

skiljer sig i mångt och mycket från det tidigare kulturbegreppet. För att kunna komma 

underfund med detta så måste man i första hand tydliggöra vad de tidigare begreppen som 

beskrev ”kultur” innebar, ty ”kultur” har inte alltid haft samma innebörd, betydelse eller 

användningsområde. Här nedan följer en beskrivning av begreppet kultur och dess olika 

innebörder.    

                                                           
1 Skolverket, Globala och interkulturella frågor i undervisning, 1995. Stockholm. Konventionen är resultat av 
tio års kontinuerliga förhandlingar mellan olika regeringar, FN  organisationer och frivilliga sammanslutningar. 
Konventionen är den första överenskommelsen mellan världen nationer som legalt definierar rättigheter för 
barnen. Den trädde i kraft den 20 september 1990, sedan den ratificerades av 20 stater, däribland Sverige, s. 36 f.      
2 FN:s Konvention om barnets rättigheter, se hela innehållet på, www.bo.se. 
3 Lpo 94(läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet).   
4  En ny läroplan ,  Proposition 1992 / 93:220, s. 10 + 15. 
5  Krock eller möte (SOU 1996: 143). 
6 Skolfrågor, Om skola i en  ny tid (SOU 1997: 121). 
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Kultur: Monokulturella tankar och idéer   

Begreppet kultur kan på engelska bokstavligen betyda en kultiverad människa, alltså en bildad 

person.  Det engelska ordet ”culture” har sina rötter i det latinska språket och betyder bland 

annat förfining, odling och bildning. Den första ovan nämnda betydelsen av begreppet verkar 

i första hand inte direkt stämma överens med den betydelse av begreppet som man numera 

och vanligtvis använder sig av i svenskan. Begreppet som sådant används dock i ett flertal 

länder  på samma sätt som den engelska betydelsen associerar till, nämligen att kultur betyder 

bildning och en människa med en god kultur motsvarar en kultiverad eller en bildad person. I 

persiskan använder man ett motsvarande begrepp, ”Farhang” för att beskriva en människas 

bildning och inte dennes etnicitet, språk eller historiska bakgrund. En del svenskar blir 

fundersamma när de hör att man både på persiska och turkiska gör en negation av begreppet 

och beskriver andra som ”människor utan kultur”. Visst har alla människor åtminstone en 

kulturell bakgrund och därför låter det lite väl drastiskt att kalla en individ utan kultur. Det 

som vid  sådana tillfällen inte tas i beaktning är just den förekommande betydelsen av 

begreppet kultur, alltså bildning, och inte den socio- kulturella bakgrunden,  i de ovannämnda 

språken. Vad gäller klassisk arabiska så kan man identifiera ett likartat begrepp, i likhet med 

persiska och turkiska,  som beskriver i första hand bildning  och kunskap. Termen ”Adab” 

omfattar inte bara vetenskap, utan även tradition och sedvänja. Även alla genrer av litteratur 

och mänskliga förhållandesätt inkluderas av termen.7 ”Adab” representerar allt som har att 

göra med det profana vetande som en bildad individ kan ha nytta av på det intellektuella, 

etiska och estetiska området8. Den moderna arabiskan har dock två andra begrepp som 

beskriver två särskilda delar av det kulturella området, nämligen: Tarbiya och Thaqáfa. 

Med begreppet tarbiya avses inte bara uppfostran och bildning, utan även pedagogisk 

verksamhet, medan begreppet thaqáfa har en vidare omfattning, det vill säga, omfattar hela 

kultur området9.  

Medan det arabiska begreppet tarbiya har en nästan exakt motsvarighet i persiskan och dessa 

två vad gäller innehåll och områdets verksamhet närmar sig den latinska och engelska 

betydelsen av begreppet ”Culture”, så tycks begreppet Thaqáfa,  såväl som det persiska 

begreppet Farhang, åtminstone till en del motsvara den tidigare gällande svenska betydelsen 

                                                           
7 Kronholm Tryggve,  Den arabiska  litteraturens historia, 1995, s. 170- 183. 
8 Arkoum Muhammed,  Arabisk idéhistoria, 1993, s. 52. 
9 Berque Jacques,  Arabvärlden kultur och mångfald, 1980, s. 86. 
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av begreppet kultur, alltså bildning vad gäller det individuella området, och enighet och 

tillhörighet vad beträffar den kollektiva gemenskapen, samt att kultur skapar  identitet åt 

framför allt den yngre generationen10. Det vill säga skapandet av en ”vi” anda gentemot det 

”andra”. Just denna karaktär tycks vara den gemensamma nämnaren för alla tidigare kulturer, 

såväl västerländska som andra. Edward Said skriver i sin epokgörande bok Orientalism 

(1993) att följden av det kollektiva kultur eller ”vi” strävandet skapat en kulturell hegemoni 

med kollektiva begreppsdefinitioner som européer gentemot alla ”dem” som inte är européer. 

Detta har, enligt Said, vidare bidragit till att det viktigaste inom den europeiska kulturen är det 

som gjort denna kultur hegemonistisk både inom och utanför Europa, nämligen att den 

europeiska kulturen är överlägsen i förhållande till andra icke europeiska folk och kulturer11.  

Framhävandet av sin kultur med avsikt att förstärka den egna nationen och kulturen i 

avseendet på ”vi” och ”de andra” har  inte alltid varit en europeisk angelägenhet. I modern tid 

har även icke europeiska länder,  exempelvis Iran och de iranska intellektuella blivit 

involverade, med början  efter andra världskrigets slut,  i en långvarig kulturell diskussion. 

Detta var en reaktion och ett led i uppkomsten av det så kallade ”The other–ing of the 

West”12. Man riktade sin kritik mot västvärlden och dess anhängare som fick benämningen 

”Gharbzadegi”13(västerlandsvurm) eller västinfekterade, efter bland annat en bok med samma 

titel, under 1960- talet mot västerländskt orienterade iranier, av  den  västerlandskritiske 

författaren Jalal Al-e Ahmad (1923 – 1969). Han kritiserade dels globaliseringsprocessen, 

vilken sades innebära västerländsk ekonomisk, politisk och kulturell hegemoni, och dels 

anklagade de västinfluerade iranierna för sitt förhållande till västerlandets kultur och 

civilisation och att de inte hade bevarat sin historisk – kulturella identitet14. Den framförda 

kritiken kan, enligt min mening, sägas ha haft två parallella innebörder. Å ena sida riktade den 

sig med all rätt mot den västerländska kulturella hegemonin. Men å andra sidan byggde den 

upp barriärer och murar mot andra kulturer och förespråkade den egna kulturen mot andra. I 

fallet Iran och dess västerländska kritiska kulturförespråkare kan sägas att man med den egna 

kulturen ofta menade  den härskande kulturen, alltså den persiska15. Genom detta synsätt 

exkluderades alla övriga folkgrupper och minoritetskulturer boende i landet. Även i detta 

avseende kan påpekas att det gemensamma för kulturbegreppens innebörd är att dessa inte 

                                                           
10 Fazlhashemi Mohammad, ”Västvärldens roll i skapandet av orientens bild” i Kritiska studier, 3/ 1996, s. 44. 
11 Said W. Edward, Orientalism, 1993, s. 9. 
12 Boroujerdi Mehrzad,  Iranian Iintellectuals and the West The Tormented Triumph of Nativism, 1996, s. 52. 
13 Al -e Ahmad  Jalal,  Gharbzadedi, Dar khedmat va khianat- e roshanfekran,  1962. 
14  Fazelhashemi Mohammad, Exemplets makt föreställningar om Europa / väst i Iran 1850- 1980, 2000, s. 
186ff.  
15 Som byggde på en inhemsk så kallad paniranism och rasistiska historiska påhitt om den ariska persiska rasen.   
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visar förståelse för mångfald och mångkulturalitet, utan snarare förespråkar en 

monokulturalitet baserad på den gällande och härskande kulturen, alltså en gemensam kultur 

för alla. Även den turkiske statschefen Kemal Atatürk och den turkiska statens agerande kan 

ses som ett  typexempel på detta. Man förnekade under en lång tid till exempel det kurdiska 

folkets rätt till sin egen kulturella bakgrund, samtidigt som man hävdade en turkisk kulturell 

enhet.16    

 

Monokulturella tankeriktningar i Sverige   

Med de olika beskrivningarna ovan av termen och begreppet kultur så kan man undra  vad 

mångkulturalitet är? För att besvara denna fråga så måste man först tydliggöra, vad som kan 

tyckas ingå, eller vad kultur kan omfatta. Som ovan framgått så handlar en vanligen 

förekommande tolkning av begreppet om att kultur omfattar tradition och sedvänjor, inklusive 

religion och historia. Dock kan påpekas att under vissa perioder så har överheten accepterat 

att olika kulturer existerar sida vid sida. Till exempel benämnde man Sverige under stormakt- 

tiden som ett rike, omfattande både svenskar, ester, finnar, polacker och andra folkslag med 

egna nationella språk, religion och kulturer. Efter det svenska Stormaktsrikets  kollaps och 

med början på den så kallade Frihetstiden och senare med industrialismen uppkomst kom en 

icke demokratiskt beskrivning av kulturalitet att få sin acceptans. Med detta menade man att i 

varje socio- politiskt område härskade en enda kultur som förenade de medborgare som 

befann sig i detta område. Med ett sådant förhållningssätt har överheten i olika delar av 

världen förespråkat inte bara enighet, utan även mono- kulturalitet. Man har till exempel 

förnekat de yttre tecknen på olika kulturer som rätt till sin ursprungliga kultur och dess 

inkluderande  tillhörigheter som rätten till eget språk, religion och historia. Det är kanske på 

grund av dessa hänsynstagande som begreppet kultur endast har betonat enighet och bildning, 

och inte rättigheter och demokratiska värderingar. 

 

Mono – kulturalitetens yttre kännetecken 

Mono- kulturaliteten kom att spela flera roller och syften. Man ville inte bara förstärka staten 

och landet som sådant, utan i många avseenden även individens förutsättningar. Dessa 

tankegångar kom från 1700- talet att stå som ledstjärnor för de flesta västeuropeiska länder. 

