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Abstract 

The aim of this essay is to examine how teachers’ work with individual development 

plan (IDP) can contribute to an intercultural leadership and inclusion. The 

interviewed teachers say that IDP forces them to reflect critically on their thinking on 

aspects as learning methods, gender and ethnicity. It makes them listen to - and think 

- in new and more including ways, to adapt to each pupil’s individual possibilities to 

achieve the curriculum standards within the common area. That requires lots of 

resources like extra teachers and new material.  

         An active reflection can make ethnocentrism develop into intercultural 

competence. That is a listening, critical and diversified thinking prepared to 

deconstruct and create new ways of thinking in relation to different pupils and 

situations. It can deconstruct the cultural boundaries and dualistic categorizing. An 

intercultural leadership needs a common culture - as a common truth - where all 

cultures can meet. That could be the curriculum of values wich aims for erasing 

prejudices and to create including. 

        

     

Key words:  intercultural, inclusion, individual, prejudice, reflection, 

deconstruction. 
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1. Inledning 

  

Hur blir läroplanens mål om att skolan ska vara en inkluderande verksamhet praktiskt 

möjligt? Pirjo Lahdenperä, forskare inom interkulturell pedagogik, menar att det 

största hindret för en inkluderande skola är den starka etnocentrismen i form av 

fördomar och avsaknad av normkritiskt tänkande. Det grundar sig i en rädsla eller 

ointresse för det nya och annorlunda i relation till kulturella kategorier som etnicitet, 

genus, socioekonomi, funktionsförmåga och elevers läroprocesser. Fördomarna 

påverkar det pedagogiska ledarskapets arbetsmetoder och förhållningssätt till 

eleverna. 

    Enligt Friends, ett auktoriserat nätverk mot kränkande behandling i skolan, är 

elevers psykiska ohälsa idag hög och bidragande orsaker är, liksom Lahdenpreä 

menar, fördomar och snäva normer om hur en ”normal” elev anses vara. Där spelar 

lärare en viktig roll för att erkänna mångfalden bland och inom eleverna genom att 

skapa likvärdiga relationer till dem. Friends rekommenderar lärare att föra fram 

normen från skolans värdegrund om allas lika värde, att synliggöra och ifrågasätta 

fördomsskapande normer och att se och anpassa sig likvärdigt till elevernas 

individuella kontexter inom klassen.
1
 

    Värdegrunden är enligt läroplanen ämnad som norm i lärares och rektorers 

ledarskap för att motverka diskriminering och för att skapa ett likvärdigt bemötande 

av elevers olika kulturer och förutsättningar att nå studiemålen. Idag används allt 

oftare individuella utvecklingsplaner (IUP) som verktyg för att följa normen om 

likvärdighet och inkludering. Hur fungerar det?  

 

 

 

 

      

                                    

 
1 Friends, 2008, s79ff 
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.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt lärare upplever att arbetet med 

individuella utvecklingsplaner bidrar till ett interkulturellt ledarskap och inkludering. 

Min tes är att planerna bidrar till interkultururaliet och inkludering eftersom de 

fokuserar på anpassning till elevernas individuella kontexter. 

    Den övergripande frågeställningen är: på vilket sätt kan lärares arbete med 

individuell utvecklingsplan bidra till ett interkulturellt ledarskap och inkludering? 

För att kunna besvara frågan krävs svar på frågor som är kopplade till teorierna om 

interkulturellt ledarskap och inkludering. Det innebär normkritiska metoder som 

syftar till att anpassa sig efter eleverna, nära relationer för att kunna lyssna till 

elevernas individuella förutsättningar samt en kontinuerlig och normkritisk reflektion. 

Intervjufrågorna till lärarna är därför:  

  

* Hur ser de pedagogiska metoderna ut? 

* Hur ser den pedagogiska relationen ut? 

* Hur ser den pedagogiska reflektionen ut? 

 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning vilken kan relateras till den här undersökningen är examensarbetet 

IUP – konsekvenser för lärare i praktiken.  Den är författad av studenterna Mikael 

Hansson och Lukas Ludvigsson på lärarprogrammet vid Göteborgs universitet. De 

har gjort en kvantitativ undersökning där de har låtit lärare svara på ett enkätformulär 

om sina upplevelser av individuell utvecklingsplan (IUP) och dess påverkan på 

arbetssituationen.  

    Deras undersökning visar att lärarna i det stora hela är positiva till arbetet med IUP 
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och upplever att det skapas en större närhet till elever och föräldrarna. Nackdelarna 

visar sig vara att det kräver mycket av deras arbetstid och att det ger lärarna en högre 

arbetsbelastning. 

    Hansson och Ludvigsson presenterar det skolpolitiska syftet med införandet av IUP 

vilket är att elevernas olika planer ska förtydliga och förenkla lärares och elevers 

arbete med läroplanen och kursplanerna:  

 

 
Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna nå så långt som 

möjligt. 
2
 

  

 

Ett annat syfte med IUP är även att öka elevens delaktighet och ansvar för sitt eget 

lärande. I delaktigheten utgör övandet av reflektion det centrala momentet. Tanken 

grundar sig i John Deweys (1859 - 1952) framhävande av reflektionen som det 

avgörande momentet för utveckling i lärprocessen. I reflektionen ska eleven lära 

känna sig själv och få möjlighet att nå mål i sin egen takt.  

    För att detta ska ske krävs en förståelse för människan som helhet dvs. att 

lärprocessen grundar sig i stimulans av flera olika sinnen där olika elever kan behöva 

mer stimulans av vissa sinnen än andra för att tillgodogöra sig kunskap. Detta innebär 

att vikt läggs vid det upplevelsebaserande lärandet där skolan skapar en balans mellan 

teori och praktik. I en reflektion, som till exempel i IUP, ges lärare och elever 

möjlighet att blicka både framåt och bakåt vilket placerar oss i en ständigt pågående 

bildningsprocess. 3
   

 

 

 

 

 

                                    

 
2 Skolverkets allmänna råd om individuell utvecklingsplan i Hansson och Ludvigsson, 2006  
3 Lpo 94 i Hansson och Ludvigsson, 2006 
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1.4 Teori 

 

 

      1.4.1 Interkulturellt ledarskap 
 

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, är en av utvecklarna till den interkulturella 

pedagogiken. I sina böcker om interkulturalitet har hon utvecklat teorier om 

interkulturell lärmiljö, ledarskap och organisationskultur. Hon menar att 

interkulturalitet är en beskrivning av en mångkulturell miljö där det finns en tydlig 

aktivitet som syftar till att de olika kulturerna integreras. Syftet med integreringen är 

jämlikhet, rättvisa och demokrati och att människorna i den mångkulturella miljön 

ska behandlas likvärdigt och inkluderande.
 4

 

    Interkulturalitet utgår från ett postmodernt perspektiv vilket innebär en 

konstruktivistisk syn på kunskap. Tillgänglig kunskap ska därför problematiseras och 

vara material för ständigt nyskapande. Det innebär ett kritiskt förhållningssätt och 

nedbrytande av de traditionella sanningar som skapar fördomar och avstånd mellan 

olika kulturella aspekter. Syftet är att skapa ett fritänkande och diversifierat sinne.              

Verktyget för att skapa ett interkulturellt ledarskap är således en kulturell 

medvetenhet samt ett normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 

    Lahdenperä beskriver det interkulturella ledarskapet som just ett kognitivt tillstånd 

där pedagogen genom reflektion i kulturmöten har skaffat sig ett öppet sinne och är 

medveten om sin egen, sina elevers och den tillgängliga kunskapens kontext. För att 

möta kulturella olikheter krävs att relationer och metoder är under ständig utveckling 

vilket endast kan ske med en god reflektion och normkritiskt tänkande. En 

kvalitetsmässig reflektion kan endast existera om förutsättningarna är en öppen och 

tillåtande kommunikation som tack vare sin öppenhet kan kontrastera den egna 

kulturella horisonten. 
5
    

    En interkulturell verksamhet definierar Lahdenperä som:  

                                    

 
4 Lahdenperä, 2008, s94ff   
5 Lahdenperä i Lorentz och Bergstedt, 2006, s101ff 
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*Heterogenitet som utgångspunkt och resurs 

*Planering och rekrytering efter mångfalden 

*Inkludering av det “annorlunda” och nykomlingar 

*Mötesplatser för samverkan och interkulturell kommunikation,  

  debatter och dialoger, öppet klimat motverkar grupptänkande 

*Konflikter och motsättningar tydliggörs och hanteras 

*Lärande organisation med utvecklad problemlösningsförmåga 

*Nytänkande och innovationer premieras 

*Komplementär hållning 

*Kontinuerlig kompetensutveckling
6
  

 

Lahdenperä anser att skolans värdegrund bör bli mer synlig och diskuterad i 

skolverksamheten för att skapa ett interkulturellt ledarskap och en inkluderande miljö. 

