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Förord

Uppsatsarbetet har tagit form samtidigt som jag arbetat heltid som lärare, och jag vill passa på 

att tacka en del personer som hjälpt mig på vägen. Dels vill jag tacka informanterna som 

ställde upp för de intervjuer som är grunden för denna studie, och dels vill jag tacka min 

sambo Göran Norman och mina bonusbarn Miranda och Simåne för stöd och visad förståelse 

för min uppsatsskrivande. Jag vill också tacka mina arbetskollegor Anna-Lisa Inglén, Jonna 

Kristoffersson, Carina Erixon och Maria Johansson för glada stunder och inspiration på 

vägen. Till sist vill jag rikta ett stort tack till min handledare Stefan Lundström som under 

hela vägen till en färdig uppsats fanns där med uppmuntran och konstruktiv kritik som fick 

mig att upptäcka nya förmågor hos mig själv som uppsatsskribent. 
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på sitt uppdrag i förhållande till en 

mångkulturell miljö. Huvudfrågan bryts ner till de didaktiska frågorna vem? vad? och hur? 

och dessa frågeställningar används också för att kategorisera resultatanalysen. Metoden som 

används är kvalitativa intervjuer, och tolkningen av dessa är hermeneutisk, där lärarnas 

berättelser tolkas utifrån min egen förståelse och utifrån denna förståelse så vidgas 

perspektivet genom användandet av relevant forskning och applicerbara teorier. Den 

kvalitativa metoden begränsar undersökningsmaterialet och tre lärare intervjuades för denna 

studie. För att kunna tolka informanternas berättelser så används teorier och tidigare forskning 

om interkulturellt lärande, identitetsskapande i skolan, språkutveckling samt så ingår också 

skolan och postmoderniteten i dessa områden. Resultatanalysen visar på lärare som till viss 

del medvetet arbetar med språkutveckling. Men det framkommer även att lärare bekräftar ett 

imaginärt monokulturellt tonårs-vi, och undviker att lyfta fram olikheter. Vidare så upplever 

lärarna att deras uppdrag till stor del fylls av fostrande. I diskussionen så diskuteras analysen 

under tre rubriker. Under den första rubriken ”Läraren som språkutvecklare, samhällsfostrare 

och ämneskunskapsförmedlare”, så diskuteras att lärare, även i andra ämnen än språk, 

medvetet använder sig av språkutvecklande strategier samt på vilket sätt skillnader i hur 

informanterna tolkar sin vardag är beroende av/eller får konsekvenser för hur de ser på sitt 

uppdrag. Nästa rubrik ”Ett monokulturellt tonårs-vi – en anakronism i den svenska skolan?”, 

handlar om lärarnas förhållningssätt till elevernas erfarenheter, och deras identitetsskapande. 

Sista rubriken, ”Flerspråkiga elevers kultur – något inom so-ämnet?”, behandlar 

informanternas tolkning av elevernas kultur till att i första hand handla om krig och konflikter 

och vilka eventuella konsekvenser detta kan få. 
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1 Inledning

”Men i det här landet har ni väl kommit väldigt långt vad gäller jämställdhet och demokrati?” 

säger en karaktär i Jonas Hassen Khemiris pjäs Invasion och anspelar på en som jag upplever 

ganska utbredd uppfattning som i sin tur bygger på en etnocentrisk uppfattning om det egna 

landets förträfflighet. Sedan 2002 har jag arbetat som gymnasielärare i svenska, religion och 

längre fram även svenska som andraspråk. När jag började arbeta som lärare så märkte jag att 

det var milsvida skillnader mellan hur olika lärare förhöll sig till en ny verklighet med nya 

svenskar och ökad globalisering där vad som är väsentligt i dag kan vara oväsentligt i 

morgon. Vad är egentligen en lärarens uppdrag i en allt mer globaliserad värld? På mindre än 

en sekund kan vi virtuellt färdas till andra sidan jordklotet. Berättelserna om världen är 