Under denna tid kom, enligt idé – och lärdomshistorikern Sten Lindroth (1975), pedagogiska 

reformtankar och experiment att flöda över för att utvidga den enskilde individens personliga 

                                                           
16 Turken skall vara västerlänning utanpå men turk inuti. Man ville skilja sig från grannarna genom att använda 
sig av det latinska alfabetet, men behålla sin historiska och kulturella tradition.    
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anlag och för att inordna henne i samhället17.  I ett led i den västeuropeiska debatten och med 

dess främsta  representanter som engelsmannen Locke och dennes bok Some thoughts 

concerning education (1693) och den franske filosofien Rousseau med sin  banbrytande bok 

Émile (1762) kom flera andra som svensken Erik Eklund att anamma de nya pedagogiska 

idéerna. Eklund, som hörde till Carl von Linnés lärjungar, publicerade sin  bok Uppfostrings- 

läran (1746), vilken föreslog och uppmanade till en ”för alla djäknar gemensam 

grundutbildning och därefter en uppdelning med en linje för blivande ämbetsmän och en för 

näringsidkare”18. Beträffande de svenska förhållandena kom man, liksom i de övriga 

länderna, att enas både om skolundervisningsreformen, dess ämnesinnehåll och den 

förberedande praktiken med latinet och teologin som de två dominerande områdena, för att 

senare bereda väg för en naturvetenskaplig övergång.  

 

Rasbiologiska metoder i mono- kulturalitetens tjänst   

Den obligatoriska skolgången i Sverige fram till 1940- talet var fortfarande 6 år för att 1944 

och efter riksdagsbeslut höjas till 7 år. Vid samma tid var den obligatoriska skolgången i USA 

och Tyskland  upp till 16- resp. 15 års ålder19. Sveriges lite efterblivna skolsystem kan, till 

viss del, förklaras både med den socio- politiska och socio- kulturella situation som landet 

sedan en lång tid tillbaka hade haft, med ett enhetligt kultursträvande. Mono- kulturalitet och 

strävan efter en enhetlig kultur som omfattade alla Sveriges medborgare kom just under denna 

tid att återgå till rent fysiskt  inriktade åtgärder som olika medicinska ingrepp riktade mot 

enskilda individer. Inte enbart mot Sveriges minoritetsgrupper som Samerna, vilka utsattes för 

en våldsam och hårdhänt assimilation, utan även en del av befolkningen med svensk etnicitet 

som inte riktigt passade in i statens kulturella ideal utsattes för rasistisk behandling. Det  

svenska statliga rasbiologiska institutet20  lokaliserat i Uppsala sedan år 1922, fick i uppdrag 

att,  som ett led i en försvenskning av befolkningen, även att ta till medicinska ingrepp som 

sterilisering21. De utsatta  var  de ”oönskade” i det svenska samhället, till exempel 

utvecklingsstörda och psykiskt handikappade. Enligt en av de under tiden verksamma 

frontfigurerna för renrasighet, Herman Lundberg, var  det rasbiologiska institutets uppgift att 

                                                           
17 Lindroth Sten,  Svensk lärdomshistoria – Frihetstiden, 1975, s. 67 f.  
18 Ibid, s. 68 ff. 
19 Thoursie Kerstin, Grundskoleutbildning Fakta och perspektiv, 1994, s. 18.  
20 Det statliga svenska rasbiologiska institutet, blev det första i sitt slag i världen. Förslaget om skapandet av 
institutionen lades fram  som en riksdagsmotion  under 1921 i  både kamrarna med representanter från samtliga 
politiska partier. 1956 bytte institutet namn till Institutionen för medicinsk genetik.   
21 Mellan åren 1935- 1976  steriliserades hela 62888 personer i Sverige. Av dessa var andelen kvinnor  93%. 
Männen utgjorde som mest, under 1940- talets början, en tredje del av det totala antalet steriliserade. Se Broberg 
& Tydén, 1991, s. 98f. 
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bekämpa folksjukdomar och sociala sumpmarker, emigrationen samt att ägna stor 

uppmärksamhet åt invandringen så att inte undermåliga individer av främmande folkslag 

obehindrat kunde få flyta in och bosätta sig i landet. Den rashygieniska rörelsens strävan och 

uppgift var ”att arbeta för raskultur samt för folkhälsan och sedlighetens höjande”22. 

Sammanfattningsvis kan sägas att under denna period inleddes en ny fas  för mono- 

kulturalitet som strävade inte bara efter en kulturell enighet, utan även efter utseendemässiga 

likheter för den svenska befolkningen. Detaljerade undersökningar, mätningar av 

människornas kroppsdelar, gemensamma och likartade vanor, sysselsättningar och rutiner 

kom att inkluderas i den svenska vardagen. Befolkningen skulle inte bara ha gemensamma 

inre kännetecken, utan även yttre kulturell och biologisk tillhörighet.      

 

Från kulturenighet till mångkulturalitet  

Som ovan framgått har under alla tider kulturalitet och lärande gått hand i hand. Det ena har 

alltid banat vägen för det andra och dessa två har kompletterat varandra. Detta har även gällt i 

Sverige, såväl som i andra länder. Den primitiva synen på kulturen som enande och härskande 

såsom blev gällande i Tyskland och andra länder däribland Sverige miste både sin värdighet 

och kraft vid slutet av 1940- talet. För att få bukt med många av de av kriget orsakade 

problemen, inleddes en omfattade restaurering i många av de västerländska staterna. I USA, 

siktade det så kallade ”War on poverty”, in sig på att förbättra låginkomsttagarnas barns 

situation för att dessa kunna ta del av det offentliga utbildningssystemet23. I Sverige 

påbörjades uppbyggandet av välfärdssamhället och det svenska folkhemmet, vilket inte bara 

erbjöd nya möjligheter för barn ur alla samhällsskick till en likartad offentlig utbildning24, 

utan för att klara byggandet av välfärdsstaden var man också tvungen att i Sverige släppa in 

människor från olika länder och kulturer. Därtill var man även tvungen till att acceptera flera 

internationella regler och överenskommelser som till exempel barnkonventionen och 

erkännandet av minoriteternas rätt till egen kultur, språk samt religion och skol- och 

utbildningssystem, det vill säga mångkulturalitet. Denna process och förvandling av 

homogenitet och mono- kulturalitet till mångfald och mångkulturalitet under perioden från 

efterkrigstiden fram till 1980- talet kan beskrivas som en internationalisering av kulturer  

                                                           
22 Broberg Gunnar & Tydén Mattias, Oönskade i folkhemmet, 1991, s. 36- 37. 
23 Grubb, W. Norton,  “The old Problem of New Students: Purpose, Content and Pedagogy” i,  Flaxman Erwin & 
Passow Harry, (red.) Changing populations Changing schools, 1995, s. 7. 
24 Olsson Lena, Kulturkunskap i förändring. Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870 - 1985, 1986, s. 
51(Den obligatoriska skolan knöts närmare till högre utbildning och riksdagen beslöt 1950 för att en 
enhetsskolan eller allmän 9 årig skola skulle inrättas. Skolreformen ökade antalet elever i de högre så pass under 
1950 – talet att uppstod en stor brist på lärare ).  
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världen över. Detta trots att  en viktig ingrediens i såväl  det förmoderna lutherska svenska 

samhället som i den svenska modell som växte fram i det moderna Sverige var tanken på 

enhetlighet25. Man kan säga att denna fas innebar  en förändring i det svenska samhället från 

ett enhetssamhälle mot en allt högre grad av pluralism26.   

 

Dock skall man inte förhasta sig inför de nya förändringarna, ty fortfarande behandlas 

mångkulturalitet på olika sätt.  De ansvariga institutionerna har fram till 1980- talets början en 

diffus och i många avseenden oklar syn på mångfalden i samhället. Vad gäller 

mångkulturalitet, så har Monica Eklund i sin doktorsavhandling, Interkulturellt lärande 

(2003) med rätta påpekat, att Lgr 8027 endast på ett ställe talar om Sverige som ett 

mångkulturellt land och det är i kursplanen i hemspråk, där det står som ett av målen för 

hemspråkundervisningen att elever med minoritetsbakgrund,   

”skall lära sig uppskatta sina erfarenheter och sin tvåspråkighet som en tillgång för ett 

mångkulturellt  samhälle”28.              

 

Del: 2 

Interkulturalitet 

”1985 beslutade riksdagen att undervisningen i alla skolformer skall präglas av ett 

interkulturellt synsätt. Ett viktigt motiv för detta var att alla elever måste förberedas för det 

mångkulturella Sverige”29.  

I ett samhälle som siktar på mångfald och mångkulturalitet är det strävandet efter förändringar 

i samhällstrukturen såväl som behoven av en vid grundsyn i kulturfrågor eller en interkulturell 

kunskapssyn som tycks föreligga närmast. Det svenska riksdags beslutet såväl som tidigare 

Lgr 80:s erkännande av modersmålet, enligt min mening, syftade till att eleverna skulle 

utveckla tvåspråkighet för att göra det möjligt för dem att känna sig hemma i två kulturer kan 

tyckas innebära en sådan grundsyn, alltså en utvidgad grundsyn. Målet var att skapa ett 

utrymme och en möjlighet för eleverna att kunna våga använda sitt hemspråk i olika 

sammanhang30. I olika kommentarmaterial  som ligger till grund för tvåspråkligheter  

tydliggörs att dessa elever har ett annat språk och en annan kulturell bakgrund. Lgr 80:s 

                                                           
25 Gerle Elisabeth, Mång- kulturalism – för vem?, 1999, s. 16. 
26 Ibid, s. 86. 
27 Lgr 80 (Riktlinjer för arbetet, innehåll och samverkan ), s. 24. 
28 Eklund Monica, Interkulturellt lärande. Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets 
början, 2003, s. 146 / Se även Lgr 80, s. 24. 
29 Globala och interkulturella frågor i undervisningen, 1995, s. 52. 
30 Eklund,  s. 205 f. 
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beskrivning  av elever med ett annat språk och en annan kulturell bakgrund föregicks av en 

mycket intensiv samhällsförändring i Sverige såväl som i andra västerländska samhällen. 

