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Sammanfattning 

Syftet med detta kvalitativa forskningsarbete är att undersöka om och hur lärarna på den 

mångkulturella högstadieskolan i Stockholm med internationell profil arbetar kring 

interkulturell pedagogik. Skolan ifråga är profilerad och består av både svenska och engelska 

klasser. Studien undersöker om och i så fall hur lärarna i samband med mångfalden, skapar 

möjlighet för integration mellan eleverna och hantering av värdegrundsfrågor i skolan. Det är 

viktigt att vara medveten om att man som lärare måste arbeta aktivt kring att skapa möten 

mellan kulturer och jobba med mångfalden, då det annars kan uppstå problem och 

kulturkrockar mellan eleverna. Därför ska studien påvisa hur man ser på detta i den aktuella 

skolan. Frågeställningar som används i denna studie är: Hur arbetar lärarna med mångfalden 

på skolan? Sker det ett aktivt möte och integration mellan de olika kulturerna och etniciteterna 

i de olika klasserna för att skapa en social/demokratisk/jämlik arena som skolan ska stå för? 

Och hur arbetar man med värdegrunden på Narsby International School i det mångkulturella 

området? 

Metoden som används i studien är strukturerande intervjuer som består av en intervjuguide 

som bas för att jag lättare ska kunna närma mig att kunna besvara arbetets syfte och 

frågeställningar. Två lärare från de svensktalande klasserna och två lärare från de 

engelsktalande klasserna deltog i intervjuerna. Målet var att lyfta fram deras tankar kring 

integration och värdegrundshantering på skolan med många olika kulturer. 

Resultatet av studien visar att lärarna hade olika uppfattningar om vad som var viktigt att 

förmedla till sina elever. De hade olika syn på begreppet integration och hur det kan användas 

i ett sammanhang i skolan samt hur man ska hantera en skola med olika kulturer. Ett annat 

intressant resultat var att tre av lärarna anser att skolan har fått problem med en del tydliga 

grupperingar mellan elever och personalstyrkan i samband med profileringen. Det är vanligt 

att tro att segregationen endast finns bland invandrar- och svenskgrupper och skolan lägger 

därför vikten på integration mellan dessa olika grupper för att skapa ett möte mellan dessa 

skilda kulturer. Men studien belyser hur en segregation och gruppering även kan finnas 

mellan två invandrargrupper på en mångkulturell skola, som många gånger kan förglömmas. 

Nyckelbegrepp: interkulturell, mångfald, värdegrund, etnicitet, kulturmöte, integration och 

segregation.  
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Abstract  
The purpose of this qualitative research study is to examine if and how the teachers from a 

multicultural International School work with intercultural pedagogy. The school in question is 

profiled and consists of both Swedish- and English classes. The study examines if and how 

the teachers related to the great variety of cultures and created opportunities for integration 

between the students and handling with values at school. It is important to be aware as a 

teacher to be able to take an active part in working towards a school that gives possibilities for 

different cultures to meet. If this is neglected, it may increase the risk of  problems and 

cultural clashes between the students. The questions in issue used for this study are: How do 

the teachers work with the great variety of cultures in the school? Does an active cultural 

meeting take place between the different cultures and ethnicities in the different classes in 

order to make a social/democratic/equal place of meeting that the school should represent? 

How do they work with the central values at Narsby International School? 

The method used for this study was partly structured interviews that consist of an interview 

guide as a base in order to be able to get near the reason for this study and the questions at 

issue. Two teachers from the Swedish classes and two teachers from the English classes 

participated in the interviews. The goal was to bring out their thoughts around integration and 

the values at the school.  

The results showed that the teachers had different approaches concerning what to procure for 

their students. They had different views on the idea of integration and how to use it the school 

environment and how to handle the diversity in school based on cultural. Another interesting 

result was that the school according to three of the teachers had encountered problems and 

groupings between the students and also the staffing because of the profile. The society 

usually believes that the segregation only can be found among immigrant- and Swedish 

groups with different cultures. This study shows how segregation and groupings can also 

appear between two different groups of immigrant backgrounds on a multicultural school, 

which is often neglected. 

Keyword: Intercultural, multitude, values, ethnicity, cultural meeting, integration and 

segregation.  

Essay title: Four teachers’ thoughts and opinion around the work with integration, multitude 

and values at a multicultural school 
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1. Inledning  

Lpo 94, som är den obligatoriska läroplanen för grundskolan och lärarnas styrdokument, 

betonar att skolan ska lära sina elever att ha ett demokratiskt förhållningssätt och lägger stor 

vikt vid att lära ut etik och moral. En skola för alla. Skolan ska vara en demokratisk arena, där 

alla ska känna sig trygga och känna en gemenskap. Det läggs även stor vikt vid att skolan ska 

vägleda eleverna att kunna acceptera och respektera varandras olikheter. Enligt den 

pedagogiska professorn Thomas Englund, framställs denna kompetens endast i sociala 

interaktioner mellan människor och inom grupper och människor (Englund 2000). 

 

Skolan har en distinkt ram och riktlinje för hur man ska lära ut etik och moral och jobba mot 

ett jämlikt förhållningssätt. Skolan med sin demokratiska grund, ska vägleda eleven att 

acceptera den som är olik dig och respektera andra och ha ett öppet förhållningssätt. Läraren 

bör lyfta upp olikheter och detta görs genom diskussion bland eleverna och genom att skapa 

ett demokratiskt förhållningssätt (Zachari & Modigh 2000, s.18-29). Vidare anser de att för att 

skolan ska kunna lösa upp konflikter och skapa en god kommunikation mellan olikheterna 

krävs det att man arbetar flitigt med värderingsfrågor och att detta ska genomsyra hela 

undervisningen (Zachari & Modigh 2000, s.18-29).  

 

Den kommunala skolan som jag valt har sedan fyra år tillbaka profilerat sig och är numera är 

det en internationell skola. Den har även bytt namn från ett svensk namn till numera ett 

engelskt namn sedan ett år tillbaka.  Jag kallar det nya namnet för Narsby International 

School, tidigare Nårsby skolan. Den kommunala skolan är uppdelat i klasser med både 

svenska och engelska som undervisningsspråk.   

Dessa aspekter har varit mina utgångspunkter när jag undersökte om och hur man på skolan 

arbetar med värdegrund, integration och mångfald. Tas elevernas olikheter upp? På vilket 

sätt?  

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur lärarna på Narsby International School 

skapar förutsättningar för möten och eventuell integration mellan eleverna på skolan. Jag vill 

belysa om och hur lärarna jobbar med mångfald, värdegrund och eventuella möten mellan de 

olika kulturerna.   
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Nyckelbegrepp: Mitt huvudsakliga begrepp är interkulturell, vilket är ett omfattande 

teoretiskt begrepp. För att göra det tydligare för läsaren har jag brutit upp begreppet i mindre 

delar, vilket i sin tur lyfter upp andra begrepp som mångfald, värdegrund, etnicitet, 

kulturmöte, integration och segregation. Dessa begrepp ingår i det interkulturella perspektivet 

som är relevant i min undersökning. Interkulturalitet hjälper mig att förstå och analysera 

materialet som jag inskaffat genom intervjuer. Jag vill veta om och hur man förhåller sig till 

interkulturalitet på skolan.  

 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur arbetar lärarna med mångfalden på skolan?  

2. Sker det ett aktivt möte och integration mellan de olika kulturerna och etniciteterna i 

de olika klasserna för att skapa en social/demokratisk/jämlik arena som skolan ska stå 

för?  

3. Hur jobbar man med värdegrunden på Narsby International School i det 

mångkulturella området?  
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2. Bakgrund 

I Lpo 94 betonas det att: 

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 

en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). 

 

Värdegrundsarbete är viktigt, speciellt i ett mångkulturellt område med olika kulturer och 

etniciteter där det lätt kan ske krockar.  Detta kan delvis handla om att man inte känner till det 

som är annorlunda än vad man är van vid. Med hjälp av värdegrundshanteringen elevn man 

lära sig att förstå det som är annorlunda för eleven och hjälpa den att vidga sina vyer. Numera 

har en trend startat där internationella skolor byggts upp inte minst i de mångkulturella 

områdena. Området som jag valt att studera söder om Stockholm är ett invandrartätt område. 

Kommunen är känd som mångkulturell och detta i sin tur återspeglas även på skolorna.  

 

Själva framväxten och diversifieringen av profilskolor har de senaste åren blivit en trend och 

anses vara mer unikt och därmed sätta högre status på skolan, speciellt efter friskolereformen. 

En anledning till detta kan vara att man vill locka till sig elever från andra ställen, med andra 

bakgrunder och andra sociala förhållanden. Vilket å ena sidan kan vara en god tanke, då man 

öppnar för andra perspektiv och människor på en skola och även höjer skolans anseende, men 

å andra sidan kan det vara problematiskt om man inte aktivt arbetar för integration och möte 

mellan eleverna på skolan.  

 

3. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel ska jag gå genom mina begrepp som förklaras genom relevant litteratur. Med 

hjälp av litteraturen och de teoretiska begrepp som jag valt ut kan jag förstå och analysera 

resultaten av intervjuerna.  
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3.1 Interkulturell 

Min teoretiska utgångspunkt är begreppet interkulturell och frågorna som jag valt i min 

intervju har lett mig till detta begrepp. Då interkulturell är ett teoretiskt begrepp som 

innefattar så många andra begrepp, valde jag att bryta ned begreppet till mindre delar i mina 

intervjufrågor som jag bifogat. Man kan tala om begreppet på olika sätt. Pirjo Lahdenperä är 

den första professor i Sverige som har en interkulturell inriktning. Jag citerar härmed hur 

Lahdenperä beskriver begreppet interkulturalitet:  

Med interkulturalitet menas att olika kulturer, dvs. etniska kulturer, religioner, språk, tankesätt och 

livsstilar samverkar och berikar varandra. Detta ska synas i och känneteckna all undervisning i 

skolan som lärandemiljö. Interkulturellt är således en term som antyder en process, ett 

gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och som samtidigt lägger kvalitativa och 

värdemässiga aspekter på kulturmöte (Lahdenperä 2004, s.30) 

 

3.2 Det interkulturella perspektivet 

Hans Lorentz är fil.dr i pedagogik och forskare vid Lunds universitet. I sin bok Skolan som 

mångkulturell arbetsplats redogör han för hur interkulturell pedagogik kan ha betydelse i en 

mångkulturell skola och lyfter upp lärarens viktiga roll i elevernas utveckling. Lorentz 

hänvisar till sin tidigare skrift som utgavs 2004, där han beskriver interkulturellt lärande på 

följande sätt; ”ett lärande där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap och 

tankar hos olika individer med skild etnisk och kulturell bakgrund genom social interaktion 

och interkulturell kommunikation kan påverka subjektiva uppfattningar av skilda (kunskaps) 

fenomen i världen omkring oss”. Han menar alltså att genom samtal och kommunikation kan 

man lyfta upp värderingar och åsikter och på det sättet kan en individ lära sig om olika 

etniciteter och kulturer och därmed bilda en ny kunskap om sin värld (Lorentz 2006, s. 29).  

Hans Lorentz & Bosse Bergstedt har skrivit boken Interkulturella Perspektiv tillsammans. 

Boken beskriver pedagogiken i vårt mångkulturella samhälle ur ett postmodernistiskt och 

interkulturellt perspektiv. Lorentz & Bergstedt, citerar efter foldern som blev utgiven av 

Socialstyrelsen och Statens Institut för Läromedel år 1985 att:  

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

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

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 (Lorentz 

& Bergstedt 2006, s. 21).  
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Lorentz & Bergstedt hänvisar till olika författare bl.a. Lahdenperä 2002; Bunar 2001 och 

Ljungberg 2005, som i sin tur konstaterat, att under de senaste tio åren har det interkulturella 

förhållningssättet saknats på mångkulturella skolor. Genom den interkulturella kompetensen 

ska läraren skapa en kommunikation och kunna handla i olika kulturella och sociala 

sammanhang menar (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 21-22). I detta fall är det viktigt att läraren 

bekräftar olikheterna mellan eleverna i klassen. Det väsentliga i det interkulturella ledarskapet 

är att skapa förutsättningar för möten mellan de olika kulturerna. Detta ledarskap ska bl.a. 

bygga på respekt, överseende och jämställdhet (Lorenz & Bergstedt 2006). Den interkulturella 

kompetensen är då läraren kan få eleven att förstå sig själv och sin egen kultur, samt att förstå 

och respektera hur andra kulturer är (Lorenz & Bergstedt 2006). 