många, och kommer på olika sätt ända in i vårt vardagsrum. Vi reser också mer och ofta har 

både lärare och elever varit utomlands. Ges i skolan möjlighet till ett gränsöverskridande 

identitetsskapande som är fas med världen utanför? Eller är skolan en trött dinosaurie som i 

första hand bekräftar elever som passar in en svensk vit medelklassnorm? Jag har funnit det 

intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till ett mångkulturellt klassrum. Läroplanen 

slår fast att elevens bakgrund och erfarenheter ska tas tillvara, och jag undrar om lärare gör 

det. Vad händer i mötet med elevernas bakgrund och det som förväntas av dem i skolan?

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka hur lärare ser på sitt uppdrag i en mångkulturell miljö. I Läroplanen 

fastslås att läraren ska utgå från varje elevs förutsättningar, erfarenheter och tänkande.1

Uppsatsens utgångspunkt blir en bred explorativ huvudfråga med en följande mer specifik och 

kategoriserande underfråga som också används som analysverktyg. Med explorativ 

huvudfråga avses att det är ny information och nya infallsvinklar som eftersöks. Det är inte en 

hypotes som ska prövas, eller jämförelser mellan olika intervjugrupper som ska göras.2

       Huvudfrågan belyser en lärares uppdrag som i detta fall baseras på hur dennes 

pedagogiska och sociala roll gestaltar sig i arbetet mot styrdokumentens mål som är politiskt 

styrda. Friheter ges för varje lärare att utforma hur målen ska nås i skolans målstyrda 

organisation. En lärares uppdrag finns mellan något som är och något som blir till, se 

utförligare förklaring nedan. Underfrågan belyser det som Molloy beskriver utifrån de 

                                               
1 Lpo 94:12
2 Kvale 1997:94
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didaktiska frågorna att: ”Varje ny grupp elever är unik. Det gör undervisning till en lika 

omväxlande som kreativ utmaning.”3

1. Hur ser lärare på sitt uppdrag i förhållande till en mångkulturell miljö?  

2. I vilken utsträckning upplever lärare att det mångkulturella klassrummet påverkar 

deras förhållningssätt till didaktiska frågorna vem, hur och vad i sin 

ämnesundervisning? Vem är den övergripande frågan som genomsyrar de övriga två. 

Också frågan varför finns bakomliggande dessa tre. Varför gör läraren de val hon/han 

gör?

 Vem - Vilken elevgrupp vänder sig lärarens undervisning till? 

 Vad - Vad väljer läraren att undervisa om?

 Hur - På vilket sätt väljer läraren undervisa? 

En lärares uppdrag finns som ovan nämnts mellan det som är och det som blir till. Brömsens 

idéer om identitetskonstruktion går att applicera på en lärares uppdrag. I kontrast till den 

essentialistiska uppfattningen där en människa uppfattas som en alldeles oberoende egen 

individ, så används i uppsatsen uppfattningen att ”identitet skapas sålunda alltid genom 

interaktiva processer och reflexivitet.”4 Uppdraget kan följaktligen ses som något som blir till, 

men inom vissa ramar: en lärare ska föra sina elever mot de nationella uppställda målen.  En 

lärares uppdrag blir i praktiken till i de interaktiva processer som läraren är delaktig i.5

Uppdraget kännetecknas således snarare av handling, än ett tillstånd. Uppdraget är dels något 

man antar och dels något man tilldelas samt så finns det också en förhandlande aspekt och allt 

detta sker i meningsskapande processer.6 Det som antas handlar om hur en lärare vill vara, 

den önskvärda rollen läraren tar. Rolltagandet bygger på teorier och erfarenheter som läraren 

tillgodogjort sig under sin egen skolgång, annan yrkeserfarenhet, lärarhögskola, 

lärarerfarenhet och de delar av styrdokumenten överensstämmer med den egna synen. Det 

som tilldelas är dels det som kommer från beställaren, skolverket, i form av styrdokument, 

och dels den roll som läraren tilldelas i interaktiva processer i samspel med kollegor och 

elever. Det tilldelade kan inkräkta på det önskvärda uppdraget, och uppdragets innehåll är 