Dessa förändringar påverkade Sveriges skolundervisning och ledde till uppkomsten av 

interkulturalitet. Till Sverige kom, enligt professorn i interkulturell pedagogik Pirjo 

Lahdenperä (2004)31, interkulturell undervisning genom bland annat Europarådets projekt 

”Training of Teachers Responsible for the Education of Migrant Workers´ childern” (1972- 

82). Man kan fråga sig vad begreppet ”interkulturell” innebär? Enligt Lahdenperä,  kan 

begreppets innehåll vara förvirrande för dem som inte är väl insatta inom området, då det 

används på samma sätt som begreppen mångkulturell, multikulturell, tvärkulturell, 

flerkulturell, m.fl. Det gemensamma för dessa termer, menar Lahdenperä vidare, är att dessa 

relaterar till ”kvalitativa aspekter i ett samhälle som präglas av etnisk och kulturell 

mångfald”32. Skolöverstyrelsen (SÖ)- numera skolverket - och Statens institut för 

läromedelsinformation (SIL) beskriver termen på följande sätt: 

”Interkulturell undervisning gäller alla elever, är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som 

skall tillämpas i alla ämnen, skall prägla alla verksamhet i skolan, skapar förutsättningar för 

ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan och närsamhället, startar en process på väg 

mot samhörighet mellan grupper inom det svenska samhället och mot internationell 

solidaritet”33.  

 

 Det interkulturella begreppets uppkomst och kännetecken 

Det finns flera beskrivningar och kännetecken för begreppet ”interkulturell”, både beträffande 

dess innehåll, verksamhetsområde och riktning. Begreppet används inte heller på samma sätt 

överallt. Dock tycks det som om det inom det pedagogiska området framkommit vissa 

distinktioner gentemot de andra närbesläktade begreppen. Dessa kan beskrivas som följande: 

 

De bakomliggande orsakerna till begreppets uppkomst och utveckling är för det första en 

globalisering och för det andra 1980- talets internationalisering av flyktingproblematiken. När 

FN organet UNESCO 1974 rekommenderade sina medlemmar att verka för utbildning, 

internationellt samarbete och förståelse för fred och undervisning om de mänskliga 

rättigheterna så ville man, enligt Lahdenperä,  

                                                           
31 Lahdenperä Pirjo, (red) Interkulturell pedagogik i teori och praktik, 2004. 
32 Ibid.  2004, s. 12 ff. 

33 SÖ / SIL., Interkulturellt synsätt i undervisning och läromedel, 2:a upplagan, 1989.  
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”att medlemsstaterna på olika sätt och i olika typer av  utbildning bör främja studiet av skilda 

kulturer, deras ömsesidiga inflytande, deras framtidsutsikter och levnadssätt, för att befordra 

ömsesidig förståelse av skillnaderna mellan dem.  Vidare föreslås i samma dokument att 

ökade ansträngningar bör göras för att utveckla och förmedla ett internationellt och 

interkulturellt synsätt på alla stadier och i alla former av utbildningar ”34.  

En annan i detta sammanhang lika viktig åtgärd var FN vars fördömande av rasdiskriminering 

några år tidigare (1965) rekommenderat åtgärder mot fördomar som leder till uppkomsten av 

rasdiskriminering. Med FN:s rekommenderade åtgärder som ett led i internationalisering och 

globalisering , så tycks världssamfundet gå emot en ungefärlig beskrivning av begreppet 

mångkulturalitet. Den nya betydelsen av begreppet skiljer sig, på ett omfattande och grundligt 

sätt, från det tidigare kulturbegreppets innehåll och funktion; nämligen den enhetliga och icke 

demokratiska beskrivningen av kulturen och dess roll i samhället. Mångkulturalitet som 

tidigare betraktades med förakt och beskrevs som en källa till splittring och osämja, kom med 

den nya accepterade definitionen att få en mer sammanlänkande och förstärkande roll inte 

bara för de internationella förbindelserna, utan även inom  de enskilda ländernas relationer 

och mänskliga verksamheter såväl  kulturella och samhälleliga som vetenskapliga och  

pedagogiska.   

 

Från en kristen värdegrund till en interkulturell undervisning 

När slutligen 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, (Lpo 94), såg dagens ljus, så blev många fundersamma över de medverkandes 

beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag, vilket enligt dess författare, endast tycktes 

överensstämma ”med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism”35.  Detta inte minst, enligt min mening,  på grund av att varken den kristna 

traditionen eller humanismen i sig kan beskrivas som en enbart västerländsk sådan. 

Beskrivningen ovan stämde heller inte överens med den moderna synen på mångkulturalitet 

som sakta men säkert växte fram och som Sverige så gärna ville bekänna sig till. Utöver 

denna olyckliga formulering så kunde man inte heller med tydlighet se spåren av 

mångkulturalitet i Lpo 94:s rekommendationer och riktlinjer. Medmänsklighet, likvärdighet, 

individualisering och en god miljö för utveckling och lärande, demokratisering och relation 

till omvärlden blev de viktiga delarna av denna läroplan som redan bara efter ett årtionde 

numera verkar höra till det förflutna. Dock kan lyckligtvis påpekas att både i Sverige såväl 

                                                           
34 Lahdenperä, 2004, s. 15. 
35 Lpo 94, 1998, s. 1. 
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som på den internationella arenan har åstadkommits ett gediget och värdefullt arbete. Det var 

kanske på grund av just avsaknaden av mångkulturalitet som regeringen antog ännu en 

proposition ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

m.m” under 1997/ 98. Denna nya proposition ville inte bara revidera Lpo 94, utan dess avsikt 

var även att belysa skolans inre arbete ur nya perspektiv som ”klass, kön, funktionshinder och 

etnisk och kulturell tillhörighet och att överväga på vilket sätt skolan kan ta till vara det 

faktum att vårt samhälle är mångkulturellt och använda detta som en resurs i sitt arbete”36. De 

olika arbeten som pågick under denna tid med de olika framlagda förslagen, direktiven och 

regeringens proposition kan betraktas som ”diskussionsinlägg” och vidare ett försök att 

utveckla och skapa dialog med personer verksamma inom den svenska skolvärlden37. 

 

Utvecklingen från mångkulturalitet till interkulturalitet 

De olika arbeten och skolbetänkanden kom att både revidera och komplettera Lpo 94,  och 

bereda vägen, inte minst inom det pedagogiska och undervisnings områden, från 

mångkulturalitet till interkulturalitet. Senare under, 2000, utvidgades synsättet till att omfatta  

klassrummet och elevernas skiftande och varierande erfarenheter och kunskaper i relation till 

deras olika kulturella bakgrund. Det vill säga , man låter de olika perspektiven och kulturella 

och sociala erfarenheterna bli en  resurs när frågor som berör ungdomen diskuteras. Eleverna 

ges möjligheter att beskriva, analysera och värdera. Med detta synsätt tar man, enligt Eklund, 

avstånd från en undervisning baserad på den svenska kulturen som kitt. Man förespråkar att 

låta skolan inte bara vara en institution för det som förenar och det som skiljer eleverna, utan 

ett ställe för en gemensam verksamhet, ett så kallat kulturellt centrum38. Just denna 

ovannämnda aspekt på interkulturalitet har av olika forskare tagits fram som en av de 

viktigaste beståndsdelarna i interkulturell undervisning; att förbereda och underlätta 

interkulturell kommunikativ kompetens i skolundervisning. Eller ”med  kulturella bakgrunder 

hänsyftas vanligen i interkulturella sammanhang till olika etniska kulturer”39. Termen 

interkultur består, dels av, ”inter betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion” och 

dels av ”kultur i betydelsen att något är kulturellt”40. Vad beträffar termens användning 

interkulturella metoder i relation till undervisning och lärande så menar Lahdenperä (2004) att 

                                                           
36 Direktiv 1995: 19 i  SOU 1997: 121, ”Skolfrågor. Om skolan i en ny tid”. Skolkommitténs slutbetänkande, s. 
332. 
37 Eklund , 2003, s. 218.  
 
38 Ibid, 2003, s. 227. 
39 Lahdenperä, 2004, s. 17. 
40 Ibid, s. 21. 
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den integrerar både dessa aspekter av lärande. Vidare kan tilläggas att den interkulturella 

processen struktureras som följande: 

1- Studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning där deltagarnas erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper utgör en viktig del an den interkulturella 

lärandeprocessen./…/. 

2- Den andra delen i interkulturell läroprocesser utgörs av ett kulturkontrastivt 

perspektiv där man konfronteras med andra sätt att tänka och värdera./…/. 

3- Den tredje delen består av känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen, 

där den egna uppfostran och kulturen samt samhällelig förhållanden och betingelser 

står som referensram för värdering och tolkning av andra kulturer och olika grupper. 

/…/.41    

 

Olika uppfattningar om interkulturalitet   

I  Handbook of Research on Multicultural Education ( 2004)42 behandlar flera forskare ämnet 

interkulturalitet och granskar både ämnet som sådant, liksom dess historiska utveckling i olika 

länder. De flesta kopplar samman interkulturalitet med de senaste decenniernas immigration 

och dess följder. Speciellt i detta avseende är, enligt min mening, immigranternas barn och  

deras rätt till den egna kulturen.  Flera forskare, både i Sverige och utomlands har i likhet med 

Lahdenperä,  betonat den interkulturella läroprocessens två viktiga aspekter av integration i 

lärande -  och undervisningsprocessen. Även deltagarnas erfarenhet, kunskaper och kulturella 

bakgrund samt det kulturkontrastiva tillvägagångssätt och betoningen av känslomässig 

bearbetning  av egen etnocentrism, för värdering och tolkning av andra kulturer.  