Lahdenperä benämner tre olika steg i den interkulturella inlärningsutvecklingen.   

 

• Första steget är då eleven leds i en förståelse för andras kulturer. 

• Det andra steget i utvecklingen är då man sammanförs med andra uppfattningar och 

sätt att tänka. Vilket medför att man blir mera medveten om sitt eget och andras sätt att 

tänka och resonera.  

• Det tredje steget och sista steget, är ett aktivt arbete med sin egen etnocentrism. Det 

sista steget kan ta tid att få att växa, då den egna kulturen är en ram som hjälper dig att 

förstå andra kulturer och tankar. Man måste alltså stiga ut ur sin ram. Meningen med 

den interkulturella undervisningen är att kunna tillämpa dessa tre  

(Lahdenperä 2004,s.24-25) 

 

I Lahdenperäs skrift, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, skriver Maria Borgström en 

artikel om bl.a. den interkulturella kompetensen hos en lärare. Med den kompetensen menar 

Borgström att läraren ska vara öppen och ha insikt samt att bilda en kommunikation och ett 

möte mellan två människor med olika kulturer och etniciteter. Vidare betonar hon att själva 

kulturmötet sker när man har kännedom om den som är olik dig själv, annars sker det inte ett 

möte utan snarare en krock. (Lahdenperä 2004, s. 33-35). 

 

Lorentz & Bergstedt reder tillsammans ut begreppet mångkulturell och interkulturell och gör 

en skillnad på dessa begrepp. Mångkulturell förklaras som en situation, ett tillstånd som t.ex. i 

skolan där många det finns många olika kulturer. Interkulturell klarläggs som ett utövande 
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handling mellan individer. Med en interkulturell undervisning, förhållningssätt och ledarskap 

på t.ex. en skola med många olika kulturer har man som mål att som lärare och ledare skapa 

ett förhållningssätt som medför respekt och tolerans gentemot varandra (Lorentz & Bergstedt 

2006, s.16-17).  Interkulturell är en process där man interagerar med varandra från olika 

kulturer och bakgrunder. Ett agerande mellan personer och deras kulturer. Inom begreppet 

interkulturalitet rymmer bl.a. kulturmöten och interaktion in som viktiga aspekter. (Lorentz & 

Bergstedt 2006, s. 17).  

Lorentz & Bergstedt hänvisar till Regeringens proposition. 1992/93:220), som under 1990- 

talets början satte ihop två regeringsförslag, där man bl.a. skriver i  

/…/Tusentals barn och ungdomar i skolåldern är invandrare eller har invandrarbakgrund…det 

faktum att så många elever har rötter i andra kulturer innebär i sig att skolan måste kunna hantera, 

de skilda värderingar som kan finnas i t.ex. i synen på religion, skola, könsroller och 

uppfostran…Språkproblem och motsättningar som kan uppstå på grund av olikheter i bakgrund 

och tankesätt hör till dessa skolors vardag (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 23).  

I dagens lärarroll på skolor krävs det mer än bara färdiga kunskaper, det krävs även en mer 

social och interkulturell kompetens för att skapa en god lärandemiljö på en mångkulturell 

skola. (Lorentz & Bergstedt 2006). Skolan måste vara medveten om de olika etnocentriska 

uppförandena hos de olika individerna genom att lyfta upp och utforska de i olika 

sammanhang (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 28-29).  Vidare belyser de att när vi inser att vi är 

lika men ändå olika kan vi se varandra som lika värda trots våra skillnader.   

Lorenz & Bergstedt refererar till Lahdenperä (2002) som menar att om man hävdar att en 

skola är mångkulturell, måste man tillhandhålla en interkulturell pedagogik och 

förhållningssätt som utgår bl.a. från de olika kulturerna på skolan. För att kunna förstå andra 

kulturer, måste man som ledare kunna vara tillgänglig för det annorlunda utan 

vanföreställningar och vara mottaglig för det annorlunda (Lorenz & Bergstedt 2006).  

3.3 Kulturmöten  

Inom det interkulturella perspektivet ingår det även kulturmöte. Om interkulturalitet handlar 

om ett förhållningssätt och en viss process, så handlar kulturmöten om ” sociala situationer 

där individer, grupper eller samhällen samspelar med en kultur”(Stier 2009, s. 30)  

Kulturmötet är när människor som har olika kulturer möts (Stier 2009, s.15). Man måste ta 

tillvara på individernas olikheter, men olikheterna behöver inte alltid vara fler än likheterna, 
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utan det kan snarare sagt vara tvärtom. Själva kulturen är hopkopplad med individens religion, 

social klass och kön (Stier 2009, s.35).  

 

I en grupp kan man som individ känna en känsla av gemenskap och tillhörighet (Stier 2009, 

s.103). Vidare menar Stier, att redan som i tidig ålder får vi lära oss att socialisera oss med en 

viss grupp och hålla avstånd från andra.  Inom denna grupp är vi trygga och hängivna och vi 

identifierar oss med den gruppen och skapar en gemenskap med gemensamma värderingar, 

livsstil, tradition, men även vilken social status som förväntas (Stier 2009, s. 34-36). 

Främlingsrädsla är ett naturligt förhållningssätt, då man som individ är reserverad och 

misstänksam mot något eller någon vi inte känner till (Stier 2009, s. 35-36, 137-138). 

Thorstenson -Ed hänvisar till Sander (1995), som i sin tur menar att själva kategoriseringen är 

en naturlig del av alla i alla samhällen. Genom att kategorisera ”de andra” i den givna gruppen 

som en individ befinner sig i, kan man lättare finna den enskilda sociala kontexten som man 

ser som bäst (Thorstenson -Ed 2003, s. 81-82). 

 

3.4 Samtalets betydelse  

Samtalets betydelse inom det interkulturella perspektivet är en stor och väsentlig del och 

därför väljer jag att fördjupa mig i det. Som jag tidigare nämnde lade bl.a. Lorentz och 

Lahdenperä vikt vid att, man genom kommunikation kan lyfta upp värderingar och tankar och 

jobba aktivt med detta för att ge eleverna en insikt om andra kulturer och tankar. Även 

Zachari & Modigh (2000, s.27) poängterar att samtal är skolans väsentliga demokratiska 

hjälpmedel. Genom den demokratiska innehållet och samtalet kan skolan få eleverna att 

acceptera vandras olikheter Zachari & Modigh 2000, s.27).  

 

Jag har utgått från den ryske teoretikern Lev Vygotskijs teori och syn på lärande. Han menar 

att man som en vuxen ska skapa en interaktion tillsammans med ett barn i sociala miljöer för 

att barnet ska kunna komma vidare i utvecklingen och få nya tankar (Gibbons 2006, s.26-27).  

Vygotskij poängterar samtalets betydelse mellan de vuxna och eleverna på skolan. Han ser på 

människan som en social individ och anser att man lär sig bäst i samspel med andra och att 

genom den sociala förbindelsen kan vi bearbeta vårt språk, vårt tankesätt och våra 

föreställningar (Gibbons 2006, s.26-27). Genom att observera och förstå vilken fas i 

utvecklingen ens elev befinner sig i, kan man sedan som läraren ge de den handledning eleven 

behöver för att den ska utveckla sina tankar och ledas in i nästa zon av utveckling, ”den 

proximala utvecklingszonen”, som han kallar det.  
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Thomas Englund nämner det deliberativa samtalet. Begreppet deliberativ blev känt först 

under 1980-talet i den amerikanska statsvetenskapen och fokuserar på kommunikation och 

samtal på ett demokratiskt sätt. Genom detta samtal ska alla olika synpunkter få sin plats och 

man ska kunna lyssna och respektera andras åsikter och tankar, för att komma fram till en 

ömsesidig uppgörelse (Englund 2000). Några av det deliberativa samtalets karakteristika är 

enligt Englund  

 

a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och 

olika argument ges utrymme, 

b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans 

och respekt för den konkreta andra, det handlar 

bl.a. om att lära sig lyssna på den andres 

argument 

c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan 

att komma överens eller åtminstone komma 

till temporära överenskommelser 

(Englund 2000, s.6): 

 

På detta sätt blir man mer medveten om sin synsätt och arbetar mot ett demokratiskt 

förhållningssätt (Englund 2000). Om man har fördomar kring andra kulturer och brist på 

kunskap om andras tankesätt och kultur, kommer det leda till en krock vid mötet av en annan 

grupp än ens egen (Stier 2009). Därför menar Stier att det är viktigt att prata om det och lyfta 

upp det som är främmande, för att få en fördjupad förståelse.   

 

3.5 Värdegrunden 

Värdegrundsarbete  är  viktigt  på  flera  olika  sätt.  Som  en  lärare  bör man  i  sitt  arbete, 

jobba flitigt med att lyfta fram och ge plats åt värdegrundsfrågor med eleverna. Genom 

att  arbeta  med  värdegrunden  kan  man  skapa  förutsättningar  för  att  bilda  en 

demokratisk grund att stå på som ingår i det interkulturella perspektivet.  

 

Thornberg refererar till flera andra forskare som framställer arbetet med som lärare, då läraren 

bemöter och lyfter upp samtal kring elevernas tankar, attityder och värderingar i samklang 
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med den demokratiska värdegrund som skolan vilar på (Thornberg 2004 s. 100-101). Det är 

då viktigt att läraren har ett medvetet och reflekterande förhållningssätt till sina egna 

värderingar och tankar kring värdegrundsfrågor.  

 

Ordet värdegrund menar Hedin & Lahdenperä kan delas i två delar: grund, som är fast och 

gripbart, medan värde är konstruerat och skapats av olika uppfattningar. För att skapa en 

samhörighet, gemenskap och respekt för varandra, måste man ha en gemensam värdegrund att 

vila på. Värdegrunden inbegriper sympati, förståelse och humanitet som huvudsakliga värden 

(Hedin & Lahdenperä 2005). 

 
Enligt läroplanen (Lpo 94, s. 3), står det under rubriken förståelse och medmänsklighet ska:  
 

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

  Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

  verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund 

  av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

  läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling skall aktivt 

  motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

  öppen diskussion och aktiva insatser. 

 

Vidare betonas det i Lpo 94:8 att i skolans riktlinjer att alla som arbetar på skolan skall: 

 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet 

 och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor, 

• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

Begreppet värdegrund har sin centrala punkt i ett jämlikt, humanistiskt sätt att förhålla sig till 

och är bunden till kommunikation och sociala förhållanden (Zachari & Modigh 2000, s.34-

36). Skolan avspeglar samhället. Vidare menar Lorentz att i dag kan en skola ha flera olika 

personaler och elever från delade kulturer och etniciteter. Läraren har idag ett ansvar att 

förutom ge ämneskunskaper, även vägleda eleven till att få ett demokratiskt förhållningssätt, 

så att den kan acceptera alla dessa olikheter som finns på skolan. En annan viktig roll som 
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lärare är att se till att utgå från elevens upplevelser och vetanden som den har med sig och 

utvecklar i skolan (Lorentz 2009). Genom den interkulturella kompetensen, som Lorentz ser 

som en av den huvudsakligaste uppgiften att inskaffa som lärare, kan läraren lära sig förstå sig 

själv och bekräfta de olika kulturerna som finns i klassrummet och skolan (Lorentz 2009, 

s.43-44).  