Hon menar att en förutsättning för att läraren ska kunna sammanföra olikheter i en 

klass på ett bra sätt är att olikheterna möts i en gemensam kultur i form av en 

inkluderande värdegrund. Den ska vara lyssnande till olika perspektiv och gemensamt 

skapad av lärare, elever och helst även av föräldrar. Värdegrunden behövs enligt 

Lahdenpeä som utgångspunkt och en trygghet för alla skolans parter.
7
  

    Värdegrundens demokratiska normer är därmed både orsaken till och syftet med att 

bryta fördomsskapande normer. De normerna ska hjälpa till att frigöra lärare och 

elever från fördomar för att kunna skapa en likvärdig skola som visar och praktiserar 

allas lika värde.   

    Lahdenperä menar att motsatsen till interkulturalitet är etnocentrism. Det innebär 

att nytänkande sorteras bort och rättesnöret är ”så här har vi tänkt och gjort i alla år 

och det har fungerat bra, varför sluta?” Ett ledarskap fyllt av traditionsbundna 

föreställningar och fördomsfyllda normer kan påverka elevernas identitetsskapande 

                                    

 
6 Lahdenperä, 2008, s33  
7 Lahdenperä i Lorentz och Bergstedt, 2006, s91 
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och läroprocesser i enlighet med enkla normmallar och bidra till stigmatisering och 

segregering. 

    Skillnaden mellan en mångkulturell ledare och en interkulturell ledare är att 

mångkulturalism enbart uttrycker ett tillstånd, ett uppvisande av tolerans för att det 

finns många olika kulturer på skolan. Den interkulturella ledaren arbetar istället 

tydligt och aktivt för att dessa olika kulturer ska mötas och lära av varandra genom ett 

normkritiskt och lyssnande arbete.  

     

     

 

      1.4.2 Interkulturell kompetens 
 

Den här undersökningen grundar sig även på pedagogikforskaren Hans Lorentz teori 

om reflektion som ett grundläggande medel för att skapa en interkulturell kompetens. 

Lorentz menar, liksom Lahdenperä, att för att kunna agera interkulturellt krävs en 

kognitiv utvecklingsprocess. Lorentz har gjort en modell där utvecklingen går från 

etnocentrism till etnorelativism och som landar, men inte avstannar, i en interkulturell 

kompetens.   

    Han menar att en person som medvetet reflekterar över sin egen kulturella kontext 

till stor del kan frigöra sig från denna kognitivt. Frigörelsen är till stor nytta för den 

egna intersubjektiviteten det vill säga självmedvetenhet och förståelse för sin egen 

kontext. Förståelsen för grunderna till ens egna åsikter och beteenden, och därmed 

även andras, kan alltså bli bättre via en självkritisk reflektion. 

    Det etnocentriska stadiet är ursprungsläget i vilket vi föds i där vi likt en tabula 

rasa är orörda av intryck och agerar och tänker enbart utifrån våra egna behov och 

drifter. När vi saknar möjlighet att tillgodogöra oss nya intryck på grund av ointresse 

eller bristande tillgänglighet, finns det ingen grund för reflektion och vi tänker därför 

då endast utifrån våra egna referensramar. Olika människor utsätts under livet för, och 

intresserar sig för, olika mycket intryck och kulturmöten varför olika människor har 

olika grad av intersubjektiv utveckling. 

    Genom att utsätta sig för kulturmöten och i relation till dessa aktivt reflektera över 

den egna kulturella kontexten lämnar vi successivt det etnocentriska stadiet och 
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hamnar då i ett etnorelativistiskt stadium. Det innebär att i mötet med andra 

perspektiv får vi en möjlighet att se våra åsikter i ljuset av andras. I och med att vi 

lyssnar till andras erfarenheter och relaterar dessa till våra egna kan vi se att den egna 

sanningen inte längre ter sig lika självklar. Tankefältet har tillförts fler perspektiv 

vilket skapar insikt om att den egna och andras sanningar är kulturbundna. 

    För att lämna det etnorelativistiska stadiet och skaffa sig en interkulturell 

kompetens krävs det att vår egen intersubjektivitet är aktivt praktiserad. Det innebär 

att vi har en god medvetenhet om oss själva och andra som kulturella varelser och 

genom reflektion och kritiskt tänkande i alla situationer agerar för att aldrig avstanna i 

vårt tankesätt.  På så sätt lär vi ständigt om och utvecklas.8 Verktyget för en 

interkulturell kompetens är således en aktiv reflektion, normkritiskt tänkande och 

öppenhet för nytänkande. Det innebär att vedertagna sanningar, som 

fördomsskapande normer och dualistiska föreställningar, kan upplösas vilket leder till 

att: 

 

... nya mönster bildas i annorlunda former av mångfald och variationer och inte 

längre i första hand bejakar likhetsprincipen. Detta sätt att förhålla sig till 

dualismen betyder att lärande och kunskapsbildning varieras och utvecklas.
9
  

 

  

Med detta menar Lorentz att en aktiv reflektion och ifrågasättande av normer kan leda 

till ett fritt tänkande bortom invanda strukturer och snäva tankesätt. Ett tänkande som 

möjliggör nya sätt att se på elevers identitet och på vad kunskap är och hur den kan 

uppnås. En helhetssyn som synliggör tidigare osynliggjorda dimensioner det vill säga 

ett synliggörande av den mångfald som finns i en elevgrupp och inom varje elevs 

individuella kontext.  

    Lorentz talar i citatet om att vi ska lämna likhetsprincipen där syftar på 

fördomsskapande normer. Men han menar även att den interkulturella kompetensen 

innebär att vi ska belysa både olikheter och likheter. Genom att synliggöra 

                                    
 
8 Lorentz och Bergstedt, 2006, s120ff  
9 Ibid, s130 
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mångfalden kan läraren synliggöra inte bara olikheter utan även likheter som finns i 

elevgruppen. Likheter mellan personer som framträder tack vare den aktiva 

dekonstrueringen av fördomar. Likheter som kan leda till en känsla av samhörighet.
10

 

    Lärare är viktiga aktörer i samhällets demokratiska process. I sitt ledarskap kan de 

påverka elever med sitt personliga perspektiv på kulturella fenomen. Läraren har en 

stor makt i att genom ord och handling sätta dagordningen för eleverna och visa vad 

som anses rätt och fel. Makten kan användas till att verka i demokratisk riktning där 

alla elever kan ges möjlighet att bli och att känna sig inkluderade.  

    Genom en väl utvecklad medvetenhet om sin egen och sina elevers kulturella 

kontexter har läraren i sitt ledarskap större möjligheter att frigöra sig, och därmed 

även eleverna, från fördomsskapande normer. Frigörelsen kan innebära ett ledarskap 

som lyfter fram och anpassar sig till flera perspektiv. Ett ledarskap som uttrycker 

likvärdighet och därmed går i inkluderande riktning.  

 

 

       
       

      1.4.3 Inkludering 
 

Pedagogikprofessorn Claes Nilholm vill lyfta fram begreppet inkludering i skapandet 

av en mer demokratiskt formad skola. Han menar att inkluderingsbegreppet, som 

finns med i läroplanen, används alltför lättvindligt i olika sammanhang. Skolor kan 

säga sig vara inkluderande när de i själva verket är enbart integrerande eller 

mångkulturella. Inkludering är, menar han, ingen objektiv bedömning utan en 

subjektiv upplevelse. En upplevelse som vi enbart når genom att lyssna till berörda 

parter det vill säga de som vi vill inkludera. Det krävs alltså en hög grad av lyssnande 

till - och ett deltagande från - skolans alla parter för att skapa en inkluderande 

verksamhet. 

    Kriteriet för att en verksamhet ska vara inkluderande är att verksamheten anpassar 

sig efter individernas olika förutsättningar och perspektiv och inte tvärtom. 