Ricardo L. Garcia (1991) Förklarar termens olika benämningar som “Transcultural 

education”, ”intercultural education” och ”cross – cultural education”43. För honom tycks 

interkulturalitet motsvara globalisering i läroprocessen, vilket fokuserar på ”interdependence” 

och ”cultural pluralism”. Den globala undervisningen innebär för det första  att 

kulturrelativism betraktas som ett mål. För det andra att studenternas  erfarenheter och 

kunskaper tas till vara och för det tredje att studenter skall betraktas som individer med 

mänskliga rättigheter i ett humant samhälle44. Med boken Teaching Multicultured Students 

beskriver och vidare utvecklar Alex Moore (1999)  andra områden inom interkulturella läro – 

                                                           
41 Lahedperä, 2004, s. 24 f. 
42 Banks James A. Handbook Of Research on Multicultural Education, 2004. 
 
43Ricardo L. Carcia,  Teaching in a Pluralistic Society, 1991, s. 129 – 135. 
44 Ibid, s. 134 – 135. 
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och undervisningsprocesser. Synen på det så kallade ”exklussion” och ”inklussion” är ett 

utmärkande drag i hans undersökning av interkulturella läroprocesser. Moores undersökning 

handlar om olika åtgärder på olika nivåer i skolundervisning i England, vilket i en första fas 

omfattar en  fysisk och symbolisk inkludering av elever med olika kulturell bakgrund45. 

Inkluderande åtgärder, enligt Moore, resulterar ofta i en effektivare undervisning och lärande, 

men förutsätter ett större engagemang av läraren. En annan landsman till Moore, John Kelvyn 

Richards (1981), förklarar vad som egentligen menas med en multi- kulturell läroplan, vilket 

beskrivs som följande: ”A multi- cultural curriculum should be a community curriculum”.46 

Med andra ord bör hela det mångkulturella samhället präglas av detta synsätt.  

 

Del: 3  

Undersökningsmaterial och genomförande 

Mycket av det tillsynes revolutionerande i att skapa förutsättningar för mångkulturalitet och 

interkultuarlitet under 1980- talet, var både i England såväl som i Sverige ett önskemål, som 

numera  till stor del blivit verklighet. Dock återstår fortfarande  mycket kvar att göra. Ett av 

dessa områden som inte riktigt tagits till vara är hur interkulturalitet egentligen upplevs av de i 

skolorna verksamma lärarna. Upplevs denna på samma sätt av lärare med olika kulturell 

bakgrund? Undervisar lärare med mångkulturell bakgrund i alla skolämnen? Den följande 

analysen tar sin början i en presentation av syfte och frågeställningar, för att sedan undersöka 

och analysera det insamlade materialet. Den slutliga diskussionen kompletteras med ett 

förslag och hypoteser till en eventuell fortsatt undersökning i ämnet.  

 

Syfte och frågeställning 

Funderingar som ovan kan ligga till grund för olika syften och  beskrivningar, vilka denna 

uppsats omfång inte riktig kan motsvara. Snarare vill  denna föreliggande och begränsade 

undersökning bringa en viss förståelse och insikt i hur  man i det verkliga livet försökt att 

motsvara kraven på interkulturalitet. Med andra ord hur man går till väga i den svenska skolan 

för att motsvara de alltjämnt ökande kraven på en mångfacetterad skolmiljö. Som ett led i 

detta så blir frågeställningen som följande: 

1- Diskuterar man interkulturalitet i den svenska skolan? 

2- Undervisar lärare med mångkulturell bakgrund i samtliga skolämnen? 

                                                           
45 Moore Alex, Teaching Multicultured Students –Culturism and anti – culturism in school classrooms , 1999, s. 
16. 
46 Richards John  Kelvyn, , “Multi – ethnicity and the school curriculum” i Lynch James (ed.) Teaching in the  
Multi – Cultural School, 1981, s. 29.  
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3- Hur ser ämnes – respektive könsfördelningen ut i skolan?  

4- Finns det skillnader mellan lärare med olika kulturell bakgrund? Vad skall göras för 

att förstärka de interkulturella inslagen i skolan? 

 

Metod och uppläggning 

Observation, frågeformulär och intervjuteknik är de tre viktigaste områden som 

undersökningen tar till sin hjälp för att bringa klarhet i de valda frågorna.  Problematiken  

undersöks  både i ett observerande och ett iakttagande fältarbete. Observationen bygger på 

flera perioder av praktik i skolan. Frågeformulären omfattar frågeställningar med funderingar 

för djupa och omfattande sådana, både vad gäller begrepp, definition av begrepp, skolarbete, 

förslag och åtgärder. Intervjuer, liksom observationer togs till hjälp under lång tid och med de 

tillgängliga lärarna. De intervjuades sammansättning har blivit mål för undersökning med 

kriterier som etnicitet, ämnesinriktning, kön, ålder, yrkeserfarenhet och olika lärarlag 

tillhörighet. Detta för att kunna, så långt som det var möjligt, komma inpå den verkliga 

sammansättning som existerar i den svenska skolan. För att undersöka det samlade materialet 

har jag valt att på ett kvalitativt sätt angripa undersökningsproblematiken, vilket innebär att 

jag kommer att granska och tolka materialet. Detta innebär både för och nackdelar. 

 

Undersökningsmetodens för- och nackdelar 

I boken ”Research Methods in  the Social Sciences” (1996), beskrivs fördelarna med 

vetenskapliga undersökningar baserade på personliga intervjuer, som ”flexibility in the 

questioning process, control of the interview situation, high response rate and fuller 

information”.  Vad gäller nackdelarna så nämns ”higher cost, interviewer bias, lack of 

anonymity”47. Med hänsyn till fördelarna kan sägas att ett kvalitativt tillvägagångssätt medför 

en flexibilitet till en tolkning och egen uppfattning av det insamlade materialet. Observationer 

och fältarbete, liksom användningen av intervjuteknik, medför möjlighet till kontroll av 

intervjusituationen.  Den ger dessutom utrymme och frihet att utveckla frågorna  och komma 

med kompletterande del- och följdfrågor. Detta ger tillfälle och möjlighet att reducera och 

minska eventuella missförstånd.  

 

Undersökningsmetodens stora fördel kan ibland medföra en påtaglig nackdel, nämligen att de 

intervjuade, i saknad av anonymitet (lack of anonymity),  svarar på förväntningarna 

(interviewer bias) eller vad de tror  efterfrågas av dem. En annan nackdel är att 
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undersökningen som sådan är begränsad vad gäller både ämnesområde, tid och de involverade 

i undersökningen. Detta innebär att undersökningens slutsatser kan variera under andra 

förhållanden. För att begränsa undersökningsmetodens nackdelar har jag valt att, både i 

frågeformulären  och för de intervjuade, förklara och beskriva de olika begreppen och 

definitionerna av dessa. Slutligen kan sägas att undersökningen endast avser att belysa 

situationen på en specifik skola. Resultatet kan tänkas ha blivit annorlunda i fall flera skolor 

inkluderats i  undersökningen. Undersökningens begränsade omfattning har dock ej  gjort 

detta möjligt, utan generaliserbarheten får i stället lämnas åt en framtida, mer omfattande 

undersökning.        

 

En kort beskrivning av den undersökta skolan 

Undersökningsobjektet omfattar en högstadieskola, 6 – 9 skola, i en närförort i södra 

Stockholm som, enligt skolans hemsida, har ett elevunderlag på cirka 450 elever. Av dessa 

räknas cirka 35 procent som andraspråkselever. Enligt skolan är detta en stor tillgång48. Det 

kan dock sägas att trots att skolan ligger i ett  mångfacetterat område beträffande både 

bostäder, befolkning och den ekonomiska situationen, så räknas skolan, enligt min mening, 

till en av de så kallade ”stigmatiserade skolorna”49. Skolans nya rektor till trädde sitt ämbete 

under 2005. Därtill kommer två pedagogiska chefer och  personal för skolans expedition, 

vaktmästeri, bibliotek, kök och det obligatoriska elevvårdsteamet. Skolans lärare är fördelade 

på fem lag för åk 6, 7, 8, 9, och små undervisningsgrupper, en blandning av 6 –7:a. Antalet 

lärare  som jobbar med åk 6 och 7 är lite fler än de som tar hand om åk 8 och 9. Antalet lärare 

med mångkulturell bakgrund är färre än lärare med svensk etnisk bakgrund liksom antalet 

manliga lärare är färre än antalet kvinnliga lärare. Beträffande definitionen av mångkulturell 

bakgrund så menas personer som har en annan etnisk bakgrund än den svenska50        

 

Val av lärare och presentation av frågeformulär 

För att kunna komma inpå skolans alla lärarlag så blev det av stor vikt att på något sätt ha två 

från varje lärarlag med i undersökningen. Därtill en med mångkulturell bakgrund och en med 

svensk etnisk bakgrund och en av respektive kön. Med andra ord 10 lärare som representerade 

skolans fem olika lärarlag, varav fem män och fem kvinnor, och med sammanlagt över 150 
                                                                                                                                                                                     
47Nachmias - Chava Frankfort  - Nachmias David, Research Methods in the Social Sciences, 1996, s., 239.  
48  www.bergholmsskolan.stockholm.se  2004-12-28.  
49 Utöver de vanliga problemen så kan även stora ekonomiska underskott och personalflykt räknas som andra 
bidragande orsaker till skolans stigmatiserade karaktär.  



 18

års erfarenheter av läraryrket. Fördelade på fem med mångkulturell bakgrund och fem med 

svensk etnisk bakgrund. De flesta av dessa har åtminstone någon enstaka gång varit direkt 

observerade under sina ordinarie lektioner. Direkta intervjuer med fördjupning och följdfrågor 

har förekommit både före, under och efter frågeformulärens bearbetning.  