 

4. Metod 
Jag har valt att röra mig inom hermeneutiken, som studerar det mänskliga och bygger på en 

humanistisk syn på vetenskap, t.ex. sociologi och etnologi. Denna samhällsvetenskapliga typ 

av forskning är ute efter att förstå och tolka verkligheten. Forskaren är en del av 

undersökningen och inom denna tradition vill man förstå det specifika och tycker inte om 

generella lagar. Fokus ska ligga på att beskriva och tolka det enskilda fallet (Thomassen 

2007).  

 

Det centrala i vetenskapsidealet är att vetenskap ska byggas upp med empiriska metoder t.ex., 

genom observationer, intervjuer & experiment (Thomassen 2007).  

Jag har i denna undersökning intresserat mig för att undersöka lärarens tankar och erfarenhet. 

Genom min undersökning och mina frågeställningar vill jag tolka och förstå hur skolan 

arbetar med mångfald och integration, mellan de olika kulturerna på skolan. För att jag ska 

kunna undersöka detta och hitta svaren på mina frågor har jag utfört en kvalitativ 

undersökning, genom intervjuer.  

Denna metod lägger fokus på att jag som forskare ska utgå från det specifika och tolka detta. 

Genom min teoretiska ram, litteratur och empiriska data har jag försökt att få en förförståelse 

kring min undersökning och därefter bildat min egen slutsats. Jag har valt att göra en 

undersökning utifrån den hermeneutiska traditionen.  

 

Genom den kvalitativa intervjun kan du som forskare komma nära en persons tankar, 

upplevelse och perspektiv (Kvale 1997). Jag har intresserat mig för lärarens perspektiv och 

tack vare intervjupersonernas perspektiv och tankar kunde jag sedan tolka och bearbeta det 

som Kvale förespråkar (Kavle 1997). Jag har utfört min undersökning på en skola som 

nyligen fått en internationell profil i ett mångkulturellt område. Skolan är uppdelad i två 

halvor, med svenska klasser och engelska klasser. Intervjuerna tog ca 30 min och gjordes i 
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enskilda rum. Jag hade en diktafon som jag ställde på bordet, för att kunna koncentrera mig så 

mycket som möjligt på personen i sig. Efter intervjuerna analyserade jag allt material och 

kategoriserade det i olika teman. Sedan har jag använt mig av begreppen för att kunna 

analysera och förstå mitt resultat.  

 

4.1 Min undersökningsgrupp 

Området och skolan som jag valde är en skola med många olika kulturer och på hemsidan står 

det att skolan ”är en internationell skola med barn, elever och personal från alla världsdelar”. 

Detta är relevant för mig, då jag har valt att undersöka hur man förhåller sig till den 

interkulturella pedagogiken på en mångkulturell skola. Området runt omkring skolan består 

av höghus och är ett mångkulturellt område. Eleverna från den engelskspråkiga delen av 

skolan bor inte i närheten, utan har valt denna skola p.g.a. den engelska profilen.  

Barnen från de engelskspråkiga klasserna är till största delen barn från Asien, då de har 

engelska som det ledande och första språket och många av eleverna pratar endast engelska. 

Barnen från de svenskspråkiga klasserna kommer till största delen från Mellanöstern. Enligt 

Rektorn, finns det en enda etnisk svensk på hela skolan. En viktig aspekt som jag vill tillägga 

är att efter mina dagar på skolan fick jag reda på att skolan tappade elever i de svenska 

klassrena och den engelska biten började ta över. I samma veva bestämde man i kommunen 

att en skola i närliggande område som hade elever från åk 1-6 skulle läggas ned. Dessa elever 

samt lärarna från den stängda skolan blev flyttade till denna skola som jag har studerat. Tack 

vare det har skolan nu lika många svenska klasser som engelska.  

 

Först tog jag kontakt med skolans biträdande rektor och lade fram mitt syfte samt mitt intresse 

kring undersökningen. Vidare informerade jag biträdande rektorn att jag ville intervjua minst 

4 lärare, vilket hon godkände. Biträdande rektorn skulle hjälpa mig med att välja ut lärare att 

intervjua, men detta gick inte så snabbt. Hon valde ut flera, det var dock bara en av dem som 

hade tid. Efter en vecka tog jag tag i det själv och gick jag ned i lärarrummet och började 

samtala med lärare för att hitta intresserade lärare att intervjua. Det var jättemånga som ville 

ställa upp, men jag valde ut 4 stycken medvetet, som jag sedan ska presentera i mitt arbete.  

Jag utgick från en intervjuguide som jag noggrant följde.  

 

Innan jag framställde min intervjuguide läste jag på om ämnet. Från den lästa litteraturen 

plockade jag ut de begreppen om mitt ämne som jag sedan fokuserade mina frågor på.  När 
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man skapar sina frågor kan man lyfta ut relevanta begrepp som man tror kan ha stor betydelse 

i sin analys (Kvale 1997). Frågorna som jag noggrant valde ansåg jag skulle hjälpa mig att 

närma mig svaren på mina frågeställningar. Jag valde lärare på högstadiet, alltså lärare som 

har år 7,8 och 9, då mitt intresse kring elever på högstadiet är stort. Jag har intervjuat två lärare 

från de två respektive språkklasserna på skolan av skolan, alltså den engelska och den 

svenska. 

 
4.2 Etiska överväganden 
 

Syftet med min studie var att undersöka hur dessa fyra lärare på Narsby International School 

anser det vara att arbeta med integration, värdegrundsfrågor och att arbeta på en skola med 

många olika kulturer. Inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsområdet 

finns det vissa krav som man ska följa (Kvale 1997). Som forskare måste man informera 

informanterna, dvs. lärarna i mitt fall, om syftet med undersökningen, vilket jag gjorde både 

skriftligen i ett informationsbrev, men även muntligt innan intervjun. Lärarna har själva gett 

sitt godkännande till att medverka i undersökningen och vet att de har haft rätten att dra sig ur 

om dem velat. De har även blivit informerade av mig att allt material kommer att förstöras 

efter bearbetning. Lärarna har mitt fullständiga tystnadslöfte. Alla namn i min undersökning 

är fingerade för att skydda de inblandade (Kvale 1997). 

  
5. Resultat och analys av mitt datamaterial 
 
Jag har valt att dela upp resultaten i olika teman och inom denna ram har jag redovisat alla 

informanternas åsikter kring temat. I samband med det kommer jag även att diskutera och 

analysera resultaten med hjälp av min teoretiska utgångspunkt och relevant litteratur. Då jag 

intervjuade sammanlagt 4 lärare kommer jag kalla dessa lärare 1,2, 3,4, för att enklare kunna 

förstå vem som säger vad. Nedan kommer jag kort beskriva dessa lärare.  

 

Lärare 1: Denna lärare är en svensk kvinna mellan 40-45 år som har arbetat på skolan i 25 år 

har svenska och franska som huvudämne och undervisar i de svenskspråkiga klasserna och 

möter de engelskspråkiga eleverna på sina franska lektioner.  

Lärare 2: Denna lärare är en medelålders kvinna som inte behärskar det svenska språket. Hon 

har indiskt påbrå och har jobbat 4 år på skolan. Hon undervisar i biologi, matematik och 

teknik och har endast de engelskspråkiga klasserna. På grund av att hon inte talar svenska har 

jag översatt intervjun från engelska till svenska.  
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Lärare 3: Hon har arbetat på skolan sedan start, dvs. sedan 70 talet. Hon undervisar i 

matematik och svenska. Lärare 3 är runt 50 år och har sedan ca 2 år tillbaka bytt från att vara 

lärare i svenska och engelska i de svenskspråkiga klasserna till att undervisa i de 

engelskspråkiga klasserna i samma ämnen.  

Lärare 4: Hon är nyexaminerad, ursprungligen syrianska och är 25-30 år. Hon undervisar i 

SO ämnena i de svensktalande klasserna samt i svenska i de engelskspråkiga klasserna och 

har jobbat på skolan i ca 2 år.  

 

5.1 Lärarnas syn på mångfald och arbetet med mångfald  

Under de senaste tio åren har mångkulturella skolor saknat det interkulturella 

förhållningssättet (Lorenz & Bergstedt 2006). Genom den interkulturella pedagogiken och 

förhållningssättet kan man skapa en gemenskap mellan olika religioner, kulturer, tankesätt 

och livsstilar så de samverkar och berikar varandra (Lahdenperä 2004). Den interkulturella 

pedagogiken, är en pedagogik och ett förhållningssätt som utgår bl.a. från de olika kulturerna 

på skolan som en mångkulturell skola bör använda sig av (Lahdenperä (2004). Jag ska 

undersöka hur man förhåller sig till mångfalden på den mångkulturella Narsby International 

School.  

 

I mina resultat kom jag fram till att det finns olika uppfattningar kring synen på att arbeta på 

en mångkulturell skola. Däremot var alla lärare överens om vad mångfald innebar för dem, då 

alla fyra spårade in på att mångfald var där det finns olika kulturer. Lärare 1 och 4 var ganska 

överens om att det krävs ett arbete för att föra ihop de olika etniciteterna på skolan och att det 

hittills saknats, vilket i sin tur har orsakat klyftor mellan eleverna. De menar att eftersom de 

engelsk- och svensktalande eleverna inte känner varandra, så umgås de inte. De två lärarna 

har enligt min uppfattning, förståelse för arbetet med mångfald och är medvetna om att det 

krävs ett aktivt och specifikt sätt att arbeta med de olika kulturerna och etniciteterna på 

skolan. De påvisar ett intresse för att använda sig av ett sätt för att få eleverna att gå över 

gränserna och minska klyftorna som skapats dem emellan. Lärare 1 och 4 vill skapa en 

gemenskap på skolan och ser positivt på mångfalden, men de är även medvetna om att 

mångfalden på skolan, skapat grupperingar mellan eleverna från de olika kulturerna.   

 

Lärare 2 förstår inte varför man ska behöva arbeta på ett specifikt sätt på en mångkulturell 

skola och varför detta ska vara viktigt. För henne är det viktiga med att vara lärare att föra 

över kunskap till sina elever.  Lärare 2 ser inte att olikheter kan vara ett problem på skolan och 
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anser heller inte att de bör lyftas fram och arbetas med, då detta faller utanför skolans 

ansvarsområde. Lorenz trycker på att en mångkulturell skola ska ha ett interkulturellt 

arbetssätt för att det ska vara demokratiskt t.ex. genom möten mellan de olika kulturerna på 

skolan (Lorentz 2009, s.103). Vad är då interkulturellt arbetssätt? Idag förväntas det av lärare 

och skolan i en mångkulturell skola att bekräfta olikheter men även likheter (Lorenz 2009, 

s.104 ff.). Han menar att man måste ha ett avsiktligt sätt och en planläggning för att kunna 

göra detta. Lorentz betonar att det är lärarens största och viktigaste roll att skapa en 

kommunikation mellan de olika kulturerna och etniciteterna (Lorenz 2009).  

 

Lärare 3 ger mig ett ambivalent intryck.  Först trycker hon på att personalen inte får den 

fortbildning inom området kring arbete med mångfald på en mångkulturell skola, som hon 

anser hade behövts. Med det menar hon att man som en svensk lärare måste ha kunskap om 

hur man ska jobba på en skola, där det finns allt annat förutom svenskt, vilket ledningen inte 

gett henne under alla hennes år på skolan. Sedan poängterar hon att hon inte förstår, varför 

man ska arbeta på ett bestämt och specifikt sätt gällande mångfald tillsammans med eleverna.  

 
Mina intervjuer med lärare 1 och 4 visar att de har insett att olikheterna mellan eleverna kan 

skapa grupperingar och lägger stor vikt vid att få sina elever att prata om olikheterna i 

förbyggande syfte. Om man har fördomar kring andra kulturer och brist på kunskap om 

andras tankesätt och kultur, kommer det leda till en krock vid mötet av en annan grupp än ens 

egen (Stier 2009). Därför är det viktigt att prata om tankar, värderingar och olikheter som kan 

finnas bland eleverna och lyfta upp det som är främmande, för att de ska få en fördjupad 

förståelse (Stier 2009). Lärare 4 som är nyexaminerad, har en annan syn på utbildning och har 

fått en annan lärarutbildning än vad som fanns för 20 år sedan, då mångfald inte var lika 

relevant i Sverige, vill jag betona. Lärare 1, har en gammal utbildning, men hon har däremot 

intresset inom området, och har en insikt om att det krävs ett bestämt och aktivt sätt att arbeta 

med mångfalden på skolan.  