                                    
 
10

 Lorentz och Bergstedt, 2006, s130f 
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Anpassningen ska ske inom de gemensamma ramarna, upplevas inkluderande och 

inte uttrycka avvikelse från normen. En förutsättning för en inkluderande verksamhet 

är således ett normkritiskt tänkande där normen för hur saker genomförs ifrågasätts 

till förmån för ett öppet tänkande där alla avvikelser från normen erkänns och ses som 

likvärdiga och därmed normaliseras. Inkluderingen av det avvikande in i det som av 

tradition anses normalt kräver en medvetenhet om att det normala ständigt bör 

ifrågasättas för att inte stagnera och exkludera.
11

  

    En förutsättning kan därmed vara ett interkulturellt ledarskap eftersom det 

interkulturella ledarskapet innebär ett aktivt reflekterande över och ifrågasättande av 

normer med syftet att kulturer och tankesätt ska mötas och därmed skapa nytänkande 

och bryta fördomar. En skola som har interkulturella ledare bör därmed ha goda 

förutsättningar att skapa en inkluderande miljö.  

    Den inkluderande verksamheten ska genom sin normkritik lyssna till och tillvarata 

olika perspektiv och tillmötesgå olikheterna inom den gemensamma gruppen. 

Nilholm tar i samband med lyssnandet upp begreppet deliberativitet. Det innebär att 

lärarna skapar aktiva kulturmöten mellan elever genom att se till att olika åsikter i en 

grupp får komma till tals men utan att gruppen behöver vara överens. På det sättet 

fostras både lärare och elever demokratiskt i att lyssna på varandra, att ha tålamod för 

olikheter och att hitta likheter mellan olika kulturer.  

    Då lärarna på allvar lyssnar till elevernas perspektiv får de en bättre uppfattning om 

deras kulturer och förutsättningar att nå skolmålen. Det samma gäller för relationen 

mellan rektorer och lärare; en skola med hög grad av lyssnande får en mer öppen 

miljö där olikheter lättare ses som berikande istället för avvikande och fel. Det blir 

därmed en miljö som är nytänkande och möjliggör ett inkluderande tankesätt och 

verksamhet. 

    Nilholm anser att syftet med inkludering är att minska segregeringen i samhället. 

Både den segregering som finns mellan människor och den som finns inom varje 

enskild människa. Nilholm menar att det finns en längtan efter helheter inom 

människor för att erkänna och synliggöra en helhetssyn av oss själva: ”Segregeringen 

                                    

 
11 Nilholm, s16ff 



 
 

14 

finns inom oss, i de olika sammanhang vi rör oss i har vi olika identiteter/roller, t.ex. 

make, chef, bror, underordnad, idrottsintresserad.”
12

 

    Segregeringen mellan människor visar sig i den gruppindelning som finns i att vi 

gör ”skillnad mellan människor utifrån olika identitetskategorier till exempel genus 

och etnicitet.”
13

 Och han lyfter framförallt fram den grupp som vi i skolan kallar 

”barn i behov av särskilt stöd”. Då vi poängterar att det gäller något särskilt vi talar 

om visar det på ett avvikande från normen om hur en elev anses vara. För att minska 

uppdelningen, som oftast innebär olikt värderande, behöver vi istället skapa helheter. 

Genom att aktivt tänka utanför normen kan vi lyfta fram och erkänna fler människors 

perspektiv. Det skapar en bättre helhetsbild av tillvaron och mer samhörighet:  

 

Många människor har kommit att marginaliseras i den meningen att de kommit att 

representera det onormala, det avvikande, det andra eller vad man väljer att kalla det. 

Detta onormala har då alltså kommit att ses som mindre värt. Kvinnan, den 

funktionshindrade, främlingen, den socialt underställde eller den sexuellt avvikande har 

kommit att representera detta andra.
14

  

 

För att få människor att närma sig varandra behöver vi således skapa nya sätt att tänka 

och agera. Vi behöver ifrågasätta invanda perspektiv, för att kunna synliggöra dem 

som av tradition och normbundna strukturer hamnat i skymundan, och behandla alla 

perspektiv likvärdigt. 

    

 

 

 

 

1.5 Metod och material 

 

                                    
 
12 Nillholm, 2006, s20 
13 Ibid. 
14 Ibid, s21 
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För att skapa en helhetsbild av det pedagogiska arbetet med IUP är studien 

etnografisk och utförd enligt kvalitativ trianguleringsmetod med teorianalys, 

observationer och intervju.
15

 Fältstudien är gjord på lågstadiet, på en liten 

mångkulturell skola norr om Stockholm. Skolan utgår från IUP i sin pedagogiska 

plattform och tillhör en friskolekoncern där alla skolor har en gemensam pedagogisk 

plattform. Just den här skolan har endast lågstadieelever men strukturen med IUP 

följer med upp till gymnasienivån.  

    Lågstadieklassen är åldersintegrerad och består av tjugo elever med olika kulturell 

bakgrund i fråga om genus, etnicitet och funktionsförmåga, men är homogen i 

socioekonomiskt avseende då majoriteten av eleverna tillhör medelklassen. För 

klassen ansvarar två lärare, här kallade Lisa och Karin. 

    Intervjun och observationerna fokuserar på lärarnas arbete med IUP i relation till 

deras pedagogiska metoder, relationer till eleverna och deras reflektionsarbete. Fokus 

ligger på dessa områden eftersom de är betydande i det interkulturella ledarskapet och 

inkludering. I analysen kopplas materialet från observationer och intervjuer till 

teorierna om interkulturalitet och inkludering.  

    Observationerna har skett vid fyra tillfällen; den 16 april 2009, den 25 april 2009, 

den 15 maj 2009 och den 2 juni 2009 och har vi alla tillfällen varat cirka två timmar. 

Intervjun, vilken genomfördes med lärarna Lisa och Karin den 16 april 2009, är en 

semistrukturerad djupintervju vilket innebär att planerade frågor har ställts till lärarna 

och utöver det har det tillkommit frågor med syfte att förtydliga och fördjupa svaren. 

De planerade frågorna till intervjun finns i slutet av uppsatsen som bilaga 1. Intervjun 

bandades och pågick en timma och har därefter transkriberats och analyserats. 

Etnografen Birgitta Kullberg menar att syftet med djupintervjuer är att: “… lära sig 

att se omvärlden genom uppfattningar och tankar hos den person som intervjuas.”
16

 

Det innebär således ett aktivt lyssnande där den som intervjuar lättare kan förstå 

respondentens perspektiv.  

                                    

 
15 Kullberg, 2004, s13f 
16 Ibid, s121f 
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    Litteraturen som fältstudien har analyserats mot beskriver interkulturalitet, 

inkludering och individuell utvecklingsplan. Till interkulturalitetsteorin används Pirjo 

Lahdenperäs Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald från 2008 och Hans 

Lorentz och Bosse Bergstedts Interkulturella perspektiv – pedagogik i mångkulturella 

lärandemiljöer från 2006. Inkluderingsteorin förklaras utifrån Claes Nilholms 

Inkludering av elever i behov av särskilt stöd - Vad betyder det och vad vet vi? från 

2006. Förklaringar till individuell utvecklingsplan hämtas från Mikael Hansson och 

Lukas Ludvigsson uppsats IUP - Konsekvenser för lärare i praktiken, examensarbete 

vid lärarprogrammet från 2006 och Stig Johanssons Individuell utvecklingsplan och 

Vittrakulturen från 2003 samt Gerd B och Gerhard Arwfidssons Didaktik för lärare – 

En bok om lärares yrke i teori och praktik från 2002. Eftersom Friends är en erkänd 

organisation som jobbar för elevers rätt att bli rättvist behandlade för den individ de 

är används deras bok I normens öga - metoder för en normbrytande undervisning från 

2008 som en del av bakrundsförsklaringen i inledningsavsnittet.. Som inspiration och 

källa till forskningsmetodiken används Birgitta Kullbergs Etnografi i klassrummet 

från 2004.  

 

           

          

          1.5.1 Källkritik 

          

          Jag tycker att den tid som har lagt på observationer och intervju har gett en bra bild 

av verksamheten på den undersökta skolan. Min förförståelse av verksamheten är 

dock ganska stor eftersom jag tidigare har arbetat som vikarie på skolan och därmed 

har en ganska etablerad relation till elever, lärare och arbetsmetoderna. Relationen 

underlättade säkerligen möjligheten att sätta mig in i och att analysera verksamheten 

samt att tillägna mig den sorts svar som uppsatsens frågeställningar syftade till.  