 

Frågeformulären innehöll femton frågor (se bilaga 1, sid. 35 – 37) som började med frågor om 

kön, antal år i yrket, behörighet och ämnesområde. Den andra delen behandlade 

mångkulturalitet och de medverkandes kunskap och förhållande till interkulturalitet. I den 

tredje delen togs lärarnas olika bakgrund och ämnesområden upp och om det fanns vissa 

utmärkande drag som kunde spåras till de medverkandes kulturella bakgrund. Slutligen 

efterfrågades eventuella åtgärder. Denna fördelning var undersökningens syfte och det 

framgick inte så tydlig, utan de medverkande svarade på femton frågor och inte på olika del 

frågor. Frågorna som sådana bar inte heller karaktär av ja / nej frågor, utan de var snarare 

svåra, djupa och krävde för det mesta  motiverade svar.  

Följd – och kompletterande frågor har däremot fått mer karaktär av både specifika, korta och 

mer exakta sådana. De har inte heller haft en likadan karaktär, utan beroende på person och 

svaren har dessa formulerats för olika syften, till exempel för att klargöra eller tydliggöra.  

 

Del: 4 

Resultat av undersökning 

”Interkulturalitet ett mer önskevärt tillstånd” 51 

Man kan fråga sig vad interkulturalitet kan innebära för de i denna undersökning intervjuade 

lärarna? Svaren visar att det inte finns någon enkel förklaring av ”vad interkulturalitet 

innebär”. De intervjuade lärarna beskriver begreppet ungefärligt. De definierar inte, utan 

förklarar interkulturalitets begreppet på ett sätt som snarare kan beskriva mångkulturalitet. En 

av dessa,  en kvinna med svensk etnisk bakgrund och 16 års yrkesutövande  som matematik 

lärare, beskriver följande:  

”En blandning av olika kulturer  och bakgrund som påverkar en människa t.ex. ekonomi, 

social kompetens, samhälle, sexualitet, religion, arbetslöshet, traditioner, språk”.52  

Denna beskrivning av termens innebörd tycks bekräftas av samtliga, dock inte av alla. Man 

kan spekulera över lärarnas svar, men en sak verkar vara gemensam för alla, nämligen att alla 

                                                                                                                                                                                     
50 Lahdenperä, Pirjo, Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studie av åtgärdsprogram för 
elever med invandrarbakgrund. 1997,  s. 164. 
51 Titeln är (tagen) av en av de medverkande lärarnas svar, se bilagan 1, svar på fråga 1. 
52 Alla svar och citat anges  både med citationstecken, kursiva och var för sig.  
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känner till och vet något om begreppet, dock inte om dess egentliga innebörd. En annan, även 

hon med svensk etnisk bakgrund och behörig  SO – lärare sedan 4 år,  har svårt att skilja 

mellan begrepp som mångkulturalitet och interkulturalitet. Hon skriver följande:  

”Det är uppenbart att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det är bara att titta på mina 

elever, de kommer, eller deras föräldrar kommer från många olika delar av världen,. Vi är en 

skola med en stor andel  elever med mångkulturell bakgrund”.  

Detta svar, som på ett ”lagomt” sätt representerar de lärare med svensk bakgrund, skiljer sig 

”litet grand” från svaren som lärare med mångkulturell bakgrund formulerar. En av dessas 

beskrivning tycks inte bara beskriva en lärare med mångkulturell bakgrund, utan tillsynes 

även den bild som egentligen skall finnas inom skolan av interkulturalitetsbegreppets 

innebörd nämligen:  

”Att alla är med och bidrar med sin del av världsbild i vardagen för att kunna förbereda sig 

för bättre framtid”.  

Vidare skriver denna matematik, NO och teknik lärare med mångkulturell bakgrund och 7 års 

verksamhet som icke behörig lärare att;  

”interkulturalitet stärker interaktionen mellan olika individer oavsett vilka bakgrund de har”.  

På frågan om skillnaden mellan mångkulturalitet och interkulturalitet svarar samma lärare att 

han  

”föredrar interkulturalitet av det enkla skälet att /…/  att mångkulturalitet sätter individens 

egen kreativitet och skapande i skugga av oftast oväsentliga och påtvingade faktorer”.  

I en följdfråga under en senare intervju svarar samma lärare på frågan: ”Hur pass tror du 

begreppets interkulturalitet är begrepplig i skolan och hos dina lärokolleger”? 

” Jag tror att de flesta känner till begreppet, men begreppets innebörd  däremot kan vara 

svårt att förstå. Det är mer vetenskaplig intellektuell relaterad och därför tror jag de flesta 

och speciell de lite äldre lärarna har lite svårt att förstå det”.  

En annan lärare  behörig, som musiklärare och med 30 års erfarenhet av läraryrket, varav 23 

år på samma skolan, utvecklar sin syn på interkulturalitet som följande: 

”För mig innebär interkulturalitet ett mer önskvärt tillstånd dit vi inte kommit ännu”.  

 

Efter en första granskning av de inhämtade svaren intervjuade jag den ovan nämnde läraren 

under en lunchrast. Bland annat frågande jag om ”hur kommer det sig att de inte har 

diskuterat eller taget upp interkultarlitet som ett kommunikativt medel i undervisningen”? 

Medan denna försökte att formulera ett svar, så deltog helt osökt och oplanerat flera andra 
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lärare i diskussionen. En av dessa, en ganska ung kvinna, med  några få år i yrket, tycktes 

komma närmast en beskrivning av begreppet på följande sätt: 

”Mångkulturalitet kan finnas i olika samhällen, var för sig, utan att kunna påverka varandra. 

Interkulturalitet är däremot när olika kulturer påverkar varandra”.  

De utmärkande dragen både under denna intervjun, med flera lärare inblandade, såväl som i 

de svar som man finner i frågeformulären, visar att lärarna hänvisar till mångkulturalitet och 

inte till det interkulturella begreppets egentliga innebörd och syfte, nämligen att vara det 

kommunikativa medlet i pedagogik, lärande och skolundervisning.  

Svaren som formuleras av  erfarna lärare, beskriver inte bara deras kunskap och kännedom 

om den svenska skolans tillstånd i relation till mångkulturalitet, utan tycks även avslöja att det 

återstår mycket att göra vad gäller interkulturalitet i den svenska skolan. 

 

”Interkulturalitet det sitter åtminstone i väggarna”53 

Undersökningen av de olika svaren om interkulturalitets begreppets innebörd visar att de 

intervjuade lärarna inte bara saknade en gemensam beskrivning och plattform, utan även hade 

olika uppfattningar och förklaringar. Detta gäller både lärare med mångkulturell såväl som 

lärare med svensk etnisk bakgrund. Det finns inte heller några stora skillnader mellan svaren 

som ges av män och kvinnor. Med hänsyn till detta kan man fråga sig om man överhuvudtaget 

och som ett led i de olika skolutredningars rekommendationer, det svenska samhällets 

förändringar och den aktuella skolans elevsammansättning med en stor andel av elever med 

interkulturella bakgrund, diskuterar  interkulturalitet i skolan? Själva frågan löd som följande:  

”Har begreppen interkulturalitet eller mångkulturalitet utvecklats / förekommit på din 

arbetsplats”? Två av de intervjuades svar kan på ett tydligt sätt sammanfatta frågan ovan: 

Nämligen både ja och nej. Det ena svaret gavs av en av skolans manliga och äldre lärare med 

interkulturell bakgrund och med 26 år yrkeserfarenhet och en behörig idrottsexamination. 

Denne som även undervisar i tyska, skriver att  begrepp som mångkulturalitet har förekommit, 

men inte diskuterats i arbetslaget. I en senare intervju medgav han att  

”han liksom en del andra av skolans lärare varit på en föreläsning på skolan som handlat om 

interkulturalitet”.  

Nästan samma svar angavs av en kvinnlig lärare med svensk bakgrund som under de senaste 5 

åren undervisat  i svenska och engelska. En annan lärare med mångkulturell bakgrund svarar 

följande på samma fråga: 

 ”Nej det tror jag inte eftersom dessa begrepp är relativt nya och svårsmälta”.     
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Följd- och kompletteringsfrågorna har i denna del handlat om specifika områden som 

minoritetsgrupper och vilka språk i Sverige som räknas till minoritetsspråk. Svaren här följer 

samma mönster som svaren på interkulturalitet och att man inte i skolans lärarlag har 

diskuterat dessa. Det är en betydande del av lärarna som svarar att de varken diskuterat 

minoritetsgruppernas ställning eller vet vilka språk som räknas till minoritetsspråk i Sverige. 

Varken i sina respektive lärarlag eller som en rekommendation och ett led i skolans arbetssätt 

i förhållande till skolans interkulturella elevsammansättning. Undersökningen av svaren visar 

att det har dock förekommit flera tillfälle, vilka skolans lärare kunnat ta del av interkulturell 

arbete. En av dessa handlade om en föreläsning om interkulturalitet som nyligen och 

samtidigt med denna undersökning har hållits i skolan. Den ovan citerade musikläraren med 

cirka 30 års erfarenhet av yrket, svarar på frågan: ” Har ni diskuterat minoritetsgruppernas 

ställning i Sverige”? 

” Nej, det tycker jag inte att vi har gjort. Romer har vi haft någon föreläsning om för länge 

sedan” 

 

Sammanfattningsvis visar svaren tydligt att man  i skolan och dess respektive lärarlag varken 

diskuterat interkulturalitet, minoritetsgruppernas ställning eller vilka språk som räknas till 

minoritetsspråk i Sverige.  Även här tycks alla eniga om svaren, nämligen att man inte har på 

ett  kontinuerligt sätt arbetat med frågorna.  Detta trots att man vid vissa tillfällen ibland lyft 

upp dessa ämnen till diskussion. Eller som en av de intervjuade lärarna beskriver: 

 ” På….skolan har frågan lyfts upp då och då och det sitter åtminstone i väggarna att vi ska 

tänka på vilka elever vi har att anpassa oss efter det”.  

Detta kan på ett bra sätt beskriva skolans målsättning:  Nämligen anpassning efter uppkomna 

situationer och inte som en genomtänkt och i förväg bearbetad plan för det interkulturella 

arbetet. Lärarna vet lite grand och är till en viss del bekanta med begrepp, liksom de är 

medvetna om att det finns många elever med mångkulturell bakgrund, men varken lärarna 

eller skolan använder sig av interkulturalitet som ett kommunikativt medel i undervisningen. 