                                               
3 Molly  1996:136
4 Brömsen 2006:45
5 Brömsen 2006:45
6 Brömsen 2006:47
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således under ständig förhandling med kollegor, skolledning och elever men även på ett 

intrapersonellt plan. Lärarens uppdrag är alltid kopplat till det omgivande samhället, och med 

hjälp av Hargreaves så definieras olika problematik som konstruerandet av lärarrollen kan 

stöta på i en postmodern tid. Exempelvis så används begreppet intensifiering som bland annat 

handlar om lärarens svårigheter att få tid över till den egna ämnesförkovringen.7

       I uppsatsens huvudfråga så är begreppet mångkulturell i fokus. I ett betänkande från 

1983: Olika ursprung – Gemenskap i Sverige – Utbildning för språklig och kulturell mångfald

(SOU 1983) så förklaras begreppet mångkulturell.8 Begreppet mångkulturell avser ett 

tillstånd. Exempelvis kan en skola eller ett samhälle betraktas som mångkulturellt, vilket i 

praktiken innebär att de ”befolkas av individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller 

nationaliteter.”9

       Undersökningsmaterialet är tre lärares uppfattning av ett mångkulturellt klassrum i 

förhållande till sitt uppdrag. I uppsatsen kommer begreppet svenska som andraspråkselev eller 

flerspråkig elev att användas för att diskutera elever med en annan etnicitet än den svenska. 

Ibland används begreppet etniskt svenska elever, för att beskriva elever vars föräldrar är 

svenskfödda. Hela gruppen kommer att benämnas elever, där svenska som andraspråkselever, 

elever med annan etnisk bakgrund och etniskt svenska elever finns. När det talas om elever så 

avses elever som grupp, på vilken det socialantropologiska kulturbegreppet appliceras ”som 

syftar såväl på ekonomiska och sociala strukturer som levnadssätt, beteende, värderingar, kön 

och allt som detta inbegriper.”10

       I och med användningen av det socialantropologiska kulturbegreppet så tydliggörs också 

svårigheterna med att kalla något för en monokulturell skola, eftersom förutsättningarna för 

elever med samma etnicitet givetvis också kan skilja sig åt, exempelvis gällande 

socioekonomi. När begreppet mångkulturell används som så avses en medvetenhet till hur en 

skola eller klass ser ut då ett socialantropologiskt kulturbegrepp appliceras på denna. Genom 

att använda begreppet mångkulturell så förutsätts inte att monokulturella skolor eller klasser 

finns. Snarare så finns det imaginärt monokulturella skolor, där en monokulturell norm 

förmedlas av lärare och övrig skolpersonal.

                                               
7 Hargreaves 1994:131f
8 Lorentz 2006:15
9 Lorentz 2006:16
10 Lorentz 2006:16
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1.2 Litteratur

Den litteratur som har använts handlar dels om olika aspekter av skolans värld och dels om 

forskningsmetodik som jag funnit har betydelse för min kvalitativa undersökning. All 

litteratur som har använts har flera beröringspunkter med varandra eftersom det exempelvis 

inte går att separera språk från kunskapsutveckling och identitet. För att kunna närma sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt så har Patels Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning och Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun

varit användbara. När det interkulturella förhållningssättet diskuteras så används artiklar i 

Interkulturell pedagogik i teori och praktik som Pirjo Lahdenperä är redaktör för. Till detta 

perspektiv har även Interkulturella perspektiv – pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer

med Hans Lorentz som redaktör använts. I detta sammanhang lyfts även en psykologisk 

vinkel in och för detta ändamål används Stereotyper, kognition och kultur av Perry R. Hinton. 