             Litteraturen anser jag vara tillräcklig i omfång och kvalitet. Det vore likväl 

önskvärt om litteraturen om interkulturalitet skulle vara något tydligare och mer 

specifik.  
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       2. Analys 

 

 

2.1 Pedagogiska metoder 

 

I det nedsläckta klassrummet på den lilla skolan i norra Stockholm sitter tjugo 

lågstadieelever med sina lärare Karin och Lisa på mattan i en morgonsamling. Alla 

elever berättar vad de gjort på arbetspasset dagen innan och vad de har lust att göra 

under dagen. Klasslärarna kopplar samtalet om elevernas önskningar till deras 

individuella utvecklingsplaner genom att uppmuntra eleverna till det som de har lust 

att göra, men samtidigt till eget ansvar för att hinna med veckomålen. Alla elever 

läser i sin planeringsbok vad de ska arbeta med under veckan och väljer sedan vad de 

vill arbeta med. Lärarna kontrollerar elevernas val och hjälper dem att ta fram det 

material som passar varje elev.
17

   

    Lisa förklarar att de alltid följer samma rutiner och att tanken bakom arbetsformen 

är: ”När de gör sakerna är inte viktigt men de ska vara gjorda när veckan är slut. På så 

sätt möter vi barnet i det känslomässiga läget, vilken lust de har att göra saker.”
18

  

    Karin pekar på en sexåring som arbetar med en mattebok ämnad för årskurs två:  

 

Det kan vara så att några barn är jättetända på att bara jobba med matte en hel 

vecka och det är helt ok. Och dessutom ofta bra för då kan de med glädje 

fördjupa sig i till exempel ett räknesätt. Sedan är vår uppgift att ha is i magen 

och att se till att de tar igen andra ämnen veckan därpå.
19

   

   

Individuella utvecklingsplaner är en viktig del av skolans pedagogiska plattform 

vilket grundar sig på tanken att olikheter berikar. De individuella utvecklingsplanerna 

                                    
 
17 Observation 
18 Intervju 
19 Ibid 
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upprättas för både elever, lärare och chefer och består av tre delar; lära sig att lära, 

personlig utveckling och kunskapsutveckling. 

    Elever och lärare ska enligt plattformen ses som individer med olika förutsättningar 

och sätt att lära där syftet är att lyssna till och tillgodose olikheterna inom den 

gemensamma miljön. Fokus på den individuella kontexten ses alltså inte oberoende 

av den gemensamma kontexten utan syftar till att skapa en inkluderande miljö. En 

miljö där, liksom Nilholm förordar, olikheter inte ses som ett problem utan som en 

naturlig utgångspunkt där alla elever och personal är viktiga delar av en helhet. 

Helheten är dels den gemensamma elevgruppen, de gemensamma rummen och en 

gemensam grundstruktur med gemensamt uppförda ordningsregler och värden. 

Värden som har sin grund i läroplanens värdegrund och syftar till ett aktivt 

demokratiarbete med likabehandling.
20

   

     Karin berättar vidare att klassen är åldersintegrerad och att det finns smågrupper 

inom klassen vilka är skapade efter målgrupper. Det innebär att grupperna sätts ihop 

efter vilken nivå i läsning och i skrivning de ligger på. Till exempel kan en sexåring 

vara i samma målgrupp för läsning som är ämnad för en sjuåring men eleverna kan 

skifta grupp om de avancerar eller halkar efter.  

    Den goda anpassningen kan lärarna göra tack vare sina noggranna observationer 

och reflektioner kring elevernas individuella nivåer vilka skrivs ner i varje elevs IUP.  

Efter att noga, både individuellt och gemensamt, ha reflekterat över och fått kunskap 

om vem varje elev är vet de ganska bra vilka hjälpmedel som krävs för varje elev att 

nå läroplansmålen.  

    Med de flexibla smågrupperna inom klassen blir därmed alla sedda och 

respekterade för de dem är utan att behöva lyftas ut ur klassen i permanenta särklasser 

för elever som ligger över eller under normalnivån. Hela begreppet normalnivå blir 

därmed mindre relevant och indirekt ifrågasatt. Det finns där via läroplanens 

föreskrivningar om normalkunskap efter ålder, men blir flytande och ifrågasatt tack 

vare det stora fokuset på individens förutsättningar.  

    Lärarna berättar att perspektivet som de arbetar utifrån är att alla har olika 

                                    

 
20 Johansson, 2003, s8ff; Nilholm, 2006, s16ff 
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förutsättningar och lär sig på olika sätt vilket medför att de planerar materialet efter 

målgrupperna och lärstilar. Lisa lyfter upp det personliga engagemanget i att se till att 

alla får sina behov tillgodosedda. Det krävs engagemang för att ordna material och 

metoder så att alla känner sig lockade att lära sig på sitt sätt. Eleverna kan lära sig till 

exempel bokstäver, siffror och att räkna på så många olika sätt. Men lärarna utformar 

handlingsplanen så att eleverna får pröva att arbeta efter olika lärstilar vilket bidrar 

till att utveckla olika sidor av dem själva. De får då även möjlighet att lära sig via 

olika sinnen. Att använda olika sinnesintryck, som genom till exempel konst, är 

viktigt för att lära känna sig själv, anser Karin. 

     Tanken bakom skolans arbetssätt härleds till pedagogen John Dewey och 

progressivismen enligt vilken lärande ska ses som tankeprocesser och kunskap som 

konstruktion. Eleven ska enligt Dewey behandlas som ett subjekt och ska få möta 

kunskap utifrån sina egna förutsättningar och med olika sinnen.
21

 Karin säger att till 

grund för IUP inom deras skola ligger tanken att olikheter berikar. Med det menas att 

alla är olika och att ingen förmåga är bättre än någon annan. Någon kan vara 

jätteduktig på att presentera en uppgift på ett uppträdande och någon annan på att 

skapa eller skriva. Hon tycker att det är just olikheterna som berikar en grupp:  

 

Eleverna tränas i att se att alla har olika egenskaper men att alla egenskaper är 

lika mycket värda. Dessutom är ju pedagogerna olika och kan och bidrar med 

olika färdigheter. Ingen behöver känna sig mindre värd än någon annan och alla 

har olika bitar i sin handlingsplan som de får jobba med. 
22

 

     

    I denna skolas skrift om IUP står det att olika metoder krävs för att möta olika 

förutsättningar och intressen; olika "kunskaper, erfarenheter, behov, lärstil".
23

  Detta 

ska då tillgodoses och genomföras via IUP. I arbetet med olika metoder utgör det 

upplevelsebaserade lärandet en stor del vilket innebär att lärarna ordnar olika sorters 

projekt där eleverna får möta olika situationer ute i samhället och i skogen. Under 

                                    
 
21 Johansson, 2003, s 24; Arwfidsson, 2002, s 67f; Lorentz, 2006, s 118 
22 Intervju 
23 Johansson, 2003, s 22  
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projekten arbetar eleverna både individuellt och gemensamt.
24

  

    Karin berättar att de jobbar varvat med ämnesperiod och projektperiod. Under 

projektet är det ett upplevelsebaserat lärande där eleverna får ett uppdrag som de ska 

utföra till projektavslutningen som presenteras på valfritt sätt. I projektet måste alla 

lära sig att ställa frågor, söka svar och att pröva att arbeta med olika metoder. De kan 

till exempel vara teater, forska, bygga olika modeller eller hålla ett litet föredrag. De 

jobbar då enskilt eller i grupp.  

    Synsättet, menar Lisa, är att de ska se på eleven och lärare som individer med olika 

personlighet och hon håller med Karin i att en del är bra på drama och en del på 

annat:  

 

 

Det finns alltid något som man är bra på och det är vår uppgift att visa att alla 

egenskaper som kunskaper och lärstilar är lika viktiga och lika mycket värda. 

Genom att vi tillsammans med eleven, föräldrarna och kolleger kommer fram till 

var eleven står i kunskapsnivå och lärstil så kan vi utarbeta en handlingsplan.
25

  

 

Den främsta fördelen för eleven är, anser Lisa, att självbilden utvecklas. Och att utan 

självbild vore det svårt både för dem som lärare och för eleven själv att veta hur de 

bäst ska möta elevens behov.
26

  

    Kunskapssynen på skolan samstämmer med Lahdenperäs syn på att en 

interkulturell ledare ska ha ett normkritiskt synsätt på kunskap och kunskapsbildning. 