 

Finns lärare med mångkulturell bakgrund?                                                

Skolans ämnesområden 

Finns lärare med mångkulturell bakgrund i skolan och i så fall i vilka ämnen undervisar de? 

För att besvara denna tillsynes enkla fråga, låt mig i en triangelliknande figur (1) som nedan, 
                                                                                                                                                                                     
53  Se bilaga 1, svar på fråga 4 
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illustrera en vanlig svensk högstadieskolans ämnesområden. I de flesta skolor och under 

normala omständigheter så upptas toppen av både läroplan och den särskilda skolans 

inriktning, för att sedan följas av de obligatoriska skolämnena, NO och SO, som intar de två  

sidorna på triangeln. Skolans övriga verksamheter kan tänkas bilda basen som följande:                       

                                                  

                                              Figur: 1 skolans ämnesområden  

                                                                Läroplan 

                                               Skolans ämnen - och inriktning  

                Naturvetenskapliga ämnen                        Samhällsvetenskapliga ämnen 

   Expedition                                           Vård                                               Bibliotek 

 

 

Skolans organisation och verksamhetsförhållande 

Vad gäller organisations – och personalsammansättning upptas vanligtvis, som figur (2) 

illustrerar,  toppen av en  rektor som ofta har två pedagogiska chefer under sig. De 

naturvetenskapliga ämnena (NO), med  matematik, teknik, slöjd, idrott och övriga praktiskt 

inriktade ämnen, vanligtvis med fler män än kvinnor, bildar den ena sidan. De 

samhällsvetenskapligt betonade ämnen (SO), med samhällskunskap, religion, geografi,  språk 

och special undervisning, ofta med ett kvinnligt övertag - intar den andra sidan av triangeln. 

Så som figur(2) illustrerar, har man i praktiken placerat verksamhet som vård, expedition och 

bibliotek mittemellan, inte bara för att underlätta för skolans elever med ämnen och lärarna, 

utan även för att möjliggöra skolans kontakter med omvärlden. Man kan tänka sig att 

vaktmästeri och kökspersonalen får befinna sig i baslinjen  eller  på den nedersta raden. De 

inblandade med sitt individuella och gemensamma samarbete inte bara komplettera varandra, 

utan även deras gemensamma ansträngningar ligger till grund för balans och en fungerande 

skolverksamhet. I skolans värld är det de olika ämnena, lärarna och övriga personal som 

tillsammans bidrar till den fortsätta bedriften. Dock vad gäller Sveriges situation, så har 

kvinnorna både till antal och  ämnesinnehav, varit lite fler än männen. Dock finns fler män i 

NO och matteämnen, liksom det finns fler kvinnor i SO och språkämnen. Hursomhelst en 

illustrerad triangelfigur av ämnen i en 6- 9 skola kan vanligtvis se ut som nedan:  
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                                Figur: 2 Skolans organisation och verksamhetsförhållande                                                 

                                                                  Rektor    

                                                          Pedagogiska  chefer 

                            NO                             Expedition                                    SO 

                     Matte                              Vårdpersonal                   samhällskunskap   

               Teknik                                     Bibliotek                                          Språk                                              

         Bild                                                                                                              B- Språk                                   

 Trä –och  metallslöjd                                                                                       Special -klasser                            

                                                               Vaktmästeri ….. Kökspersonal 

 

 

Med denna illustrerade triangelbild i åtanke så kan man fråga sig, var  olika lärare med olika 

kulturella bakgrund, mångkulturella respektive med svensk etnisk bakgrund, kan tänkas  

befinna sig? Vilka ämne kan dessa tänkas inneha och hur stor del av skolans 

personalbesättning kan ägnas åt lärare med mångkulturell bakgrund? 

 

Lärare med mångkulturell bakgrund och ämnen 

”Har ni lärare med mångkulturella bakgrund i er lärarlag? Om ja, vilka ämnen undervisar de 

i”? Löd frågan till de i denna undersökning inblandade lärarna. Undersökningen av svaren 

visar tydligt att det för det första finns lärare med mångkulturell bakgrund och för det andra 

kan dessa sammanlänkas med olika ämnen, dock inte alla ämnen i skolan. En av lärarna med 

mångkulturell bakgrund och 16 år erfarenhet skriver,  

” ja, 20% ” av skolans lärare har mångkulturell bakgrund”.  

Denna lärare som har, de senaste 11 åren jobbat som bildlärare i samma skola medger senare i 

en kompletterande intervju:  

”Att han själv ingår i ett åk 6 lärarlag med sammanlagd 10 lärare varav 3 av dessa har 

mångkulturella bakgrund och kanske där runtomkring ligger den procentuella siffran för 

lärare med mångkulturell bakgrund i förhållande till skolans sammanlagda lärareantal”.  

En närmare analys av lärarnas svar visar att det finns lärare med mångkulturell bakgrund i 

skolan, dock inte i skolans alla lärarlag. Inte heller tycks lärare med mångkulturell bakgrund 

finnas representerade i alla ämnen, utan det verkar som att de mångkulturella lärarna kan 

inneha endast de naturvetenskapliga och mer praktisktorienterade ämnena. De inhämtade 

svaren och de följande intervjuerna, beträffande i vilka ämne lärare med mångkulturell 

bakgrund undervisar i, visar för det mesta på följande svar:  
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”Bild, matematik, trä- och metallslöjd” 

”Matematik, biologi, kemi, teknik och slöjd” 

”Matte, praktisk orienterade ämnen” 

” Tyska och idrott” 

”Matte och NO” 

”Matte, NO  och B- språk” 

”Ej språkorienterade ämne” 

 

 

 

Skolans ämnesfördelning efter etnisk bakgrund 

Liksom frågeformulärens svar (ovan), så tycks svaren i de olika intervjuerna visa tydliga spår 

på att det för det första bara är de naturvetenskapliga och mer praktiskt orienterade ämnen 

som lärare med mångkulturell bakgrund undervisar i och för det andra såväl dessa lärare med 

mångkulturell som lärare med svensk etnisk bakgrund medvetna om detta och anger nästan 

identiska svar på samma fråga. Med andra ord har  kulturell bakgrund ett direkt samband med 

ämnesval och ämnes innehav och vilka ämnen som lärare med mångkulturell bakgrund bör 

ägna sig åt. Detta kan, enligt min mening,  illustreras nedan som följande: 

                                     

                                    Figur:3 ämnes fördelning efter etnisk bakgrund                                                             

                                                                   Rektor 

                                                         Pedagogiska chefer 

      Lärare med mångkulturell bakgrund                Lärare med svensk etnisk bakgrund 

Praktisk orienterade ämnen                                        Alla skolämnen                      

Naturvetenskapliga ämnen                                                            Samhällsvetenskapliga ämnen 

                NO                                                                                                                    SO 

                                     

Granskning av de inhämtade svaren spekulerar i olika slutsatser, vilka visar för det första att 

de lärarlag som har en lärare med svensk etnisk bakgrund som matematik lärare, har för det 

mesta varken behandlat interkulturalitet eller vet vilka ämne som lärare med mångkulturell 

bakgrund undervisar i. Åtminstone två av de tio i denna undersökning, svarar som sagt, vet ej. 

För att bringa lite klarhet om denna del har de kompletterande frågorna och följdfrågorna 

handlat om  ”varför denna tillsynes fördelning på skolämnen följer etnicitet och kulturell 
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bakgrund”? Svaren tycks även här följa sin varierande karaktär. Den ovannämnda bildläraren 

menade att  

”de språkrelaterade ämnena är svårare” samtidigt som ”NO och matte kräver mindre 

språkkunskaper”.  

Dock medger samma lärare att man nog inte tänker på det, utan att det bara blivit så. Han ser 

sig själv som ett bra exempel på det hela och säger i intervjun:  

”Att det var flera som samtidigt med mig som sökte bildlärarjobbet, men det var jag som fick 

det”.  

Det är nog, enligt samma lärare, på grund av arbetslösheten och att det finns flera sökande till 

färre tjänster som det har blivit lite färre lärare med mångkulturell bakgrund. Två andra lärare 

med mångkulturell bakgrund tycks motsätta sig detta svar. Det ena, matte- No och teknik 

lärare, beskriver förhållandena som gällande. Han menar att  

”det är det som gäller”. Vi (Läs, lärare med mångkulturell bakgrund) tas in inte bara för att 

jobba som lärare, utan även för att fylla en funktion, nämligen att det skall finnas lärare med 

annan bakgrund än bara etniskt svenska”.  

En annan lärare, även han med mångkulturell bakgrund, med cirka 26 år erfarenhet av 

läraryrket säger i intervjun:  

”Vi (Läs, skolan) ligger kanske lite efter, vad gäller samhällsutveckling och 

samhällsförändring. Det tar tid, men jämfört med mina första år i Sverige så har det blivit 

betydligt bättre, men som sagt inte så mycket som man önskar eller förväntar sig”. 

 

I den ovan nämnde intervjun (s. 19), med flera lärare inblandade, ställde jag frågan ”om 

någon av de närvarande kom ihåg att det har funnits lärare i skolan med mångkulturell 

bakgrund som undervisat i SO ämnen”? 

Ingen av de närvarande kunde komma ihåg att det i skolan funnits lärare med mångkulturell 

bakgrund som undervisat i SO ämnen. När jag sedan frågade ”vad detta kan bero på”, så 

svarade den äldsta och mest erfarna läraren: 

”Detta kanske i första hand beror på NO ämnenas universella karaktär. Har man någon gång 

lärt sig matematik så ser den likadan ut över hela världen. SO ämnena förutsätter däremot en 

annan tradition och kunskaper om inhemsk historia och kultur”.  