För att få olika bilder av identitetsskapande i skolan så har Runfors avhandling Mångfald, 

motsägelser och marginaliseringar – en studie i hur invandrarskap formas i skolan varit 

lämpad. Till detta ändamål kunde även en artikel av Charlotte Haglund kasta ljus över min 

undersökning. När det gäller språk och språkutveckling så används främst litteratur av 

Cummins, Dysthe, Einarsson och Holmegaard. Vidare så används litteratur för att bredda 

perspektivet till att handla om skolan, samhället och vad som är tidstypiskt. Här användes 

främst Hargreaves Läraren i det postmoderna samhället samt John Deweys Demokrati och 

utbildning.

1.3 Teoretisk förankring

1.3.1 Flerspråkighet, invandrarskap och identitet

Hemspråksreformen kom 1977 och en strikt assimilatorisk hållning till olika språkliga 

minoritetsgrupper i landet övergavs för ett mer pluralistiskt förhållningssätt. Men det 

pluralistiska förhållningssättet var bara en väg mot assimilation som fortfarande var målet. 11  

I läroplanen så redogörs, i det första kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag, för de 

grundläggande värden som skolan ska förmedla och verka för ”varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö”12.        I Ann Runfors avhandling visas hur snarare 

                                               
11 Hyltenstam
12 Lpo 1994:3
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den etnocentriska delen av den nuvarande läroplanen - som beskrivs närmare under nästa 

rubrik - efterlevs i skolan, än de partier som talar om tolerans och mångfald. Lärarna kämpar 

för att eleverna ska ”finna sin unika egenart” samt att ”ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Den 

unika egenarten för eleverna i Runfors avhandling, blev emellertid att tillägna sig urbana 

svenska medelklasskoder, för att kunna komma in i det svenska samhället. Goda kunskaper i 

svenska var målet som också sågs som ett medel till jämlikhet och oberoende.13 Just friheten i 

sig, sågs ofta som något svenskt, i kontrast till andra kulturer som man inte ansåg 

uppmuntrade individens frihet. 

       Den svenska monokulturella enspråkighetsnormen ifrågasattes aldrig, och eleverna 

uppfattades ha brister när de kom till skolan. Dessa brister var främst språkfärdighet, men 

även kunskaper om sociala koder och det svenska samhället. Sällan uppfattades elevernas 

bakgrund som en resurs. I stället togs bakgrunden upp som något som Ann Runfors kallar för 

en oönskad särskildhet.14 När elevernas bakgrunder omtalades, så var det likheterna som var i 

fokus. I de få fall när olikheter lyftes fram så handlade det ofta om mat, olika danser eller 

dylikt.15 I läroplanen beskrivs skolans allsidighet och saklighet: ”Alla föräldrar skall med 

samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 

ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”16 Lärarna i Ann Runfors 

avhandling ifrågasätter aldrig i sina handlingar svenskheten som norm i skolan, utan 

svenskheten ses istället som det givna målet att sträva mot.  

       Runfors visar också hur samma beteende ges olika tolkningar i olika skolar. I en skola 

med mestadels svenska elever, ses en elev som inte vill delta i vintersporten som en individ 

med ett individuellt motstånd. På skolan med många invandrarelever sågs samma beteende 

som ett hot mot integrationen. Vintersportaktiviter, som i storstäder i södra Sverige kan ses 

som representativa för medelklassen, omtalades som ”allmänbildning”.17 När läroplaner 

betonar likvärdig utbildning så formuleras det så här: ” Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling.”18 Elevernas bakgrund och erfarenheter ska således lyftas 

fram och det är i enlighet med den konstruktivistiska kunskapssyn som läroplanen kan sägas 

förmedla. Strävan mot jämlikhet i de skolor Runfors undersökte misslyckades och yttrade sig 

snarare i något som hon kallar för utjämning: 