Läraren ska, liksom Karin och Lisa gör, visa ett aktivt intresse för olika sorters 

kunskaper och sätt att lära sig och värdera alla kunskaperna lika och erbjuda eleverna 

varierade lärometoder. 
27

  

    Även skollokalen erbjuder variation. Den är uppdelad i flera rum med olika 

utformning och stil. Lisa säger att: "Eleverna kan arbeta enskilt eller i grupp de väljer 

själva och de kan välja i vilken sorts rum de vill sitta i, om de vill arbeta själva i ett 
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litet ombonat rum eller sitta tillsammans med många i ett stort rum."  Lisa förklarar 

att modellen är, enligt denna skolas tanke om lärstilar, varierad för att passa olika 

lärstilar och olika känslomässiga lägen.
28

 

    Detta visar på ett arbete för att skapa en inkluderande miljö. Liksom Nilholm säger 

så arbetar lärarna och skolan som helhet för att alla elever ska få utbildningen 

anpassad efter individuella behov utan att bli tvingade ut ur klassen och in i olika 

sorters särklasser. Att skolan är anpassad efter - och att lärarna ser och är flexibla för - 

olika elevers behov av olika nivåer, material och studiemiljö, och att detta tillgodoses 

inom den gemensamma klassen, är bra inkluderingsåtgärder.  

    Flera barn sitter själva i smårum och när jag frågar barnen själva varför de gör det 

så säger de att de blir störda av de andra barnen, att de vill och behöver sitta själva. 

En elev säger att han vill ha lugn och ro för att skriva en saga. Med den här eleven 

fungerar det enligt Lisa mycket bra med sagoskrivande för att han ska få lust till att 

lära sig skriva och läsa och att de överlag använder sig mycket av sagoskrivande för 

att på så sätt låta barnen stimulera alla sina sinnen i lärprocessen.  

    Det finns även möjligheten att sitta avsides i det stora klassrummet med hörlurar på 

sig. Det är ett av barnen som gör det, han behöver vara tillsammans med de andra 

men samtidigt för sig själv och avskärmar sig därför med musik i lurarna. Karin säger 

att musiken även bidrar till den här elevens inlärningsförmåga.
29

  

     När en elev med läs- och skrivsvårigheter går in i ett avskilt grupprum är detta 

inget som de övriga eleverna lägger märke till. Karin menar att eftersom alla har sin 

individuella plan, arbetar med olika material och i olika rum, så är den extra läs- och 

skrivträningen bara en av allas olika redskap i lärmiljön.
30

 

    I samklang med en bred kunskapssyn, anser Lahdenperä att ett interkulturellt 

ledarskap innebär en tydlig anpassning till olika behov och att därför, liksom Karin 

berättar, är variation i arbetsmetoder nödvändig så att arbetssättet inte blir statiskt. 

Skolan i dag strävar ju efter att ge en likvärdig utbildning vilket måste innebära att 
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den inte är lika för alla utan att den formas på olika sätt.
31

 

    Lisa påpekar att de, trots deras stora flexibilitet och situering efter elevers behov, 

har en för eleverna och lärarna gemensamt uppförd struktur. Hon pekar på ett bord 

där det ligger en silvermålad bok som det står Vårt förhållningssätt och spelregler på. 

Lisa förklarar:  

 

Vi arbetar ju utifrån olikheter, men det gemensamma för både pedagoger och 

elever är ju målen som ska nås och våra gemensamma förhållningssätt och 

spelregler. Förhållningssätten och spelreglerna uppför vi vid varje nytt läsår 

tillsammans med eleverna och sen tar vi upp dem under samlingarna. Både vi 

och eleverna kan luta oss mot dem och agera därifrån, men också förändra dem 

om det är någon elev eller pedagog som tycker det behövs.
32

  

     

Lahdenperä menar att det interkulturella ledarskapet kräver just en gemensam kultur 

att agera utifrån. Då du som ledare agerar interkulturellt och situerat mellan olika 

sorters kulturer så behöver du ha en grundkultur att utgå ifrån med syftet att skapa 

trygghet för både lärare och elev. Kulturen ska, liksom den som Lisa och Karin utgår 

från, vara skapad på deltagardemokratiska grunder och vara öppen för omformande 

och kritik för att inte stagnera och exkludera.
33

 

  

 

 

2.2 Pedagogisk relation 

 

Lahdenperä talar om vikten av att ha en nära relation mellan lärare och elev för att 

kunna agera interkulturellt. Läraren måste intressera sig för och känna sina elever väl 

för att veta vilka kulturella kontexter de befinner sig i och hur de bäst bemöter deras 

olika förutsättningar.  
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    Lisa anser att deras relation med eleverna blir väldigt nära tack vare IUP och att de 

får en bra koll på varje elevs utveckling. Och då utveckling som helhet både 

personlighetsmässigt, som att öva på att vara en bra kompis, att samarbeta, 

kunskapsutveckling och prövande av nya lärstilar. Hon upplever det jättespännande 

att ha den närheten och följa eleverna i deras utveckling och att eleverna känner att 

lärarna ser dem utan att döma dem för hur de är eller jämföra dem med andra.  

 

Vi visar att vi respekterar dem för de är just nu, nästa vecka eller månad kanske 

de har ett annat sätt agera, är intresserade eller bättre på ett nytt ämne eller testar 

att lära sig saker på nya sätt. Och eftersom vi går in med hull och hår för att lära 

känna barnen så tycker man väldigt mycket om dem. Det är fantastiskt att arbeta 

efter att barnet är i centrum.
34

 

 

Enligt Karin vore det meningslöst att ha en läroplan om inte IUP fanns. IUP 

möjliggör menar hon, att idealen i läroplanen där varje elevs behov och 

förutsättningar ska tillfredsställas kan nås på ett bra sätt. Och hon tycker att det är 

jättebra att de tillsammans med eleverna, kollegor och föräldrar kan komma överens 

om mål för eleven och hur de ska nås:  

 

IUP gör dessutom eleverna trygga, du känner att du får vara som du är, du är 

trygg som individ, oavsett om du är pojke, flicka, kommer från ett annat land 

eller har ett lite annorlunda sätt att lära dig saker på. Man klumpar inte ihop och 

säger att ni pojkar är si och flickor är så. Vi samtalar mycket med eleverna om 

att alla är olika men lika mycket värda. När en elev har svårt för ett ämne har 

föräldrar och vi koll på det och hjälper till men den behöver inte jämföra med 

klasskompisarna eftersom alla har olika planer.
35

  

 

De samtal med eleverna som Karin beskriver, om allas lika värde och 

förhållningssättet till dem som individer och unika varelser, är ett enligt Lorentz 

viktigt steg för att bryta etnocentrismen med invanda normer och dikotomier för till 

exempel kön, etnicitet och funktionsförmåga. Genom att ses som en unik- men 
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samtidigt likvärdig - del i gemenskapen ges möjlighet till att skapa en respekt för 

olikheter. Istället för som situationen är idag där både lärare och elever förhåller sig 

till det främmande hos andra genom att gruppera efter invanda normer och ytliga 

faktorer som kön, etnicitet och funktionsförmåga.  

    Lärarna reproducerar då normer som sätter elever i fack. Det ger en förenklad och 

fördomsfull bild av eleven och sätter agendan för vad som anses normalt.  Till 

exempel att flickor, pojkar, invandrare eller elever med psykiskt- eller fysiskt 

handikapp fungerar på vissa sätt vilket stänger in eleverna i förenklade 

verklighetsmallar. Genom att ifrågasätta normer och att låta eleverna bli lyssnande 

till, i till exempel den nära relation som en IUP möjliggör, kan eleven få uttrycka mer 

av sin identitet och förutsättningar. En helhetsbild som gynnar både eleven och 

läraren i arbetet mot fördomar och för att ge varje elev en skola efter sina 

förutsättningar.  

    Lahdenperä påpekar också vikten av nytänkande och att för att arbeta sig bort från 

fördomsfulla normer är en förutsättning att ha ett öppet sinne och bra kommunikation.  

Karins beskrivning av deras relation till eleverna genomsyras av just ett normkritiskt 

och öppet förhållningssätt till invanda tankemönster. 
36

 

    Eleverna ska jämföra sig med sig själva, menar Karin, men lärarna uppmuntrar 

samtidigt till att eleverna ska samarbeta med varandra och lära av varandra. Både vad 

gäller ämnen och hur de bemöter och samarbetar med varandra. Det är något som de 

pratar om i grupp att de ska få förståelse för varandras beteende, att alla har olika 

saker att träna på i sitt agerande. De uppmuntrar eleverna till att respektera varandra 

och att alla har olika saker att träna på i sitt beteende för att de förhållningssätt och 

spelregler som de upprättat ska följas på ett bra sätt. Eleverna uppmuntras även till att 

säga ifrån när något känns fel och då kan de hänvisa till klassens överenskomna 

förhållningssätt och spelregler det vill säga de deliberativt skapade normerna.  