 

Lärare 4 menar att hon vill att det ska komma ett aktivt projekt från skolledningen, vilket 

enligt henne skulle behövas. Vidare menar hon att arbetet med mångfald kan vara roligt och 

utvecklande, men samtidigt tufft och utmanande. Hon menar att arbetet behövs men att det tar 

tid och kraft från en lärare. Det är roligt för henne att se hur eleverna utvecklas, men man 

måste ha skinn på näsan som lärare då det kan uppstå häftiga diskussioner som lätt kan leda 

till konflikter mellan eleverna.  
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Det interkulturella perspektivet är viktigt i ett mångkulturellt område. För att kunna leva med 

mångfalden utifrån ett demokratiskt förhållningssätt måste man kunna ha kännedom och 

inlevelse för hur fördomar, diskriminering, segregering, stereotyper och ojämlikheter baserade 

på de sociala förhållandena kan avgöra och gör intryck på våra gemensamma relationer 

(Lahdenperä 2004, s. 15). Detta perspektiv anser jag går ihop med hur lärare 1 och 4 ser på 

arbete med mångfald.  

 

5.2 Finns det ett integrationsarbete på skolan? Hur ser det ut iså fall?  

Med begreppet integration menas relationer mellan olika grupper som sedan skapar ett 

fungerande samhälle (Bunar 2001, s.69). Bunar refererar i sin tur till SOU 1996, som betonar 

att skolan bör se till att eleverna bör få möjligheten att gå över gränserna och möta olika 

etniciteter, klass och kön för att få en bredare syn (Bunar 2001, s.66). Vidare refererar han 

även till Proposition 1997/98, där man lägger stor betydelse vid att eleverna bör få en 

förståelse för de som anses som annorlunda och få möjlighet att lära sig av andra som har 

olika erfarenheter än sina egna. Genom att arbeta aktivt med integration på skolan skapar man 

en plats för elever att möta de andra med olika erfarenheter och bakgrunder (Bunar 2001, 

s.66).  

 

Hur arbetar man då med integration på Narsby International School? Vad hade lärarna för syn 

gällande integration? Vilken plats fick det ta i deras dagliga arbete?  

 

Eftersom synen på arbetet med mångfald skilde sig mellan lärarna, så varierade synen på att 

integrera eleverna på skolan mellan lärarna. Integration är viktigt för lärare 1 och innebär att 

kunna möta någon annan, även om det är någon annan med en massa olikheter. Men enligt 

lärare 1 finns det inget medvetet möte på skolan, utan det beror på lärarens enskilda arbete. 

”Det kan uppstå konflikter och krockar, som man sedan ska kunna ta upp och jobba med, men 

ibland hinner man inte helt enkelt.  ”Jag tror man ibland känner att det är för tung sten att lyfta 

och man låter då istället bli”, menar lärare 1.  

 

Lärare 3 håller med lärare 1 och 4 om att det faktiskt brister i skolledningens engagemang 

gällande ett aktivt integrationsarbete. Men samtidigt ställer hon frågan: ”Varför ska eleverna 

integreras egentligen? Det finns ju inga svenskar här så vadå, hur ska vi integrera menar du”? 

Frågar lärare 3 mig.  
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Lärare 4 kopplar integration till att integrera sina utländska elever till det svenska samhället 

och lägger stor vikt vid att de ska kunna klara sig och våga ta för sig. Hennes mål och uppgift 

som lärare är att hennes elever ska kunna integreras i samhället, kunna samtala och 

argumentera och att ta plats i samhället som invandrare. Tanken bakom det enligt lärare 4 är 

att hon vill kunna erbjuda eleverna det bästa verktygen för att de ska kunna ta tillvara det 

samhället har att erbjuda.  

 

Även lärare 2 har en avsikt att försöka visa och informera eleverna i hennes klass om den 

svenska kulturen och samhället, så att de kan klara sig i deras framtida yrken och liv.  

Kan denna drivkraft ha med att göra att lärare 2 och 4 har en annan etnisk bakgrund och 

kanske fått kämpa lite extra för att de inte hade de rätta ”verktygen” i samhället och nu vill 

kämpa för att deras elever med andra etniska bakgrunder än det svenska ska få bättre 

omständigheter än vad de hade? Men själva integrationen bör dock vara att lära eleverna att 

integreras med alla i samhället oavsett vilken kultur man har, vill jag poängtera.   

 

Mina intervjuresultat visar att det finns olika syn på vad integration innebär för lärarna. 

Begreppet integration innebar något annat för lärare 2, 3 och 4. Dessa tre lärares syn på 

begreppet handlar om att integrera invandrare i den svenska kulturen och samhället. Kan det 

bero på att integration används mycket politiskt då man nämner integration i debatter och 

tidningar i sammanhang när det kommer till att få invandrare att integreras i det svenska 

samhället?  

 

I de tidigare studier och undersökningar som jag läst har jag lagt märke till att begreppet 

integration används när det handlar om att de etniskt svenska eleverna ska integreras 

tillsammans med utländska och andra etniska tillhörigheter och tvärtom. Ett exempel på ett 

arbete som jag läst är ett examensarbete skriven höstterminen 2006 av Hanna Alwall, som 

heter En mångkulturell skola? – mellan retorik och vardag. Arbetet belyser hur pedagogerna 

ser på mångfald och integration i relation till svenska och invandrarelever. Hon belyser hur vi 

människor kategoriserar utifrån de sociala bakgrunder och refererar bl.a. till Ann Runfors, 

som menar att när vi kategoriserar utifrån sociala förhållanden, som invandrare och svensk 

skapar vi en hierarkisk ordning, då invandrare i detta fall klassas som en lägre ordning i 

hierarkin. Jag kan hålla med att man utför en social kategorisering, men detta görs även bland 

invandrare. Ett integrationsarbete gäller inte minst i invandrartäta områden där det finns 
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många rika kulturer och etniciteter som behöver sammansmältas med varandra, vilket jag vill 

påvisa i min studie.     

 

Efter att jag diskuterat begreppet integration och dess betydelse för lärarna i föregående 

stycke, går jag vidare med att diskutera om det finns ett arbete med integration.  

Lahdenperä (2004) och Lorentz (2009) menar att en skola som är mångkulturell, är en skola 

med elever med många olika bakgrunder och förutsättningar, där kulturer varierar från elev 

till elev, vilket man inte får glömma att arbeta aktivt med. I den här skolan gör man inte det 

påpekar lärare 1. Enda gången eleverna från de olika språkklasserna möts, är enligt lärare 1 på 

språkvalen. Lärare 1 saknar själva bearbetningen av integration på skolan, men försöker 

försiktigt på sina franslektioner integrera de olika kulturerna och grupperna för att försöka 

skapa ett möte mellan eleverna och avskaffa eventuella fördomar som kan finnas bland dem. 

Lunneblad refererar till Lahdenperä (2004), som menar att man genom den interkulturella 

pedagogiken och undervisningen kan man tydligare se fördomar och därefter arbeta mot det 

och jobba för integration, bearbetning av vanföreställningar och negativa attityder samt 

marginalisering (Lunneblad 2009, s.28).   

 

Lärare 2 och 3 anser inte att det är skolans roll att integrera eleverna och ser ingen anledning 

till att man ska möta andra kulturer, då det kommer i framtiden ändå i arbetslivet. Enligt dem 

kommer inte eleverna till skolan för att integreras med varandra och bli bästa vänner med alla, 

utan de kommer till skolan för att lära sig ämneskunskaper. Det är lärarens största och 

viktigaste arbete, menar de.  

 

Lärare 3 hävdar även att hon anser att mötet och integration mellan eleverna är onödigt och 

skulle även ”dra ned” de duktiga eleverna och menar att det är helt meningslöst. ”Varför ska 

det barnet göra folk av det barnet där?”, Hävdar lärare 3. Hon menar att det är onödigt att föra 

ihop eleverna och gör en stor skillnad mellan eleverna i de engelsktalande klasserna och 

svensktalande klasserna. Lärare 3 fortsätter sitt resonemang och påvisar att ”skillnaden mellan 

eleverna på skolan blir då enorm, med ett socialt, om jag får säga ett hemskt ord, avskrap”. 

Varför ska jag behöva umgås med någon som är olik mig, menar lärare 3 och drar en liknelse 

med sig själv i hennes val av vänner när hon gick i skolan. Lärare 3 menar alltså att eleverna 

från Asien i de engelsktalandeklasserna har andra värderingar än eleverna från mellanöstern i 
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de svensktalande klasserna, de är helt enkelt olika och vill inte umgås, jag kan förstå det 

menar hon.  

 

Detta synsätt är en total motsats till vad Borgström i sin artikel i Lahdenperä förespråkar 

gällande den interkulturella kompetensen. Borgström menar att det interkulturella 

förhållningssättet hos en lärare bör innefatta öppenhet, inlevelse och insikt för att de olika 

etniska grupperna ska kunna få till en kommunikation (Lahdenperä 2004, s.33). Om en lärare 

bekräftar elevernas tankar kring fördomar och även ger plats för det, skapas en ond cirkel av 

kategoriserande, menar jag. 

 

Vidare poängterar lärare 3 ännu en gång att: 
Hur mycket tid ska man lägga på ett möte och varför ska man göra det överhuvudtaget? De 

engelska barnen går här och åker långt för att studera och för att lära sig saker, inte för att 

vara social draghjälp till de andra som inte bryr sig alls, om du förstår. Det låter väldigt 

kallt det jag säger, men det är sanningen. Eleverna möts på några lektioner och det räcker 

(Lärare 3). 

Enligt min uppfattning visar lärare 3 öppet om vilka hon anser vara bättre på skolan och vill 

därför hindra ett integrationsarbete, då detta skulle slå omkull de bättre och duktigare 

eleverna. Detta har hon själv öppet påpekat för mig under intervjuns gång. På detta sätt skapar 

man en medveten markör mellan eleverna och har även olika förväntningar på eleverna 

baserade på vilken kultur som anses vara mer passande, hävdar jag. Detta är ett intressant 

uttalande av lärare 3, jag menar om lärarna på skolan kategoriserar och skapar en tydlig skild 

linje mellan eleverna, vad händer då med elevernas syn gentemot varandra?  

Jag vill belysa hur Runfors förklarar hur vi människor kategoriserar andra baserade på olika 

faktorer. Genom att kategorisera kan vi tydligare se likheter och olikheter, vilket i sin tur 

skapar gränsskillnader och skiljelinjer (Runfors 2003, s.26–27). Ann Runfors behandlar i sin 

studie hur bl.a. lärarna kategoriserar, men även hur eleverna kategoriserar varandra, främst 

genom att skapa skillnader utifrån olikheter mellan kulturer. D.v.s. man gör skillnad på vad 

som anses vara olik det som man redan framställts vara normalt som man sedan kategoriserar 

utifrån vilken statuts den fått i samhället. Runfors har i sin studie visat på motsatspar som 

invandrare och svenskar, medan jag använder mig av invandrare och invandrare, de 

syrianska/mellanöstern eleverna i de svensktalande klasserna och de asiatiska eleverna i de 

engelsktalande klasserna.  
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Vidare belyser Runfors att när vi anser något som annorlunda behöver det inte innebära något 

negativt, utan snarare tvärtom, det kan innebära en högre status att vara annorlunda. Jag vill 

här belysa att när man som lärare gör en skillnad på sina elever utifrån social kategorisering, 

medför detta även att man har olika förväntningar på sina elever, som i sin tur kan påverka 

skolframgången hos eleven. En annan tanke kring detta är att man då som lärare kan vara en 

del av orsaken till varför eleverna väljer att gruppera sig.  Kulturell dominans är då man 

bygger olikheterna utifrån vilken kultur man har och därefter även bildar vad som anses vara 

bättre än det andra som anses som annorlunda. Den bättre, dominerande gruppen används som 

det normala jämfört med den som anses som det onormala och det annorlunda, mindre bra 

grupp (Runfors 2003, s.31–32). Genom den kulturella dominansen bildar man kategorier, som 

de andra, vilket i hennes fall handlar om invandrare (den underordnande gruppen) mot den 

svenska gruppen (den gruppen som bildar normen och mallen för vad som anses vara det 

normala).  