   

Mångkulturella lärare: ”Att fylla olika  funktioner”  

Undersökning och granskning av svaren visar att det finns flera intressanta områden som både 

tas upp, nämns och påpekas av de inblandade i undersökningen. Det utmärkande dragen är att 
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fyra av de fem lärare med mångkulturell bakgrund medger att lärare med mångkulturell 

bakgrund undervisar bara de praktisktinriktade ämnena. Samma svar ges av de övriga lärarna 

med svensk etnisk bakgrund. Utöver de ovannämnda praktiskt orienterade NO ämnen som 

tycks ägnas åt de mångkulturella lärarna, så verkar, enligt tre av de fem lärare med 

mångkulturell bakgrund så att, dessa fylla två andra viktiga funktioner i skolan, nämligen: Att 

utöka det mångkulturella inslaget vad gäller den fysiska närvaron av lärare med annan 

kulturell bakgrund. Samt att utöka den manliga delen av de verksamma lärarna (Se not 53 om 

antalet manliga respektive kvinnliga aktiva lärare). Det är ytterst märkvärdigt att medan 3 av 

fem intervjuade lärare med etnisk svensk bakgrund är kvinnor, så är  de fem i denna 

undersökning inblandade mångkulturella lärarna är män. (Det finns åtminstone två kvinnliga 

lärare med mångkulturell bakgrund i skolan. Dock undervisar dessa inte på heltid, utan deras 

tjänst omfattar förutom B- språk undervisning, även en del praktiskt inriktade skolämnen som 

handledning och avslappningsövningar). Mönstret tycks upprepa sig  bland övrig personal. 

Biblioteks och skolhälsovårdspersonal är uteslutande av svensk etnisk bakgrund, medan det 

bland vaktmästeri -  och kökspersonal finns personal med mångkulturell bakgrund. Även här 

kan en uppdelning skönjas. Till exempel är husmor av svensk etnisk bakgrund, medan en del 

av köksbiträdena är av mångkulturell bakgrund.  

Ett annat åtskiljande drag kan beskriva lärarnas behörighet. Medan alla de lärare med svensk 

etnisk bakgrund har yrkes såväl ämnes behörighet, så två av de mångkulturella lärarna som 

undervisar NO ämnen saknar behörigheter. En tredje saknar hörighet i ett av de två 

huvudämnen som han undervisar, samtidigt som de andra två med mångkulturell bakgrund 

sysslar endast med metallslöjd och bild.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta tillsynes märkvärdiga sammanträffande passar både 

väl in och kan beskriva dagens svenska skolan på ett utomordentligt sätt, vilken under en 

längre tid har saknat både en del manliga lärare54 och ännu i större grad sådana med 

kompetens och behörighet i NO – och de mer praktiskorienterade ämnen. På detta sätt så 

tycks de mångkulturella lärarna fylla olika funktioner, dock enligt mig, kanske inte den 

viktigaste och egentliga funktionen, nämligen den interkulturella kommunikativa rollen. Man 

kan dock påpeka att det finns lärare med mångkulturell bakgrund i skolan och att detta i sig är 

                                                           
54 Enligt statistik har till exempel Lärarförbundet ca. 225 000 medlemmar varav 180 000 är aktiva och arbetar 
som lärare. Övriga är lärarstuderande eller pensionärer. Av de aktiva är 82 % kvinnor. Uppgift i elektroniskt brev 
från Lärarförbundets kansli 2005-05-18. 
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ett positivt inslag. Hursomhelst och  med detta i åtanke kan man fråga sig: vad skall man göra 

för att förstärka de interkulturella inslagen i skolan. 

 

Att förstärka det interkulturella inslaget i skolan 

Den sista delen av frågeformulären handlade om åtgärder i avseende att förstärka relationen 

mellan skolan  och interkulturalitet. De direkta frågorna i denna del undersökte vad som skall 

göras för att förstärka den interkulturella inslagen i skolan. 7 av de 10 av de medverkade i 

denna undersökning svarat ”ja” på frågan ”bör interkulturalitet räknas som en merit”? Lika 

många har även tyckt att man bör kvotera in människor med mångkulturell bakgrund i 

arbetslivet. Bland de som var positiva till att man både räknade mångkulturalitet som merit 

och att man bör använda sig av  interkulturalitet som ett kommunikativt medel i skolan, finns 

nästan lika många personer med mångkulturell bakgrund som med etnisk svensk bakgrund. 

Även lika många kvinnor som män var positiva. Bland de som ställer sig positiva till 

kvotering visade sig att en tredjedel ser det som en sista åtgärd, det vill säga, om man har först 

försökt på alla möjliga sätt/ medel och ändå har misslyckats. Bara två av de medverkande, en 

av varje kön,  har svarat blankt ”nej” på både frågorna. En av dessa två visade sig själv ha 

mångkulturella rötter, dock inte utomeuropeiska sådana.  

 

De kompletterande – och följdfrågorna i denna del handlat mer om att undersöka inte bara de 

medverkandes syn på interkulturalitet, utan även hur dessa i de verkliga och dagliga 

verksamheterna ställer sig inför detta och även vad dessa tyckte att man kunde göra för att nå 

dit.  

 

Interkulturalitet: ett nytt intressant ämne 

Sammantaget visar intervjuerna tydligt att var och en har sin bild, sitt sätt och slutligen sina 

individuella erfarenheter och kunskaper att gå till. Det finns, med andra ord, inte ett 

gemensamt synsätt i skolan. Detta beror, enligt en lärare,  

”främst på att ämnet interkulturalitet är ett nytt ämne”.  

Samma lärare medger att:  

”Det har nog börjat hända saker, inte minst att man i skolan på sistone har haft en del 

diskussioner och att en föreläsning har genomförts”.  

En kvinnlig språk och speciallärare tycker att  
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”fördelarna är många, inte minst vad gäller barn med speciella behov att kunna lite grand 

om interkulturalitet. Man kommer längre med sitt arbete och det finns inga tveksamheter om 

att interkulturalitet underlättar för både lärare och elever att kunna gå vidare med sitt”.  

Den yngsta medverkande, en lärare med mångkulturell bakgrund,  i denna undersökning, både 

vad gäller ålder och yrkeserfarenheter  (bara 2,5 år?), skriver följande om interkulturalitet:  

”Ett intressant ämne under förutsättning att handlingskraft utövas och liksom allt annat i 

Sverige inte förblir som ett välformulerad byråkratisk term”.  

Även den mest erfarna av de medverkande lärarna, med sina snart 30 år i yrket medger även 

han att  

”det är nytt och det inte är så många som vet så mycket om det, men det har skett saker som 

ingen kan undvika. För 20 år sedan var nästan bara svenska knegare barn som gick på skolan 

medan numera,  eller snart, har vi mellan 40  till 50 procent elever med mångkulturella 

bakgrund i skolan”.  

När jag frågar: 

Vad skall man göra på en längre tid för att utöka de interkulturella inslagen i skolan? 

Så svarar han,  

”det vet jag inte. Kanske ett kontinuerligt arbete”. 

Och på kort sikt? 

” Ja...ha kanske flera föreläsningar och att man börja prata mer om det”. 

Om vad till exempel och hur? Frågar jag vidare. 

” Nej, jag är inte säkert på vad skall man prata om, men något i samband med eleverna och 

deras interkulturella bakgrund”.  

Hur och när envisas jag med att fråga? 

” Nej, jag vet inte riktig, men kanske när det händer saker eller i samband med en del viktiga 

händelser”. 

Görs det inte det nu tycker du? 

” Nej, jag vet inte, inte alla kanske, men en del lärare säker kan mer om det och tar upp det 

så fort tillfället ges, men jag inte säker att alla gör det”. 
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Del: 5                                                                                 

Slutsatser och diskussion 

Dessa korta och ovan framställda svar på frågorna, såväl som, frågeformulärens svar kan 

sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt:  

- Att det för det första finns lärare med mångkulturell bakgrund i skolan, dock undervisar 

dessa inte i alla skolämnen, utan bara i NO – och de praktiskt relaterade ämnena.  

 - För det andra tycks det som att lärare med mångkulturell bakgrund fyller andra funktioner i 

skolan än bara undervisning. Till exempel att rent fysiskt öka mångkulturaliteten i skolan och 

att fylla saknaden av lärare som kan undervisa i NO ämnen samt att även balansera 

könsfördelningen och utöka antalet manliga lärare.  

- För det tredje kan nämnas att det finns fler manliga lärare med mångkulturell bakgrund än 

kvinnliga lärare med mångkulturell bakgrund.  

- För det fjärde både lärare med mångkulturell bakgrund, såväl som lärare med svensk etnisk 

bakgrund, uppvisar brister i kunskap om de svenska minoritetsgruppernas ställning och 

rättigheter i det svenska samhället. Kunskapsluckor vad gäller interkulturalitet som ett 

kommunikativt pedagogisk undervisnings medel kan också noteras. 

Undersökningen tydliggör vidare de medverkandes syn på hur dessa upplever 

mångkulturaliten och den interkulturella kommunikativa pedagogiken i skolan. Detta kan 

karaktäriseras med ett svar formulerat av en av deltagarna i undersökningen:  

”Att alla vet numera något om interkulturalitet, men frågan är om  det är  tillräckligt”.   

 

För att besvara denna fråga måste man nog veta vad man egentligen skall använda 

interkulturalitet till och på vilka områden man skall förstärka det. Vid en närmare 

undersökning av svaren så tycks det som att inte bara interkulturalitetstänkandet och dess 

mångfald skall förstärkas, utan även de inblandade lärarna tycks på något sätt vara tvungna att 

utöka sin kunskap på området, inte minst för att förstå och kunna utmana, utveckla, reformera 

och förbättra sin uppfattning om interkulturalitet och dess olika områden. Det är ytterst viktigt 

att interkulturalitet som kommunikativ inlärningssätt måste tas tillvara i lärarnas fortsatta 

utbildning och kunskap. Även att kritiskt utveckla nya kunskaper och nya erfarenheter för 

interkulturalitet55,  har visat sig, vara ”lättare sagt än gjort”.  Detta inte minst på grund av att 

monokulturalitet och dess inverkande tankar under en lång tid inte bara har varit  härskande 

och dominerat kulturaliteten, utan även förhindrat nya tankar att kunna verka. Å andra sidan 

har utveckling och samhällsförändringar, både i Sverige, såväl som internationellt sett 
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framkallat nya förutsättningar som gör att  samhällsutvecklingen  i dag är mer öppen. Gamla 

kulturtankar  som behärskade  tidigare perioder försvinner sakta, men ändå säkert, och nya 

tankar etableras. Monokulturalitet så som det var i gång i tiden har numera gett plats för 

mångkulturalitet, dock inte helt och hållet. Det handlar därför om  att inom utbildningen hela 

tiden ”dekonstruera nya pedagogiska kunskaper, prova på nya arbetssätt och arbetsformer 

som tål att kallas interkulturella”56. Det vill säga att på något sätt kanalisera interkulturaliteten 

till klassrummen och dra nytta av den för det pedagogiska såväl som för det kommunikativa. 