    Tack vara uppmuntran till självreflektion, till förståelsen för andra människors 

kulturer och den närhet som finns mellan elever och mellan elev och lärare, tror Karin 

att de förhindrar mycket mobbning. Lisa stämmer in och säger att när någon som har 
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problem med att få utbrott så ser övriga elever det inte som något speciellt avvikande 

utan som en del i den elevens individuella plan.  

    Eftersom lärarna är väldigt medvetna om elevernas olika förutsättningar undviker 

de ofta situationer som annars, liksom Lahdenperä menar är vanligt, innebär att lärare 

utdelar skuld och skam vid avvikande beteende eller perspektiv. Eleverna slipper 

också bli stämplade för ett dåligt beteende för alltid. Istället fokuseras på elevens 

helhet genom att intressera sig för och synliggöra delarna i helheten, som till exempel 

hur eleven tar till sig kunskap, hur den mår och har det hemma och i elevgruppen.
37

 

      

 

 

2.3 Reflektionens betydelse 

 

På en tavla i ett av rummen finns ett schema för veckan som är uppdelat i 

gemensamma genomgångar samt eget arbete. Det står att klassen på kommande 

onsdag ska ha en reflektionsdag för hur läsåret har fungerat där läraren utvärderar 

tillsammans med eleverna. 

     Karin berättar om betydelsen av reflektion i arbetet med IUP där reflektionen dels 

sker mellan lärarna i arbetslaget och i elevernas reflektion tillsammans med 

klasskamrater och med lärarna. Reflektionen sker varje veckoslut om hur veckan har 

varit både kunskapsmässigt och socialt. Det är basen för att de ska kunna gå vidare i 

arbetet för både lärare och elever, säger Karin.  

    Efter att de har gjort utvärderingarna så planerar eleverna med hjälp av lärarna för 

veckan som ska komma. Därefter har de en samling och berättar det som är 

gemensamt för alla vad som ska hända nästa vecka. Eleverna tänker då själva igenom 

vad de har lärt sig, på vilket sätt de har lärt sig och vad de behöver öva på. 

    Något som är jättebra, tycker Karin, är att lärarna har en så tät kommunikation och 

reflektion med både eleverna och med föräldrarna. Lärarna skriver en 

veckoutvärdering i elevernas utvecklingsplaner. De har tio ansvarselever var som de 
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genom IUP får en extra nära kontakt med. Men alla lärare har kunskap om alla 

elevers utvecklingsplaner eftersom de läser igenom allas planer för att kunna hjälpa 

varandra i reflektionen kring varje elev och därmed kunna möta allas behov så bra 

som möjligt.  

    Varje veckoslut läser sedan föräldrarna igenom utvärderingen skriven av både elev 

och ansvarspedagog och därefter skriver föräldrarna kommentarer till det som eleven 

och läraren har skrivit. Därutöver kommer föräldrarna ibland och pratar med lärarna 

om det som skrivits. Karin säger att hon och Lisa alltid finns till hands i 

utvärderingsprocessen om det är någon elev eller förälder som vill fråga eller lägga 

till något. Efter halva terminen är det sedan en stor utvärdering tillsammans med 

föräldrarna om hur det har gått med utvecklingsplanerna. Då reflekterar de över vilka 

punkter som de behöver arbeta vidare med och om det är något nytt som behöver 

läggas till.  

    Den föräldrasamverkan som Lisa och Karin beskriver är nödvändig för att i en 

mångkulturell miljö kunna agera interkulturellt vilket innebär ett aktivt lyssnande till 

alla parters åsikter. För att skapa en interkulturell och inkluderande verksamhet bör 

föräldrarna göras delaktiga och behandlas som kompletterande parter i elevernas 

läroprocesser.
38

  

    Samverkan med föräldrar i utvecklingssamtalen leder enligt Lahdenperä även till 

en fördjupad reflektion eftersom lärarnas egna kulturella horisonter då blir 

kontrasterade av föräldrarnas reflektioner. Även här sker alltså deliberativa beslut 

tack vare lärarnas aktiva lyssnande till och inkluderande av föräldrarnas åsikter. 

    Betydelsen av pedagogernas reflektioner framhäver även Lisa:  

 

Vi reflekterar hela tiden över vårt eget arbete, det är en förutsättning för att göra 

bra planer för eleverna. Det krävs att vi är mycket flexibla i vårt sätt att tänka och 

att vi tänker över om vi behöver byta material eller metoder för att möta elevernas 

behov.
39

  

 

                                    

 
38 Lahdenperä, 2008, s104ff 
39 Intervju 
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Karin poängterar att självbilden är mycket viktig. Den ger trygghet för alla, och gör 

eleverna trygga i sin roll som elever och barn i gruppen det ger dem mer lust till 

lärandet.  

    Även lärarna reflekterar över sina självbilder i deras egna utvecklingsplaner. 

Planen handlar olika områden som de behöver utveckla, allt för att på bästa sätt kunna 

möta elevernas behov och förutsättningar. Lisa och Karin är jättenöjda med att ha sina 

egna planer för skolverksamheten. Tack vare planerna och reflektionerna kring dem i 

arbetslagsmöten och samtal med skolledaren känner kollegorna varandra mycket väl. 

Resultatet av att alla har personliga handlingsplaner blir, upplever de, att alla kollegor 

på ett smidigt sätt kan komplettera varandra när de arbetar. Karin tycker att de enkelt 

kan bidra med olika delar, efter hur de fungerar i arbetet och efter olika personliga 

styrkor. Liksom för eleverna så revideras lärarnas planer också efter ett halvår.  

     Den grundliga reflektion som Lisa och Karin beskriver kring sitt ledarskap är 

enligt Lorentz och Lahdenperä det grundläggande verktyget för att skapa en 

interkulturell kompetens. Lorentz menar, liksom Lahdenperä, att för att kunna agera 

interkulturellt krävs det en kognitiv utvecklingsprocess som sker via kritisk reflektion 

över egna och andras tankar och fördomar.  

    Lisas och Karins aktiva reflektion ger dem medel och möjlighet att, enligt Lorentz 

modell, utvecklas från ett etnocentriskt stadium till ett etnorelativistiskt. Via 

lyssnandet medvetandegörs de om olika åsikter och kontexter och kan då relatera det 

egna perspektivet till andra. En aktiv reflektion kan ge dem en interkulturell 

kompetens där de kan, liksom de upplever, genomföra en praktiserad medvetenhet 

om sig själv och andra som kulturella varelser via ett normkritiskt tänkande och 

förhållningssätt.  

    Lyssnandet till - och kontrasteringen med - elevers, föräldrars, skolledarens och 

kollegers reflektioner leder till en fördjupad reflektion. Det leder till att de 

disciplineras till att aldrig stanna i sina tankesätt och därmed ständigt lär om och 



 
 

28 

utvecklas. Lyssnandet leder även till att alla parter inkluderas i planeringen av 

skolverksamheten.40 

    Lahdenperä pekar också på att en interkulturell skola ska vara genomlyst av en 

öppen kommunikation för att alla parter ska bli självmedvetna och angelägna om att 

ständigt utveckla verksamheten mot inkludering. Vinsten av det normkritiska, 

lyssnande och reflekterande förhållningssättet är en diversifierad och nyskapande syn 

på elever, föräldrar och arbetssätt. Ett förhållningssätt som skapar ett ledarskap som 

till stor del kan befrias från fördomar och stigmatiserande normer.
41

 

 

 

 

       3. Sammanfattning  

  

Syftet med den här uppsatsen var att pröva tesen om att det pedagogiska arbetet med 

individuell utvecklingsplan (IUP) bidrar till ett interkulturellt ledarskap och 

inkludering. Undersökningen gjordes i en klass på en skola som utgår från IUP i sin 

pedagogiska plattform. De två klasslärarnas upplevelser av arbetet med IUP har 

analyserats i relation till Pirjo Lahdenperäs teori om interkulturellt ledarskap, Hans 

Lorentz teori om interkulturell kompetens och Claes Nilholms teori om inkludering.  