När man är i en grupp oavsett vilken etnisk tillhörighet man har, så uppstår det krockar. Har 

man dessutom olika kulturer och väldigt lite kännedom om andras kulturer, kan krocken bli 

hårdare. Genom ett aktivt integrationsarbete kommer eleverna i kontakt med varandra och det 

som varit okänt kommer då inte alltid att förbli det. Så småningom kommer eleverna att känna 

till varandras olikheter, hävdar jag. Forskning har visat att lärarna i mångkulturella skolor 

behandlar eleverna olika baserade på deras etnicitet. Man har kategoriserat eleverna som 

svenska respektive invandrar elever och behandlar de olika, vilket inte får ske i en lärarroll 

(Lorentz 2009, s.104-105). I mitt fall sker det en liknande kategorisering, men mellan två 

stora utländska grupper på skolan. 

Jag kom fram till att viljan kring integration mellan de eleverna med de olika kulturerna på 

skolan finns hos lärare 1 och 4. Lärare 2 och 3, anser däremot inte att det är väsentligt och att 

det faller utanför skolans uppgift och ramar att skapa ett möte mellan eleverna.  

 

5.3 Etnicitetens betydelse vid mötet 

Vad har etniciteten för betydelse vid mötet mellan eleverna på skolan och hur bör man hantera 

detta som lärare? Vad säger lärarna på skolan om detta?  

Begreppet etnicitet är en konstruktion som skapats i en gemenskap. Den etniska känslan 

handlar om ”vi” med en gemenskap i relation till ”de andra”. (Ehn 1993: i Thorstenson -Ed 

2003, s.74).  I en grupp kan man som individ ha en känsla av gemenskap och tillhörighet 
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(Stier 2009). Vidare menar Stier, att vi får vi människor i en given grupp, får lära oss att 

socialisera oss med en viss grupp och hålla oss avstånd från andra.  Inom denna grupp är vi 

trygga och hängivna och vi identifierar oss med den gruppen och skapar en gemenskap med 

gemensamma värderingar, livsstil, tradition, men även vilken social status som förväntas 

(Stier 2009, s.106). 

 

Lärare 1 berättar att den grupp som är dominerande på skolan är de syrianska eleverna. När 

det kom andra grupper till skolan, uppstod det flera konflikter och nu kan man tydligt se att 

dessa två olika grupper inte umgås. Vidare nämner lärare 1 och lärare 4 att sedan skolan blivit 

profilerad har det uppstått grupperingar mellan eleverna. Detta kan bero på menar de att 

eleverna inte känner till varandra och är rädd för dem annorlunda. Här kan jag återigen lyfta 

fram det som jag tidigare presenterade, att om man har fördomar kring andra kulturer och 

brist på kunskap om andras tankesätt och kultur, kommer det leda till en krock vid mötet av 

en annan grupp än sin egen (Stier 2009). Därför är det viktigt att prata om tankar, värderingar 

och olikheter som kan finnas bland eleverna och lyfta upp det som är främmande, för att de 

ska få en fördjupad förståelse (Stier 2009). Detta vill jag lyfta upp kan bero på de olika 

etniciteterna, men även att uppdelningarna av klasserna på skolan. Man kan bland ungdomar 

se en uppdelning som kan ha olika faktorer som spelar roll som t.ex. etnisk tillhörighet (Ålund 

1997). 

 

De syrianska eleverna har väldigt svårt enligt lärare 1 att acceptera andra. ”När det anlänt nya 

elever med annorlunda kultur och mentalitet har det blivit svårt många gånger för de 

syrianska barnen att hantera detta och de har reagerat negativt kring det”, menar lärare 1. 

Främlingsrädsla är ett naturligt förhållningssätt, då man som individ är reserverad och 

misstänksam mot något eller någon vi inte känner till (Stier 2009). Om vi inte arbetar för ett 

möte mellan olika etniska grupper upprätthåller vi de grupperingarna som finns på skolan, 

vilket kommer påverka eleverna i deras framtid, hävdar jag. Attityden minskas inte bara för 

att det är två invandrargrupper som möts, utan kan vara lika stark som vid vilket möte som 

helst, speciellt om det finns skillnader mellan kulturerna och etniciteterna, hävdar jag.   

 

Lärare 2 medger att det finns olika etniciteter och kulturer på skolan, men förstår inte varför 

man ska bry sig om det eller varför man ska lyfta upp det. Lärare 2 berättar att om hon lyfter 

upp olikheterna kommer hon att framhäva negativa känslor bland eleverna och skapa kaos i 

sitt klassrum, vilket hon inte alls ser positivt på.  Det har hänt ibland att man inte vill umgås 
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med varandra i klassen, kanske är det helt nyanlända, barn till diplomater som flyttar ofta eller 

liknande, berättar lärare 2. Då vill hon inte tvinga på eleverna att beblandas med varandra. 

Om de inte vill sitta med varandra eller jobba ihop, kan jag bara förklara för eleverna hur 

svenska regler och samhälle fungerar, men sedan är det upp till dem. Jag kan ju inte tvinga 

dem att umgås menar lärare 2. Vilken religion eller kultur du har som elev är inte viktigt i 

innehållet av undervisningen och eleverna bryr sig inte heller om det, hävdar lärare 2.  

 

Lunneblad refererar till Billy Ehn (1986), som skrev i det Otydliga kulturmötet, då han gjorde 

en studie om hur pedagoger arbetar på en förskola med många olika kulturer, att pedagogerna 

väljer att inte ta upp barnens olika kulturer på en mångkulturell förskola och har ingen 

förståelse för hur viktigt det är (Lunneblad 2009), vilket går att koppla med lärares 2 synsätt. 

Enligt min tolkning av lärare 2 och hennes ståndpunkt, så är hon inte medveten om hur viktigt 

det är att lyfta upp allas kulturer i sitt klassrum och heller inte komma i närheten av varandras 

olikheter p.g.a. risken för krock. Detta kan ta tid att lösa, vilket i sin tur hämmar 

kunskapsundervisningen som hon lägger stor vikt vid. Lärare 2 har ingen vetskap om att dessa 

två aspekter går hand i hand. En elev bör känna sig trygg i sitt klassrum och skola, för att få in 

den kunskapen som lärare 2 vill att eleverna ska ta med sig från skolan. Man bör som lärare 

lägga stort fokus på att skapa förutsättningar för kulturmöten på mångkulturella skolor och 

inse att etniciteten har stor betydelse i mötet. Det kan annars hämma elevernas 

inlärningsprocess p.g.a. att de känner sig otrygga i sig själv och i andra (Stier 2009).  

 

Lärare 3 påstår att hon nu i samband med att hon bytte klasser, kan koncentrera sig på sina 

ämnen. När hon bytte sida och fick engelska klasser, flyttade hon från Mellanöstern till Asien, 

vilket hon uppfattade annorlunda. Så här säger hon om det: 

Mellanöstern är väldigt mycket krig måste jag säga, hård attityd, från både killar och tjejer. Där var 

det omöjligt att samtala med eleverna i lugn och ro. I Asien har de mer respekt för läraren. Jag får 

chansen att göra det jag vill, alltså undervisa i mina ämnen. De asiatiska barnen är mer artiga och 

mjuka liksom, jag behöver inte prata om etik och moral med de eleverna.  Det handlar mer om 

utbildning i de engelska klasserna. Föräldrarna från de engelska klasserna är mer medvetna och 

ställer höga krav på sina barn, medan i de så kallade svenska klasserna för de är ju inte svenska, 

utan syrianska, går hela lektionen ut på att jag ska disciplinera och lära dem. De syrianska 

föräldrarna lägger själva disciplineringen på oss (Lärare 3). 
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Lärare 3 menar att hon fick nog av de syrianska eleverna, då hon hävdar att hon jobbat med 

den mentaliteten så länge. Eleverna i de svensktalande klasserna blev så aggressiva, det var 

tvunget att övervinna en massa strider varje dag innan man får en accepterad auktoritet, påstår 

lärare 3. Här kan man se hur lärare 3 än en gång markerar elevernas socioekonomiska 

skillnader och etniska skillnader. Dessa drag och tankar kring lärare 3 synsätt och uttalande 

mot de syrianska eleverna, skulle kunna tolkas och förstå med SOU 1989:s lag om etnisk 

diskriminering: ” Att en person eller grupp av människor missgynnas i förhållande till andra 

eller på ett annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, 

nationellt eller etnisk ursprung eller trosbekännelse.” (Tullie Torstenson- Ed 2003, s. 80).  

Ur min studie kan man se hur t.ex. lärare 3 gör en social kategorisering av de två olika 

grupperna och lägger en positiv bemärkelse på de asiatiska eleverna p.g.a. bl.a. föräldrarnas 

höga utbildning, men även mentalitet och kultur som de asiatiska eleverna har jämfört med 

den mellanösterkultur som hon är van vid att jobba med men även tröttnat på och lägger en 

negativ mening på.  

Kan grupperingarna och marginaliseringarna bero på att den dominerande gruppen på skolan 

känner sig hotade och att det i mötet med annorlunda kulturer och etniciteter även kan ske ett 

förhållande av makt? eller kan det bero på att den dominerande gruppen känner att det blir 

olika behandlande och prioriterade på skolan? När vi kommer i möte med andra, som för oss i 

gruppen är främmande blir vi reserverade och rädda. Uppfattar vi ”de andra” som mycket olik 

oss själva blir vi fientliga och hotfulla i gruppen. Människor har en tendens att ha fördomar 

gentemot andra, med det menas att man dömer ut någon innan man egentligen lärt känna 

denna person (Stier 2009).  Även Ålund (2000) pekar på att man genom etnicitet kan utesluta 

”de andra”, vilket kan leda till mobbning (Thorstenson- Ed 2003, s.77). Hur kan vi då göra för 

att detta inte ska ske mellan de olika grupperna? Den interkulturella pedagogiken koncentrerar 

sig på en pedagogik mellan olika kulturer. Man tar då bort Vi och De tänkande och skapar ett 

kulturmöte istället för en klyfta mellan de olika kulturerna (Lorenz 2009). Jag vill här 

poängtera att mötet som sker i de skilda kulturerna kan vara komplext, oavsett vilka kulturer 

det är som möts. Genom det interkulturella arbetssättet som innefattar bl.a. att ta låta eleverna 

få prata öppet, kan man förebygga konflikter och problem.   
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5.4 Integration mellan lärarna 

Ur diskussionen kring integrationsarbete på skolan uppstod andra intressanta aspekter, som 

jag tar upp i detta stycke. Jag upptäckte genom intervjuresultaten att klyftan och 

segregationen fanns såväl bland eleverna som bland lärarna. För att det ska ske en integration 

mellan eleverna på skolan, måste även lärarna integreras då detta är en förutsättning för 

integrationsarbetet bland eleverna, vill jag påstå.  

 

Mina reslutat visar att de engelska klasserna anses som finare och mer eftersträvande än de 

svenska klasserna och att det finns en tydlig uppdelning mellan lärarna. Detta kan man se 

både hos lärarna från de svensktalande klasserna, som hos lärarna från de engelsktalande 

klasserna.  