Detta för att främja både inlärning och utveckling av bättre studieteknik och dessutom främja 

samhällsutvecklingen. Ty, ”interkulturell pedagogik förlägger fokus på förhållningssättet där 

de kulturella aspekterna står i fokus”57.  

 

Även att utveckla interkulturalitet i nära samband med minoritetsrättigheter ingår som ett led i 

det moderna mångkulturella samhället. Skolan, såväl som skolinnehållet och olika 

läroplanerna måste spegla det mångkulturella samhället såväl som  minoriteternas kulturer58. 

Så som denna  begränsade undersökning visar, hade de medverkande lärarna, varken 

tillräcklig kunskap om mångkulturalitet eller interkulturalitet, utan visade dessvärre brister på 

kunskap om de svenska minoritetsgrupperna. Ett samhälle kan visa  sig som ett mångkulturell 

samhälle på olika sätt, både komplexa och enkla sådana. Med språklig och kulturell mångfald, 

artificiella åtgärder, insatser för sociala och köns jämlikhet, samt en ömsesidig påverkan av 

mångkulturell samverkan mellan olika kulturer59. Mycket av detta kan åstadkommas med ett 

bra utbildningssystem, där värdet av mångkulturell samhörighet sätts främst och där lärare 

representerande samhällets mångfald undervisar barnen, för att dessa skall känna sig 

medverkande och involverade inte bara i skolan, utan även i samhället och dess övriga 

institutioner. För att nå dit har skolan och dess lärare ett stort och värdefullt ansvar. Även 

forskning om mångkulturella lärare och vidare utveckling av skolans mångkulturella arbete 

måste med ominskad kraft fortsätta. Här nedan framläggs ett förslag för ett eventuellt vidare 

arbete med det som ovan framgått: 

 

 

                                                                                                                                                                                     
55 Corson David, Changing Education for Diversity, 1998, s. 203. 
56 Lahdenperä Pirjo (red), Interkulturella läroprocesser, 1995, s. 9. 
57  Borgström María ,  ”Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen”, i Lahdenperä (red), Interkulturell 
pedagogik i praktik och teori, 2004, s. 35. 
58 Ray Douglas & Poonwassie Deo H. ,  Education & Cultural Differences, 1992,  s. 3 – 13. 
59 Figueroa Peter, “Cultural Diversity, Social Reality and Education”  i  Fyfe Alec & Figueroa Peter (red.) 
Education for Cultural Diversity – The challenge for a new era, 1993, s. 20. 
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Förslag till vidare forskning  och hypoteser 

Under detta arbetets gång har jag gång på gång fått erfara att det är svårt men samtidigt 

mycket givande och intressant att undersöka både mångkulturalitet och den interkulturella 

kommunikativa pedagogikens ställning i den svenska  skolan genom att bara undersöka en 

enskild skola. Det finns uppenbara problem beträffande både undersökningsmaterial och 

underlag och vad gäller de medverkandes kunskap, information, skyldighet och ansvar inför 

sina åtagande, i relation till det svenska mångkulturella samhället som sådant. Problemen 

beror inte bara på den enskilda läraren eller för den delen på den enskilda skolan som sådan. 

Det är på grund av detta som många åtgärder och förutsättningar  måste tas i beaktning och 

bemästras. Dessa kan  både vara kortsiktiga och  långsiktiga, enskilda eller gemensamma. 

De kortsidiga med omedelbara karaktär skall så fort som möjligt se dagens ljus. De skall 

aktualisera problematiken och sätta igång maskineriet. Dessa har, enligt min mening, en sådan 

karaktär att de kan förverkligas både av den enskilda läraren  såväl som av den enskilda 

skolan.  

De långsiktiga åtgärderna är däremot av större och mer omfattande karaktär, samt kräver mer 

forskning med större perspektiv omfattande  flera skolor och lärare. Kanske Stockholms alla 

skolor eller rentav hela landet?                           

- Undersökningen skall problematisera mångkulturalitetens ställning i ett större perspektiv. 

- Hur mångkulturalitet upplevs av olika lärare med olika etniska bakgrund och hur den i 

praktiken omsätts av lärare och skolansvariga. 

- Vad skall göras för att skolans och lärarnas kunskap skall motsvara och tillmötesgå det 

svenska samhälles alltjämt mångkulturella karaktär? Det är nog för att bemöta detta som 

kraven och behoven av vidare undersökning och vetenskapligt arbete skall få sin beskärda del 

av uppmärksamheten, det vill säga spaningen måste fortsätta…   
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Bilaga 1 

Frågeformulär och en av de medverkandes svar  

(Personen i fråga har gett sitt samtycke till publiceringen) 

 

 

Frågor om mång – och  interkulturalitet samt om det finns lärare med mångkulturell bakgrund 

i skolan och i sådana fall i vilka ämnen dessa undervisar 

 

Följande frågor skall ligga till grund för en C- uppsats. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Kvinna……Man…X…Antal år i yrket…29… Behörig? Ja……Vilket/ vilka ämne…Musik 

 

Besvara följande frågor så utförligt som du kan 

 

1- Vad innebär interkulturalitet för dig? 

 Jag hade först svårt att skilja på interkulturalitet och mångkulturalitet men så hittade jag er 

förklaring under fråga 7 som jag håller med om definitionsmässigt. För mig innebär 

interkulturalitet ett mer önskvärt tillstånd dit vi inte kommit ännu. Vi lever i en alltmer global 

tid och då måste man göra det bästa av situationen. Den segregering som finns i Sverige 

beror väldigt mycket på en strutsmentalitet, fördomar och på usel politik 

 

2- Finns det skillnad mellan interkulturalitet och mångkulturalitet? 

Se ovan. 

 

3- Finns det, enligt dig, olika sidor av begreppens innebörd? Vilka är lättast resp. svårast att 

prata om? 

Det är klart att när många olika kulturer ska samsas i ett land så uppstår det tillfällen då 

skillnaderna bidrar till konflikter och missförstånd. Tycker själv att en blandning mellan att 
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”ta seden dit man kommer” och en öppenhet och ödmjukhet hos dem som redan bor i landet 

sedan länge vore önskvärt. Och det är där problemet ligger. Var går gränsen? Om man som i 

Danmark lyfter upp diskussionen kan den ju leda till ökad intolerans och rasism. Ska 

kriminalitet leda till utvisning? Katatoniska barn? Hur stor familj ska få uppehållstillstånd? 

Jag tror inte Svenssons är politiskt mogna att ta sådana beslut. Har man haft någon djupare 

kontakt med folk från andra kulturer har man säkert en större förståelse än folk som bara går 

på vad som står i kvällspressen och vad folk säger. 

 

4- Har begreppen, interkulturalitet eller mångkulturalitet utvecklats/ förekommit på din 

arbetsplats? 

På Bergholmsskolan har frågan lyfts upp då och då och det sitter åtminstone i väggarna att vi 

ska tänka på vilka elever vi har och anpassa oss efter det. 

 

5- Har ni diskuterat minoritetsgruppernas ställning i Sverige? 

Nej, det tycker jag inte att vi har gjort. Romer har vi haft någon föreläsning om för länge 

sedan. 

 

6-Vet du vilka språk som räknas som minoritetsspråk i Sverige?  

Det beror på om vi pratar om de svenska minoriteterna. Romska, samiska, tornedalsfinska, 

älvdalen? 

 

7- Tycker du att Sverige är ett interkuturellt eller mångkulturellt samhälle? Motivera kort 

varför? (Med mångkulturell menas att det finns flera kulturer i samhället. Med 

interkulturalitet menas att kulturerna påverkar och interagerar med varandra) 

Till vissa delar tycker jag ändå att vi är på väg mot ett interkulturellt samhälle, men vi har 

mycket långt kvar. 

 

8- Hur kan man, enligt dig, dra nytta av interkulturalitet? 

I en global värld har vi en enorm nytta av alla kulturer inte minst ekonomiskt. Handel med 

andra länder, invandrare med hög kompetens som inte tillvaratas. 

Vi i Sverige har tagit till oss mat och musik från andra läder men sen då? 

 

9- Hur ser du på dina arbetskamraters interkulturella bakgrund? 
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Vi har förhållandevis få med interkulturell bakgrund men jag tycker det fungerar bra. Det är 

ju klart önskvärt att personalens sammansättning speglar de elever vi har. 

 

10- Har ni försökt att jobba vidare med interkulturalitet, i skolan och / eller i lärarlaget? 

Vet inte riktigt eftersom jag inte tillhör något lärarlag.  

11- Har ni lärare med interkulturella bakgrund i era lärarlag? Om ja, vilka ämnen undervisar 

de i?  

Ja. Ma , No och B-språk vad jag känner till. 

 

12- Bör interkulturalitet räknas som en merit? 

Ja, definitivt. Även i områden med få invandrare. 

 

13- Bör människor med interkulturell bakgrund kvoteras i arbetslivet?  

Ja, till viss del. 

 

14- Har du själv interkulturell bakgrund? 

Min biologiska pappa som jag inte vuxit upp med är från Estland och min fru är danska. Så 

mina barn är till hälften danskar en fjärdedel svenskar och fjärdedel ester! 

 

15- Övriga synpunkter på ovanstående? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Tack för din medverkan 
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