    Båda interkulturalitetsteorierna och teorin om inkludering menar att verktyget i ett 

interkulturellt och inkluderande ledarskap är en aktiv reflektion och ett normkritiskt 

tänkande. Den gemensamma reflektionen är avgörande för att lärarna ska kunna ha ett 

lyssnande, kritiskt och kontextmedvetet förhållningssätt i relation till sig själv, 

kollegor, elever och till elevernas föräldrar.  Ett öppet och fördomsfritt tänkande kan 

minska kategorisering av elever och föräldrar. Genom att öppna upp för ett 

mångdimensionellt tänkande kan likheter och empati framträda och minska ett 

tänkande med uppdelningen ”Vi och Dem”.  

                                    

 
40 Lorentz och Bergstedt, 2006, s120ff  
41 Lahdenperä, 2008, s 94ff 
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    Med en god intersubjektivitet, det vill säga kulturmedvetenhet, kan läraren 

utvecklas kognitivt. Kulturmedvetenheten och lyssnandet till andras kulturella 

perspektiv kan frigöra läraren från att tro sig bära på den enda sanningen om hur 

verkligheten ser ut och hur den bör vara. Den kognitiva utvecklingen som sker i 

reflektionen kan leda till att läraren dekonstruerar sina invanda föreställningar och 

därmed minskar sina fördomar om till exempel genus, etnicitet, klass, sexualitet och 

funktionsförmåga. Dekonstrueringen innebär ett ledarskap med ökade möjligheter till 

empati för fler perspektiv än de traditionella vilket ökar förutsättningarna för 

flexibilitet och nytänkande bortom normerna, och då även till en inkluderande 

verksamhet. 

    Lärarna på den undersökta skolan beskriver en inkluderingsprocess genom att de 

med hjälp av IUP ser varje elev som en helhet i sig, som en individ med 

flerdimensionerad identitet, i stället för att kategorisera dem efter enkla normmallar 

som pojke, flicka, svensk, invandrare, onormal i inlärning och så vidare. De 

inkluderar även genom att de har ett normkritiskt förhållningssätt till 

arbetsmetoderoch försöker därföra på allvar anpassa verksamheten till elevers olika 

förutsättningar och behov inom den gemensamma klassen. Därmed erkänns eleverna 

som lika mycket värda delar av den gemensamma helheten, det vill säga klassen. 

Eleverna blir då både värdemässigt och fysiskt inkluderade.  

    För att kunna arbeta normkritiskt krävs ett aktivt lyssnande till elevers olika 

perspektiv. Det kräver en nära relation vilket lärarna upplever den regelbundna 

kommunikationen som följer av arbetet med IUP ger dem. Den modell med lärstilar 

som den här skolan använder sig av kan anses värd att ifrågasätta eftersom modellen 

riskerar att sätta elever i endimensionella och permanenta fack. Men eftersom lärarna 

menar att de, liksom allt annat de ifrågasätter, ständigt omvärderar elevernas lärstilar 

blir de därför inte något fast utan istället flytande. Lärstilar framstår därför som ett 

intressant verktyg för att synliggöra tanken att lärprocesser inte följer en generell mall 

och anpassningen efter elevers individuella förutsättningar genom att bland annat 

stimulera olika sinnen. 

    Lärarna menar att förutsättningen för att de ska kunna handleda eleverna i deras 

läroprocess är att lärarna själva reflekterar över sitt arbete. På den undersökta skolan 
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visar sig lärarnas självreflektion vara god tack vare den täta utvärderingen med 

eleverna och föräldrarna där den egna kulturella horisonten kontrasteras av 

reflektioner från elever, föräldrar och arbetslaget. Det samma sker i den för lärarna 

egna IUP:n där de gör en reflektion kring det egna ledarskapet vilken kontrasteras 

mot skolledarens reflektioner.  

    Kontrasteringen leder enligt Lahdenperä dels till en öppen demokratisk verksamhet 

och dels till en fördjupad reflektion där läraren utvecklas kognitivt och ständigt 

utvecklar sitt ledarskap. Läraren på den undersökta skolan vittnar om att de - tack 

vare genomlysningen och normkritiken i ledarskapet - aldrig stannar upp i 

utvecklingen, att arbetsbördan minskar och att den demokratiska och deliberativa 

graden ökar tack vare flera parters delaktighet i reflektionen. Reflektionen och 

verksamheten blir således mer inkluderande. 

    Det interkulturella ledarskapet med flexibilitet i tanke och handling kräver, enligt 

Lahdenperä, en elevdemokratiskt uppförd kultur vari alla kulturer kan mötas vilket 

skapar gemenskap och trygghet. Den kulturen – normen - blir då en sanning i det i 

övrigt postmodernt konstruktivistiska och normkritiska perspektivet. Den undersökta 

skolan har en gemensam kultur i det de kallar för Förhållningssätt och spelregler 

vilken utgår från läroplanens värdegrund. Att följa värdegrunden innebär att ta 

ställning för normen om allas lika värde och rätten att bli inkluderad. Det finns 

således en norm som syftar till att bryta fördomsskapande normer och till att 

inkludera. 

    För att koppla resultatet till avsnittet om tidigare forskning så visar Hanssons och 

Ludvigsson liksom lärarna i den här undersökningen att IUP skapar möjlighet till 

viktig reflektion och till en nära och betydelsefull relation mellan lärare och elever 

och till deras föräldrar. Den nära relationen skapar bra förutsättningar för ett aktivt 

lyssnande till elevers och föräldrars perspektiv och ökar därmed möjligheterna till 

empati för - och anpassning till - elevernas olika kontexter vilket gör det lättare att nå 

kunskapsmålen i läroplanen.  

    Lärarna i Hanssons och Ludvigssons studie tyckte dock att arbetet med IUP skapar 

en stor arbetsbörda medan lärarna i den här underökningen framför en bild av att IUP 

till största del förenklar deras arbete. Troligtvis på grund av dessa lärares 
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förutsättningar med ett - i förhållande till en normalstor klass - färre antal elever per 

lärare att planera för. Det färre antalet elever underlättar ett aktivt lyssnande och 

relationsskapande till eleverna vilket ökar möjligheten till ett normkritiskt ledarskap 

och inkludering.  

 

 

 

4. Diskussion 

 

I dagens skolpolitik talas det om att det är viktigt att skapa en likvärdig skola med 

likvärdig behandling av eleverna. För att nå detta ideal har det bland annat införts 

krav på likabehandlingsplaner och individuella utvecklingsplaner med syftet att bättre 

leva upp till idealen om att bemöta eleverna efter deras olika förutsättningar och att 

bryta fördomar. Planerna är praktiska redskap för att implementera skolans 

demokratiska värdegrund och ställer därmed krav på lärare och skolledare att ha ett 

kritiskt och reflekterande förhållningssätt till fördomsskapande normer och 

föreställningar kring normalitet och avvikelse. Normer som de kring etnicitet, 

religion, genus, klass, sexualitet, funktionsförmåga och tanken om att elevers 

lärprocesser följer en viss norm (vilket resulterar i den ständigt omdebatterade 

specialpedagogiken).  

    En viktig faktor som försvårar likvärdigheten är att förskole- och skolgrupperna 

ökat i elevantal per lärare vilket försvårar ett interkulturellt och inkluderande 

ledarskap med aktiv reflektion och normkritik. Lyssnandet till och reflektionen kring 

elevens individuella kontext försvinner lätt i en stor massa med knaper tid för varje 

elev. Det innebär att fördomar lättare består och att elever stoppas i fack för att 

snabba på reflektionen. Rådande situation bidrar till - liksom Lahdenperä, Nilholm 

och nätverket Friends har beskrivit dagens skola - att gamla fördomsskapande normer 

reproduceras vilket försvårar en verksamhet som är både nytänkande och 

inkluderande. 

    Förhållningssättet till flickor är ofta att behandla dem efter duktighetsnormen vilket 

innebär att de anses göra läxor och är lugna och tysta i klassrummet. Pojkar behandlas 
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efter normen om att pojkar brukar vara sämre på att göra läxor, vara stökiga, men bra 

på att tala för sig i klassen. Det okritiska förhållningssättet till könen - vilket 

dessutom oftast är heteronormativt - begränsar och skapar ångest för dem som kliver 

utanför normen. 

    Invandrare förväntas komma från arbetarklass, ha en religiös övertygelse, en 

annorlunda kvinnosyn samt ha problem hemma och agera ut dessa i skolan. De 

påläggs ofta även en etnisk romantiseringsbild vilket lätt kan leda till exotisering och 

”Vi och Dom”-tänkande vilket är en grogrund till rasism.  