 

Vi har ingen fast grund liksom tillsammans alla lärare, alla jobbar för sig själva i de olika klasserna, 

det finns ingen gemenskap. Skolan känns numera som två skolor under ett och samma tak och att det 

blivit så rörigt. Min uppfattning av det hela är att man vill liksom hålla de engelska eleverna för sig 

själva och vill inte att de ska beblandas för de är så fina och tillhör en annan status, har ett annat språk 

och uppförande (Lärare 1) 

 

Lärare 2 syn på integration mellan lärarna på skolan skiljer sig från de övriga lärarnas synsätt 

och menar att man absolut arbetar med ett samarbete mellan lärarna och eleverna. Vidare 

berättar hon att lärarna har möten där alla lärare i de engelska arbetslagen träffas och 

diskuterar saker och utbyter idéer.”We work with each other all the time, we teachers from the 

English classes, we are best friends, all the teachers in the school” (Lärare 2).  

 

Det intressanta med detta citat tycker jag är hur hon först lyfter upp hur alla lärare från de 

engelska klasserna jobbar ihop, vilket per automatik exkluderar lärarna från de svensktalande 

klasserna. Sedan säger hon att alla lärare på skolan är bästa vänner och att de jobbar ihop. Vad 

definierar hon egentligen som ”alla lärare på skolan”? Enligt min tolkning påvisar lärare 2 att 

hon ser de engelskspråkiga klasserna som en skild del av skolan. Hon nämner att lärarna alltid 

kan komma till varandra om det är något de undrar över. Senare visar det sig att när hon 

nämner lärarna på skolan, menar hon lärarna i de engelskspråkiga klasserna.  

 

Lärare 4 anser att det finns en klyfta och hierarki mellan såväl eleverna, som mellan lärarna. 

Den engelska sidan är för sig själva och vi ser dem aldrig, menar hon.  



                                     

31 
 

Lärare 4 betonar att om man hade samarbetat i personalgruppen och inte haft en markör 

mellan lärarna på de båda sidorna, skulle inte eleverna heller ha det. Lärare 2 & 4 påpekar här 

en viktig punkt, vill jag belysa, nämligen att det finns en markör, en skiljelinje mellan 

eleverna men även mellan lärarna på skolan i de olika språkklasserna. Lärare 4 menar att hon 

har känt av att de finns klyftor, som beror på att den ”engelska sidan” ses som lite finare av 

alla på skolan och vidare menar hon att detta märker de ”svenska eleverna” av och blir arga.  

Lärare 4 berättar att hon känner att de engelska klasserna får en annan prioritering på skolan, 

vilket hon sätter sig emot. Hon menar att hon vid ett flertal tillfällen fått byta klassrum och 

kompromissa för att de engelska lärarna ska få de bästa klassrummen. Detta har hennes 

svensktalande elever lagt märke till och varit arga över. Lärare 4 berättar att hon har gått 

vidare med detta till rektorn på skolan, men att hon inte fått något gensvar.  

Lärare 1 och 4 nämner att de lagt märke till att det blivit en slags hierarkisk ordning mellan 

lärarna och att detta kan medföra en dålig stämning på skolan. “Engelska klasserna är bra och 

eleverna är väldigt disciplinerade och ambitiösa i sina skolarbeten, men det blir en klyfta, en 

sorts hierarki, men jag tror inte ledningen själva tänker på det om man säger så”, menar lärare 

4. Med tanke på att hon är nyexaminerad och tänker på allting, alla ord och normer, 

reflekterar hon och tycker att det är saker som borde vara annorlunda. Men hon känner att 

pga. att hon är ny, vågar hon inte föra för mycket oväsen och utmärka sig bland lärarna. 

Lärare 4 poängterar det viktiga i att acceptera allas olikheter och att vilja jobba mot ett 

integrerat arbete, men hon menar att det är omöjligt så länge det finns en statusskillnad mellan 

lärarna i de olika klasserna eller ”sidorna” som lärare 4 säger. Hon skulle gärna vilja se ett 

möte, men det är något som alla måste känna gemensamt.  

Jag har tidigare påvisat ett exempel av Ann Rufors studie, då hon gav belägg på hur vi 

kategoriserade varandra i olika fack. Även sociologen Bourdieu belyser själva 

kategoriseringen och menar att genom att kategorisera och sätta individer eller grupper i olika 

fack, skapar man föreställningar och klassificerar individer och grupper utifrån kön, etnicitet, 

ålder och social status. När man klassificerar och utför den symboliska makten, sätter man 

igång maktkamper och konflikter mellan olika grupper (Bunar 2001, s.30-31).  

Jag vill belysa att denna maktkamp kan man se, både bland lärarna samt bland eleverna på 

skolan, vill jag påstå vilket i sin tur hämmar möte och integration på skolan. Än en gång vill 

jag betona att för att det ska finnas en god klimat och integrationsarbete på skolan för att 

avskaffa grupperingar och marginaliseringar, måste det först börja med ledningen, som i sin 



                                     

32 
 

tur ska vägleda skolans lärare. Lärarna ska sedan förgå som ett gott exempel och kunna 

överföra det på eleverna. Men på den aktuella skolan som jag besökte, saknas det från 

ledningen och mellan de engelska lärarna och biträdande rektorn samt de svensktalande 

lärarna och deras biträdande rektorn.  

 

5.5 Arbetet med värdegrundfrågor  

För att kunna arbeta med värderingsfrågor, bör man som lärare skapa situationer i 

klassrummet för samtal och att som lärare förstå samtalets betydelse, vilket omfattar det 

interkulturella perspektivet och dess innebörd. Jag menar att man bör lyfta upp etik och moral 

i undervisningen och se det som en viktig del av undervisningen. Genom arbetet med 

värdegrund kan man som lärare skapa en fördjupad förståelse hos eleven och förebygga 

eventuella konflikter, grupperingar och kulturkrokar, för att sedan kunna skapa möten mellan 

olika kulturer. På detta sätt riktar sig lärarens arbete mot ett interkulturellt förhållningssätt 

som skapar en bättre lärandemiljö för eleven, vilket i sin tur skapar trygghet hos eleven. Hur 

mycket plats får detta ta från undervisningen för dessa fyra lärare som jag valt att intervjua? 

Hur viktigt är värdegrundfrågor för dem? Jag har i tidigare stycken benämnt att läraren ska 

skapa förutsättningar för kommunikation, men i detta stycke fördjupar jag mig inom denna 

område.  

 läroplanen står det:  

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

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94:5) 

 

Lärare 1 menar att man på ledningen tyvärr inte gör något aktivt kring detta ämne och det 

läggs ingen vidare vikt vid detta, men poängterar ändå att det skulle behövas. Tack vare att 

hon är mentor, passar hon på att under de timmarna lyfta upp värdegrundsfrågor på ett öppet 

och demokratiskt sätt för att kunna påverka elevernas fördomar. Hon poängterar dock att det 

är alldeles för lite och skulle behövas mer. Lärare 1 ser till att värdegrundsfrågor lyfts upp i 

sitt klassrum och menar att det är något hon själv styr. Själva arbetet med värdegrundsfrågor 

är väsentligt och genom samtal kan man lyfta upp olikheterna och likheterna och få eleverna 
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att acceptera saker som är annorlunda och förstå det på djupet, menar lärare 1. Detta kan 

kopplas ihop med hur Lorentz värderar samtalets väsentliga punkt i lärarens arbete (Lorentz 

2006, 2009). Då läraren enligt honom bör lyfta upp värderingar och åsikter och på det sättet 

kan en individ lära sig om olika etniciteter och kulturer och därmed bilda en ny kunskap om 

sin värld.  

 

Lärare 1 berättar att många barn inte har den möjligheten att få samtala tillsammans med en 

vuxen. Anledningen till detta kan bero på många olika faktorer. Därför läggs ansvaret mycket 

på läraren som ska luckra upp vanföreställningar och leda barnet in till nya tankar. 

Thorstenson Ed betonar i sin tur vuxnas roll i samtal med barn och menar att om inte barnen 

får den möjligheten att få diskutera sina tankar i sin hemmiljö, måste skolan ge barnet den 

möjligheten (Thorstenson Ed 2003).  För att kunna bearbeta etik och moral med eleverna 

måste man göra det via samtal och kommunikation. För att få ett demokratiskt samtal mellan 

individer och lyssna på och respektera andras tankar kan man föra in det deliberativa samtalet, 

för att uppnå en ömsesidig uppgörelse mellan individer (Englund 2000). Det deliberativa 

samtalet ger plats åt alla olika synpunkter och att man ska kunna lyssna och respektera andras 

åsikter och tankar, för att komma fram till en ömsesidig uppgörelse (Englund 2000). Detta går 

ihop med hur lärare 1 men även lärare 4 arbetar med en demokratisk kommunikation med sina 

elever.  

 

En viktig pedagogisk teoretiker kring samtalets betydelse är den ryske Lev Vygotskij (1898- 

1934). Han anser att samtalets betydelse mellan de vuxna och eleverna på skolan är viktigt 

och hjälper eleven att komma vidare till nästa utvecklingszon av sin inlärnings- och 

tankeprocess. Hans stora intresse var att se skillnaden på vad ett barn kan lära sig utan en 

vuxen vid sin sida och med en vuxen (Gibbons 2006, s.26-27).  

 

Lärare 2 poängterar för sina elever att de alla kommer hit till skolan av samma anledning och 

det är att lära sig, att få in kunskap och bli smarta, allt annat är oviktigt. Ens personliga åsikter 

får de lämna hemma, de ska inte med till skolan, det är oviktigt och irrelevant understryker 

lärare 2 och ser inte varför man ska koncentrera sig på värderingsfrågor. Även lärare 3 anser 

inte att det är hennes uppgift att förmedla etik och moral till eleverna, utan familjens. Hon vill 

inte ödsla sin tid på värderingsfrågor, hävdar hon. Detta pekar i sin tur på att lärare 2 samt 3 

inte alls tillämpar läroplanen som är deras styrdokument i sitt arbete. En grundläggande 

uppgift som skolan har enligt 1994 års läroplan är att se till att eleverna kan utveckla ett 
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solidariskt förhållningssätt och kan respektera andra människors värde. (Lpo 94, s 12-13). De 

belyser att det finns mycket fördomar och särbehandling i dagens samhälle. I läroplanen står 

det tydligt att alla människor har lika värde och att det inte får ske diskriminering och 

fördomar mot varandra på skolan. Skolan ska hjälpa eleven att utveckla en förståelse och 

kunna känna empati för andra. Detta är ett förhållningssätt som inte kommer av sig själv, utan 

man måste jobba aktivt med det och att jobba med reflektion (Hedin & Lahdenperä 2005). 

 

Värdegrundsarbetet kan vara mycket komplext och det är inte alla som vilar på samma grund. 

På skolorna kan man ibland vara oense om vilka värden som man vill lyfta upp och ha som 

gemensamma i skolan (Thorberg 2004, s.100-ff).  

 

Synen på utbildning anser jag kan variera från kultur till kultur. Skolan har enligt det svenska 

samhället förutom kunskapsöverföring, även en annan viktig roll som jag tidigare nämnt, 

nämligen att fostra eleverna till demokratiska medborgare och att arbeta med 

värderingsfrågor, vilket man tydligt kan tyda i läroplanen. Lärare 2 eller 3 inte har tagit till sig 

styrdokumenten, som varje lärare ska gå efter på en svensk skola. Lpo 94 lägger tonvikten på 

att skolan ska lära sina elever att ha ett demokratiskt förhållningssätt och lägger stor vikt vid 

att lära ut i etik och moral. Lorentz menar han att det är skolans ansvar enligt läroplanen som 

är skolans styrdokument, att förhålla sig till ett interkulturellt arbetssätt (Lorentz 2009). Allstå 

ska läraren genom den interkulturella kompetensen ge förutsättningar för att kunna handla i 

olika kulturella och sociala sammanhang och acceptera och bekräfta de olikheter som kan 

finnas mellan eleverna genom bl.a. att skapa tillfällen att bearbeta värderingsfrågor (Lorenz 

2009). ”Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden 

som ofta förkommer som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och 

utbildning” (Lahdenperä 2004, s.15). Skolan ska idag både förmedla och skapa förutsättningar 

för kunskapsinlärning, men även lägga stor vikt vid att lära sina elever att prata om bl.a. 

empati, attityder, samarbetsförmågor och anpassningsförmåga (Lorentz 2009, Lahdenperä 

2004). Man kan alltså se i detta fall att skolan inte följer läroplanens riktlinjer, då inte alla 

lärare lyfter upp olikheter och tolerans och respekt kring det.  

 

Lärare 4, menar att frågor gällande etik och moral genomsyrar hela tiden hennes undervisning 

och poängterar att arbetet med värdegrundsfrågor ligger väldigt individuellt i yrket.  Jag tror 

att om lärarna har elevernas förtroende så kan de ta upp sådant som kan bidra till heta 
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diskussioner, men många vågar inte, hävdar lärare 4. Under hennes religionsundervisningar 

uppkommer det heta diskussioner om religion och kultur och då passar hon på att prata om 

värdegrundsfrågor. Så här säger lärare 4 om vad eleverna själva säger kring olikheter:  

 
Eleverna tar själva upp att, vi är inte likadana, vi är olika, han är svart, jag är brun eller hon är 

kristen och jag är buddist osv. Detta gav mig en tanke, att vi är visst lika vi alla är människor, men 

ända olika. Genom att få prata om det kan de då lättare acceptera varandras olikheter. Eleverna är 

inte dumma, de vet att de är olika, men om jag som lärare erkänner det och ger alla lika rätt och 

grund att stå på, vet det att de inte behöver hata varandra (Lärare 4).   

 

Här kan jag återigen påvisa att man bör införa en interkulturell pedagogik och arbetssätt på de 

mångkulturella skolorna för att uppnå det som Lorentz & Bergstedt (2006) förespråkar, 

nämligen en god lärandemiljö på en mångkulturell skola. Genom att lyfta upp och utforska de 

skilda etniciteterna i olika sammanhang kan vi inse att vi är lika men ändå olika med samma 

rättigheter och skyldigheter, och lika värda trots våra skillnader (Lorentz & Bergstedt 2006, 

s.28), vilket lärare 4 gör. 

Lars Gustav Andersson, refererar till författaren Jacques Delors, ordförande för ”Den 

internationella kommissionen för utbildning inför 2000-talet”. Där lägger Delors fram tre 

utvecklingar inom samhället: förändringar inom samhällsstrukturen, kommunikationssätten 

och tidsanvändningen. Han menar att skolan får mer och mer ansvar av samhället att utbilda i 

demokrati och etik och moral och respekt för andras bakgrunder. Delors belyser att skolan är 

som en avspegling av samhället. Det är en mötesplats där det sker utbyte av meningar och 

ståndpunkter för elever och även lärare. Delors hävdar att det finns hierarkier mellan olika 

kulturer vilket därför innebär att vi måste lyfta fram alla kulturer och inte låsa fast oss vid en 

kultur som ska gälla för alla (Andersson, Persson & Thavenius 1999, s.32). Delors nämner 

olika kulturer och syftar på svensk i motsats till invandrare, medan jag syftar på två olika 

invandrar kulturer.   

Genom samtal kring värderingsfrågor, poängterar lärare 4 att eleverna får lära sig att vi är 

först och främst människor och att alla har lika mycket rättigheter och är lika värda, samt att 

det som är okänt blir mer känt för dem. När man kommunicerar med andra får man även 

självreflektion och man kan synliggöra sina beteenden för sig själv. En lärare och en elev lär 

sig i relation med varandra. Det meningsfulla träder fram i relationen mellan läraren och 

eleven, härmed tagen ur Tellberg & Arnér (2006, s. 24), som i sin tur refererat till Maria Von 
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Wrights avhandling (2000). Man kan tydligt se att lärarna har olika syn på vem, vad och hur 

man ska arbeta med värderingsfrågor med sina elever på skolan enligt mina intervjuresultat.  

5.6 Föräldrarnas inverkan på barnen enligt lärarna 

När eleven kommit till skolan har den redan socialiserats i sin familj. Föräldrarna är barnet 

första sociala kontakt. Jag anser att man som lärare måste inse att alla kommer från olika 

familjeförhållanden med skilda uppfostran, som de sedan tar med sig till skolan. Därför lyfter 

jag upp detta som en del av det interkulturella perspektivet. En annan viktigt aspekt i detta 

stycke är att synliggöra hur vissa lärare gör en distinkt skillnad mellan etniska grupper utifrån 

elevernas sociala bakgrund och familjeförhållanden.  

 

Lärare 1 menar att föräldrarnas åsikter lever i eleverna. Föräldrarnas roll är väldigt viktig, och 

vilka krav man ställer på sina barn gällande skolan. Föräldrar med högutbildning har en annan 

syn på uppfostran. Man kräver mycket av sina barn då, menar lärare 2. Föräldrar som kanske 

inte är hemma så ofta, eller som kanske inte är utbildade och sofistikerade har en annan syn 

och detta gör att eleven hamnar snett så klart, påstår lärare 3.  

”Ja, så klart föräldrarna har en stor inverkan på sina barn, det är ju där allt börjar”, menar 

lärare 4. Den kunskapen sitter i, man präglas mycket av sina föräldrar och äldre kusiner och 

syskon.  

En annan viktig aspekt som lärare 1 lyfter upp är att det märks tydligt att det skiljer sig vad 

gäller elevernas sociala bakgrunder. De engelska eleverna har en annan respekt för oss lärare, 

det märker jag på de franska lektionerna belyser lärare1. De pratar och uppför sig på ett finare 

sätt. De har det strängt i klassen och läraren har mer pondus bland eleverna. Många av barnen 

är diplomatbarn eller läkarbarn, de är allstå väldigt högt utbildade föräldrar menar lärare 1. 

Lärare 2 håller med och betonar att på den engelska sidan är föräldrarna väldigt medvetna och 

högutbildade.  

Lärarna som jag intervjuat, vill jag påvisa, gör en tydlig skillnad mellan elevernas sociala 

bakgrunder baserade på föräldrarnas utbildningsnivå, vilket de sätter högt i 

statusrangordningen. Detta medför även att lärarna har olika förväntningar på sina elever.  

Vidare påpekar lärare 2 att de eleverna från Asien, har en kultur för utbildning och som de 

sätter stor betydelse vid. Föräldrar är viktiga och de överför värderingar och normer på sina 

barn, menar lärare 2. Jag har fullt stöd från föräldrarna, så fort det händer något så ringer jag 
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dem och berättar, hävdar lärare 2. Lärare 2 berättar att hon har förtroende hos föräldrarna och 

kan prata samma språk som de, vilket medför att de lyssnar mer på. Våra elever är otroligt bra 

uppfostrade, deras föräldrar är medvetna och vill det bästa för barnen, betonar lärare2. Även 

här betonar lärare 2 ”våra elever”, som hon i detta fall menar hennes engelsktalande elever, 

vilket hon lyfte fram på samma sätt som när hon vid tidigare tillfälle pratat om lärarna på 

skolan.  

Lärare 3 belyser faktorn att man för det första ska komma ihåg att föräldrarna har helt andra 

bakgrunder. Det är en viktig aspekt. Det är en annan typ av föräldrar som gör ett medvetet val 

gällande att ha sina barn i engelska klasser . De har en annan bakgrund och har helt annan syn 

på utbildning, hävdar lärare 3. ”Man ska tänka på att den engelska delen är ett urval medan 

den andra sidan av skolan och dess elever som är kvar här kommer från en lägre status i 

samhället. Det handlar om föräldrar som inte arbetar, föräldrar med många barn som inte 

orkar engagera sig. Den tredje generationens invandrare som är mer medvetna och kräsna 

gällande sina barns utbildning, har flyttat sina barn till friskolorna.  De senare är alltså aktiva 

syrianska föräldrar, som hon kallar det. ”Vad får man kvar då? Det är de som inte bryr sig och 

nu pratar jag inte om barn, utan om föräldrar” menar lärare 3.  

En låg eller hög skolstatus, ger enligt Robert Erikson och Jan Jonsson (1993), härmed 

hänvisad av Bunar, olika möjligheter för elevernas framtida potentialer inom karriären (Bunar 

2001, s.82-83). Detta påpekar lärare 2 när hon nämner att eleverna i hennes klass vet att det 

får en bättre framtid här i de engelska klasserna och därför flyttar många elever hit från andra 

kommunala skolor med svenska som undervisningsspråket. På skolan med låg status lägger 

man ofta skulden på föräldrarna och deras avsaknad av intresse och utbildning (Bunar 2001), 

vilket lärare 3 gör i detta fall. De studieval och sättet som lärarna delar eleverna i grupper görs 

ofta utifrån vilken social bakgrund man har, vilket leder till att muren mellan eleverna med 

olika social bakgrund blir högre (Bunar 2001, s. 82-83). Intervjuerna gav mig uppfattningen 

att lärare 2 och 3 favoriserar eleverna och skiljer på elevernas sociala bakgrund väldigt tydligt, 

vilket i sin tur kan leda till att man har olika krav på eleverna.  

 

Lorenz hänvisar till SOU: 2006, s.40, som påvisar att det förkommer diskriminering, 

segregation, utanförskap och kränkande behandling i skolan, och att man återger de klyftor 

som finns i samhället mellan de olika grupperna på skolorna (Lorentz 2009, s.22). Även 

sociologen Nihad Bunar (2001, s.75 ff.) belyser klyftorna som finns i samhället och menar att 

detta återspeglas i skolan. De stöden eleven får av sina föräldrar och det sätt som de blir 
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bemötta i skolan har stor betydelse för vad eleven åstadkommer och ändras inte enbart för att 

de möts på skolan (Bunar 2001, s71 ff.).  

 

Lärare 4 hävdar att de engelska eleverna har föräldrar med helt andra yrken och därmed en 

helt annan status. Ett stort problem inom segregationsområdet är de inställningar som man har 

mot ”dom andra” enligt Bunar, då elever oftast väljer en kamrat från samma sociala bakgrund 

både utanför och på skolan och beblandas sällan (Bunar 2001, s.79). 

 

Illeris menar att man har konstaterat att den sociala bakgrund man har bestämmer sedan i sin 

tur vilken status du har i samhället och vilken hierarkiordning man sedan kommer att tillhöra 

(Illeris 2007). Detta ser ut att även vara ett problem gällande lärarna och deras inställning 

kring social status. Lärare 3 poängterar faktum att eleverna har olika social status i samhället 

och bör inte heller beblandas, då detta skulle vara negativt för de engelsktalande eleverna. 

Vidare menar hon att om hon vore förälder till en av de engelsktalande eleverna, hade hon 

inte velat att de skulle umgås och ser därför till att de inte ska behöva göra det. Lärare 3 visar 

tydligt att hon klassar de högutbildade föräldrarna som något bättre.  

 

6. Avslutande slutdiskussion och summering 

Lärarna på skolan har olika uppfattningar kring arbetet med mångfald, kulturmöten, 

värderingsfrågor och integration och lägger tyngden kring detta på olika sätt. De har olika 

uppfattningar kring hur och om man ska arbeta på ett interkulturellt sätt. Utifrån det resultat 

som jag fått i mina intervjuer dök andra aspekter upp som jag anser är väsentliga att nämna i 

min undersökning. Trots några lärares positiva inställning till att vilja skapa möten och lyfta 

upp olikheterna, så räcker det inte. Med det menar jag att denna syn och arbetssätt måste gälla 

hela skolan.  

 

I och med att skolan profilerat sig, har det påverkat skolan och dess elever enligt några av 

lärarna, men även lärarna. Detta nämner lärarna själva spontant i sina intervjuer utan att jag 

behöver ha specifika frågor kring området. Trots att mitt huvudsyfte inte handlade om att ta 

reda på hur skolan fungerat i och med den nya profilen, kan jag inte riktigt skilja på det i mina 

slutsatser då detta har påverkat skolans sätt att arbeta med mångfalden. Skolan består idag av 
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olika etniska grupper med skilda bakgrunder. Då några av lärarna skiljer på vilken kultur 

mellan eleverna och pekar på den kulturen som de anser vara bättre, bibehåller lärarna 

tillsammans med eleverna en segregation på skolan. Detta sätt att klassificera olika etniska 

grupper finns redan i samhället, men om man arbetar mot det på skolan som lärare, kanske 

man kan närma sig en förändring i samhället, vill jag påstå.  