    Barn som inte kan koncentrera sig och sitta stilla eller är långsamma i inlärning, 

klassas allt oftare som funktionsnedsatta och får en diagnos och särlösning utanför 

klassen för att den normala verksamheten ska kunna fortlöpa. När de egentligen 

kanske behöver någon som lyssnar till att de har sociala problem eller helt enkelt lär 

sig på ett annat sätt än katederundervisning. Eller så får dessa barn ingen hjälp alls på 

grund av resursbrist vilket innebär svårighet att nå läroplansmålen, skamkänslor hos 

eleven och en orolig miljö för resten av klassen. Satsningen på specialpedagogik och 

elitklasser innebär en uppdelning i normalelever och elever som avviker från normen 

i en sämre och en bättre nivå. Det ter sig kontraproduktivt. Hur kan lärare visa 

eleverna allas lika värde samtidigt som de medverkar till en för eleverna mycket 

kännbar kategorisering? Det är dessutom väl känt att elever lär av varandra och därför 

har stor nytta av mångfald i klassrummet.  

    Tittar vi på den studerade skolans stora lyhördhet inför varje elevs förutsättningar, 

via ett engagerat arbete med IUP och få elever per lärare och anpassade resurser, har 

vi en annan utgångspunkt. En utgångspunkt som intresserar sig för - och har 

förutsättningar – att se eleven som bestående av delar som liknar andras delar. Men 

med en unik kulturell sammmansättning och som därför inte går att placera i enkla 

normmallar. Det möjliggör ett ledarskap som är aktivt lyssnande, normkritiskt och 

engagerat i relation till eleven.  

    Förutom intresse krävs som sagt bra förutsättningar i form av tid, personal och 

material. IUP finns inom de flesta skolor men frågan är hur effektivt redskapet är med 

få resurser. Det är ett viktigt ställningstagande som vi måste göra i vår syn på skolan. 

Vill vi inkludera behöver vi tillföra resurser till fler lärare per klass för att alla elever 
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ska bli sedda bortom normer, lyssnade till och få det engagemang och metoder som 

krävs för att nå målen. Det behövs resurser till rätt anpassat material och flexibla 

lokaler. Som det ser ut i skolan idag finns det knappt resurser till en generellt 

anpassad utbildning, hur ska vi då kunna anpassa materialet individuellt? Skollokaler 

följer en gammal norm om att alla elever ska tryckas samman i ett och samma rum 

och arbeta på samma sätt med katederundevisning, istället för att som i den 

undersökta skolan ha alternativa material, upplevelsemetoder och små rum inom 

klassens gemensamma lokal.  

        Det finns även en risk med IUP inom en vinstdrivande skola; hur självständiga 

kan lärarna vara i sina reflektioner kring elever? Hur mycket påverkar den 

övergripande företagskoncernen lärarnas öppenhet och ärlighetsgrad i 

kommunikation och reflektion med föräldrar kring elever? Risken att den fina tanken 

med IUP, som verktyg för kursmål och likabehandling, formas till en slätstruken 

standardreflektion finns även i de kommunala skolorna. Den ständigt ökade tids- och 

psykiska stressen på grund av stora elevgrupper riskerar att få en negativ effekt på 

den så viktiga reflektionen. Hur kan lärare skapa den anknytning som ett 

interkulturellt och inkluderande ledarskap kräver i stress? Hur kan de få tid att göra 

noggrant reflekterade planer och att bemöta elevers olika behov i en situation som 

endast möjliggör skapandet av flyktiga relationer?  

    Den rådande betygshetsen och konkurrensen mellan olika skolor påverkar också 

kvalitén negativt. Den grundläggande reflektionen med hög grad av kritiskt tänkande 

och deliberativ kommunikation riskerar att få stryka på foten till förmån för 

resultatfokuserade rektorer, föräldrar och skolpolitiker som har kortsiktiga mål vilket 

drabbar både elevernas ämneskunskaper och öppenheten.   

     Det är bra att det kommer verktyg som bidrar till att bemöta elever efter olika 

förutsättningar, minska diskriminering och skapa en likvärdig skola. Men för att 

skapa en förändring gäller det att verktygen används aktivt och att det finns 

tillräckliga resurser och kunskap till att genomföra dem. Det krävs mer tid, fler lärare 

och andra vuxna i skolan som kan hjälpa till i reflektionen. Det krävs även att lärare 

och övrig skolpersonal har en kunskap om fördomar och hur de kan arbeta 

interkulturellt med normkritik och ickediskriminering. En sådan lärarutbildning finns 
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på Södertörns högskolas interkulturella lärarprogram vilken bidrar till en kognitiv 

bildningsprocess i skapandet av en demokratifostrande skola. 

    Det talas även om att vi behöver skapa ordning och reda i skolan. Jag tror på ett 

ledarskap som intresserar sig för att bryta fördomar, segregerande arbetsformer och 

diskriminering. Ett ledarskap som ges möjlighet till - och självt tar ansvar för -

självkritisk reflektion, att arbeta för alla människors lika värde och att engagera sig i 

att skapa en relation till alla elever. Skolan är grunden för resten av samhället. En 

skolas och lärares likvärdiga respekt för eleverna kan skapa en känsla av inkludering 

och därmed minska elevers psykiska ohälsa och skapa trygghet inifrån vilket 

påverkar ordningen positivt. I förlängningen kan det bidra till ett nytänkande och 

inkluderande samhälle med färre fördomar och minskad segregation. Det är precis 

den ordning och reda som vi behöver.                              

    Visionen om en inkluderande och likvärdig skola är möjlig att nå. Vi kan skapa en 

skola med interkulturella lärare som arbetar normkritiskt medvetet vilket bidrar till 

både deras egen och elevernas kognitiva bildningsprocess och fritänkande samt till en 

minskad segregering inom och mellan oss. Vi kan skapa rimliga resursmässiga 

förutsättningar vad gäller elevantal per lärare, rumsliga och materialmässiga 

variationer. Vi kan anpassa oss till olikheterna, visa på deras lika värde och genom att 

synliggöra mångfalden kan vi synliggöra likheterna och därmed kanske skapa mer 

gemenskap. 

 

 

 

 

5. Fortsatt forskning 

 

Den här uppsatsen har fokuserat på lärarnas ledarskap i relation till elevernas 

individuella utvecklingsplaner. Det skulle vara mycket intressant med en studie som 

går in mer specifikt i vad det interkulturella ledarskapet och inkludering kan innebära 

för skolans demokratiska utveckling. Till exempel hur en - vilket Friends 

rekommenderar – medvetet normbrytande undervisning kan se ut och vilka effekter 
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det får. Det skulle även vara intressant att undersöka elevernas upplevelser av de 

individuella utvecklingsplanerna och av ett interkulturellt ledarskap; hur det påverkar 

elevernas möjligheter att nå målen i läroplanen, minskad diskriminering och, i 

relation till detta, studera elevernas upplevelse av inkludering.  

    Som avslutning vill jag föra fram ett tänkvärt och uppmanande citat från författarna 

till Friends bok I Normens öga – metoder för en normbrytande undervisning:  

 

 

Normer handlar om makt. Den som lever upp till normen har makt att avgöra om den som 

avviker ska accepteras eller inte. Det ger en maktobalans som medför att avvikaren är 

beroende av normpersonens godkännande. Men eftersom alla människor deltar i att 

upprätthålla normer kan vi alla vara med och förändra dem. Fundera på vem som gynnas 

och vem som missgynnas av normen. Vad kan du göra för att skapa förändring? 
42

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

      Källförteckning 

 
 

Intervju 

Djupintervju med lärarna Lisa och Karin 2009-04-16.04 samt tillkommande frågor i 

                                    
 
42

 Friends, 2008, s15 



 
 

36 

samband med observationstillfällen   

 

Observationer 

Observationer på undersökt skola 2009-04-16, 2009-04-25, 2009-05-15, 2009-06-02  
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1.  På vilket sätt upplever ni att ert arbete med IUP påverkar de pedagogiska 

metoderna i ert ledarskap?  

 

2.  På vilket sätt upplever ni att ert arbete med IUP påverkar den pedagogiska 

relationen till era elever? 

 

3. Vilken betydelse har reflektionen i ert arbete med IUP och hur är den organiserad? 

 

 

 

.  

 