 

En annan spontan känsla gällande namnbytet, Narsby International School, som jag tolkar 

som en kulturförnekelse. Jag menar, vilken bild ger vi våra elever egentligen när vi byter det 

svenska namnet på skolan till ett engelskt?  Man har även tagit bort å: et i namnet på skolan, 

och anpassat det till datorvärlden. Namnet International School är trendigt och höjer även 

skolan dåliga rykte i det mångkulturella område och då hakar man på det, vill jag betona. Men 

det kan även rubba identiteten för många elever vill jag påstå. Den här skolan har haft sitt 

tidigare namn sedan start. Många elevers syskon har gått här, så skolan har blivit en tradition 

och trygghet som gått i generationer. Namnbytet anser jag symboliserar uppdelningen mellan 

lärarna och även ett tecken på att den svenska biten inte är lika viktig på skolan. 

 

Slutligen vill jag hävda att det inte räcker med att ta emot elever från olika sociala, kulturella 

och etniska bakgrunder och stanna där. Man måste enligt min uppfattning jobba med 

relationerna sinsemellan och skapa broar och möten så att eleverna inte känner att det okända 

förblir okänt och att de kan lära sig att acceptera varandra. Numera lever vi i ett 

mångkulturellt, globalt samhälle som expanderar mer och mer. Detta i sin tur leder till att det 

krävs mer av oss människor i våra framtida yrken att kunna möta det annorlunda och ha ett 

bemötande och accepterande förhållningssätt mot varandra. Vi kan oftast inte välja vem vi ska 

gå i skolan med eller vilka vi möter ute i arbetslivet. Då skolan är det första riktiga sociala 

mötet bortsett från familjen, behöver barnen träna i att acceptera och bemöta det annorlunda. 

Det är skolans plikt. Om jag vore t.ex. löneassistent och inte betalade ut rätt lön till de 

anställda, skulle detta snedsteg synas inom kort. Skolans snedsteg syns kanske inte lika snabbt 

och tydligt i början, men det kommer visa sig när eleven blir äldre och hamnar i olika och 

flera sociala gemenskaper i framtiden.  

 

Efter lite research kring arbeten med integration upptäckte jag att det oftast talats om 

invandrare ska integreras med svenskar och att integrationen läggs på att försöka föra ihop 

och integrera dessa två motpoler till varandra. I mitt arbete lyfter jag upp den interkulturella 
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pedagogikens betydelse i den mångkulturell skola och att man bör integrera olika kulturer och 

lyfta upp olikheterna lika mycket som likheter.  I mitt fall öppnar jag för ett nytt perspektiv 

gällande integrationsarbete på skolan och lyser på att integrerar olika ”icke svensk etniska” 

grupper, då jag anser att det är minst lika viktigt för skolan att bilda ett möte mellan dessa 

olika grupper.  

 

Vi bör därför enligt Stier (2009, s. 148), jobba mot en interkulturell kompetens inför mötet 

med andra människor från andra kulturer och etniciteter. Med det menar han att man ska vara 

öppen och nyfiken mot det som är olikt dig själv och ha en bemötande inställning. Lärarnas 

syn på mångfald och syn på den sociala statusen i samhället återspeglas på eleverna och 

påverkar mötet mellan elever med annorlunda kulturella bakgrunder. Nihad Bunar (2001), 

menar vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt, vilket återspeglas på skolorna. Detta 

innebär att på skolan ska man inte bara överföra kunskap, utan även uppfostra och socialisera 

eleven så att den kan klara sig i samhället. 

 

Som avslutande reflektioner drar jag slutsatsen om att Narsby International School inte jobbar 

aktivt med mångfald, integration och värdegrund. De har inte heller någon förståelse för hur 

de olika kulturerna och etniciteterna kan bidra till en segregation mellan eleverna. När det 

kommer till att arbetet med värdegrundsfrågor lyfter lärare 1 och 4 upp och bearbetar 

värdegrundsfrågor tillsammans med eleverna, medan lärare 2 och 3 inte alls tycker att det är 

nödvändigt, men det räcker tyvärr inte. Skolan måste ha en gemensam grund att vila på. 

Vidare ställer jag frågan: hur ska man föra en gemensam värdegrund på skolan, om lärarna 

har olika syn på värdegrund, integration och mångfald på en skola? 

 

Den bild som några av lärarna gav mig under intervjuerna var att den interkulturella 

pedagogiken inte alls existerar hos lärare 2 och 3, medan viljan och förhållningssättet fanns 

hos både lärare 1 och 4. Lärare 1 och 4 försöker tillämpa det interkulturella arbetssättet, men 

de kan inte driva det så hårt. Detta sker enskilt i klassrummet och skulle behöva arbetas med 

på hela skolan för bättre resultat. Kanske är det så att lärarnas egen brist på kunskap om de 

olika etniciteterna på skolan gör att de inte alls är medveten om vad som försiggår mellan 

eleverna på rasterna och de tillfällena då det är inte är lärarlett? Kan lärarnas okunskap och 

rädsla hindrar dem från att hjälpa barnen att dekonstruera sina åtaganden och tankar? Eller att 

lärarna inte känner stöd från ledningen? Kan det även bero på att ledningen inte tryckt på att 
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lärarna ska arbeta aktivt mot en integration och med ett interkulturellt arbetssätt på skolan? 

Det är skolledningens yttersta ansvar att se till att skolan blir en interkulturell omvärld att lära 

ut i och att lösa de svårigheter och konflikter som skolan kan stöta på (Lorenz & Bergstedt 

2006). 

Jag vill tillägga att initiativet kring att arbeta med mångfald på den mångkulturella skolan, 

måste komma från ledningen. Enligt mitt material visar det sig att lärarna inte känner stöd 

från ledningen och vet inte hur de ska gå tillväga med att skapa en god miljö och gemenskap 

på skolan och i klassrummen. Samtidigt har de helt olika uppfattningar kring arbetet på en 

skola med många olika kulturer. Enligt min tolkning vill lärarna att det ska fungera i deras 

klasser mellan eleverna. Men de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga och var de ska börja. I 

läroplanen står det att det är rektorns ansvar att bl.a. låta personalen få den utbildning och 

utveckling som behövs för att de ska kunna genomföra sina uppgifter (Lpo 94, s. 16). Detta 

kan ju tolkas på olika sätt, beroende på vad man anser vara lärarens uppgifter. Detta kan vara 

en anledning enligt min uppfattning varför inte någon orkar ta tag i det. Istället försöker lärare 

1 och 4 att lyfta upp det i sina klassrum enskilt utan rektorns samverkan. Men det räcker inte 

vill jag påstå, skolan måste arbeta tillsammans för att skapa den gemensamma och fasta 

demokratiska grunden som förespråkas i läroplanerna. Jag anser att det är rektors ansvar som 

skolan överhuvud att satsa på att stötta sina lärare så att de känner sig starka och framförallt 

inte ensamma.  

 

Det är viktigt att tänka på att även inom denna ”invandrargrupp”, kan det uppstå konflikter 

utifrån kön, etnicitet och social klass. Det är med andra ord väsentligt att känna till att i ett 

mångkulturellt område med olika kulturer kan det uppstå problem oavsett om det är ett 

invandrartätt område eller ett område med både invandrare och svenskar. Segregationen 

behöver inte handla om svenskar och invandare utan att även olika invandrar grupper kan 

segregera sig mot varandra av olika anledningar. Lorenz (2009) hänvisar till Elmeroth som sin 

tur påpekar faktorn i att många lärare ser en invandrare som en homogen grupp.  

 

Billy Ehn (1993), poängterar att i områden och skolor med många olika etniska bakgrunder, 

blir etniciteten oviktigt, så kallat etnisk neutraliserad. Med det menar han att det inte spelar 

sådan stor roll vilken etnicitet man har, man vänjer sig vid de olikheterna som finns 

(Thorstenson -Ed 2003, s.76). Detta kan jag hålla med om, men under förutsättning att man 
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jobbar med de och erkänner alla olikheter. På en skola med olika etniciteter kan det uppstå 

konflikter och negativa känslor mot det annorlunda. De syrianska eleverna som alltid varit 

den dominerande gruppen på skolan, börjar känna sig hotade, då det kommit en våg av nya 

elever till skolan som de inte alls fått tillfälle att möta, vill jag betona. Skolan enligt min 

uppfattning behöver införa en interkulturell arbetssätt som kan hjälpa eleverna att skapa en 

bro mellan de olika kulturerna och jobba med de negativa känslorna. 

 

Jag anser att det område som skolan befinner sig i är på väg mot en förändring där många 

olika etniska grupper börjar beblandas, vilket i början kan kännas främmande. Om några år, 

om skolan lyckas att framförhålla ett interkulturellt förhållningssätt, kommer man till den 

etniska neutraliseringen, som Ehn nämner. Men först vill jag hävda måste man på en skola 

med olika religioner, etniciteter och kulturella bakgrunder jobba med det på ett aktivt sätt och 

införa den interkulturella pedagogiken. Att förändra ett förhållningssätt mot ett annat kan vara 

ett tungt arbeta som krävs tid men även vilja, hävdar jag. Skolan som jag studerat är inte där 

ännu, men i process förhoppningsvis.  
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Bilaga 1: Informationsbrev  

Hej!  

 

Jag heter Jino Solav och går sista terminen på det interkulturella lärarprogrammet på 

Södertörns Högskola. Jag har valt att utföra min c- uppsats och dess undersökning på er skola.  

  

Studien kommer att handla om integration och värdegrundshantering i skolan och hur man 

hanterar de olika etniska tillhörigheterna på skolan, ett ämne som jag tycker är viktigt 

eftersom integrationsbegreppet kan vara svårdefinierat samtidigt som det används ideligen i 

dagens samhällsdebatt. Mitt syfte är att undersöka hur man på eran skola tänker kring 

begreppet integration, mångfald och värdegrundsfrågor samt hur de upplever att de använder 

dessa tankegångar i arbetet med eleverna. 

 

Jag önskar att få intervjua två lärare från de svenskspråkiga klasserna och två från de 

engelskspråkiga klasserna. Intervjun kommer att ta högst en timme per lärare och kommer 

spelas in.  

Valda delar av intervjun kommer sedan att utgöra resultatet i min c-uppsats. Intervjun 

kommer inte att användas i något annat sammanhang. Varken ditt namn eller namnet på den 

skola och den stadsdel du arbetar i kommer att visa sig i den färdiga uppsatsen. Efter att jag 

bearbetat intervjun kommer jag att förstöra all material. Om du önskar ta del av mitt färdiga 

studieresultat skickar jag gärna ett exemplar av c-uppsatsen till dig. Kontakta mig gärna om 

du har frågor.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Jino Solav 

070 4448034 jino.solav@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

1. Vad har du för arbetsuppgifter?  

2. Vad betyder mångfald för dig?  

3. Erbjuds personalen på skolan någon form av fortbildning för arbetet inom den 

mångkulturella och mångreligiösa skolan?  

4. Hur diskuterar ni i skolan kring begreppet integration?  

5. Jobbar ni ihop från de olika klasserna?  

6. Vad betyder integration för dig?  

7. Arbetar ni på ett speciellt sätt för att skapa en kommunikation och integration mellan 

de olika kulturerna på skolan? 

8. Hur ser du på etik och moral (värdegrund), vad är det för dig? 

9. Vilken värdegrund vill du förmedla till eleverna?  

10. Arbetar ni med värdegrundsfrågor på skolan? Hur gör ni det? 

11. Lyfter ni upp de olikheterna som eleverna har baserade på etnicitet eller socialklass?  

Om nej, varför inte? 

12. Tror du att faktorer som etnicitet och religion och klass kan skapa ett glapp och 

marginalisering på skolan? 

13. Kan det finnas något annat som kan påverka mötet mellan eleverna med skilda 

kulturer? 

14. Tror ni att föräldrar har en påverkan på barnen?  

 

 

 

 

 