                                               
13 Runfors 2003:156f
14 Runfors 2003
15 Runfors 2003:195
16 Lpo 1994:4
17 Runfors 2003:186f
18 Lpo 1994: 4
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Utjämningstanken utsträcktes så att `det svenska` i den urbana medelklassens tappning blev något 

barnen i jämlikhetens namn borde tillföras, medan det som utnämndes till barnen tyngande och 

hindrande ´minuskultur´ blev något de av samma skäl borde avbördas.19

Vidare ser Runfors ett implicit budskap som förmedlas i skolan: ”Det är synd om dig som inte 

verkar vara svensk”.20

       I Elisabet Öhrns studie av två klassrum i Göteborg påvisas marginalisering från en annan 

synvinkel. Hon beskriver hur problem som har med disciplin att göra tas upp för diskussion 

under lektionerna, medan saker som utanförskap och ensamhet förskjuts till den privata 

sfären. Eleverna i hennes studie vet hur de ska hantera stökighet, men är osäkra på hur de ska 

agera när de gäller klasskamrater som är utanför. Att på detta sätt hänskjuta socialt ansvar från 

det allmänna till det privata gör att mellanmänskliga problem får låg status. I ett fall i studien 

uttrycker pojkar förakt när några flickor försvarar en elev som blivit utsatt för rasism av en 

lärare. 21

       För många elever så är den identitet som finns tillgänglig i skolan en svenskhetens 

identitet (dessutom ofta färgad av en medelklassnorm), där en stor del av deras erfarenheter 

och behov marginaliseras. Om lärare inte medvetet arbetar interkulturellt med den 

omstrukturering av all undervisning som Callewaert (1984) förespråkar så blir det svårt att 

bekräfta mångfald och olikhet i mötet med eleverna22: ”Varje möte med en elev som en lärare 

deltar i förstärker, förminskar eller bekräftar elevens identitet, liksom även naturligtvis även 

alla möten elever emellan.”23

       Charlotte Haglund beskriver i sin artikel ”Flerspråkighet och identitet” hur 

mångkulturalism och flerspråkighet som är en naturlig del av det senmoderna samhället ofta 

neutraliseras i den svenska skolan. Haglund beskriver den svenska skolan som imaginärt 

homogen, där olikheter neutraliseras: ”En konsekvens av skolans neutralisering av olikhet är 

att det svenska språket men också en homogen svensk referensram betonas av eleverna som 

det enda rätta och naturliga.”24 I samhället finns det maktstrukturer som gör det möjligt för 

majoritetsgruppen att bevara sin maktposition. Redan i förskolan möter det flerspråkiga barnet 

kanske andra normer och värderingar än de som finns i hemmiljön. Haglund beskriver att barn 

som inte har de förkunskaper som förväntas (p.g.a. exempelvis annan etnisk bakgrund eller 
                                               
19 Runfors 2003:168
20 Runfors 2003:220
21 Öhrn 2000:106
22 Brömsten 2006:54
23 Brömsten 2006:51
24 Haglund 2004:367
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utbildningsnivå) riskerar att tidigt att bli stigmatiserade och få låg status i förskolan/skolan. 25

Det är viktigt att de som arbetar i förskola/skola inte ser identitet och identitetsskapande 

såsom något passivt bortom påverkan, eftersom den synen kan leda till att barnet tidigt blir 

predestinerat.

       Eleven har med sig andra erfarenheter till skolan som ligger utanför den dominerande 

majoritetsgruppen. De elever som Haglund refererar till ”verkar vara överens om att 

atmosfären i klassrummet inte inbjuder till att använda dessa kunskaper”26 Orsaken till detta 

är, enligt eleverna, brist på tid och intresse från lärarnas sida. Elevernas bakgrund tillkännages 

således inget värde i skolan. Dessa elever anpassar sig istället till skolan och dess 

förväntningar. Haglund ser det som ett led i anpassningen att eleverna uppfattar det som 

pinsamt och ”skämmigt” att berätta om sina hemländer. Hennes forskning visar att elevernas 

reaktion kan relateras till skolans monokulturella norm.27

       Lärare känner ofta till både elevens etnicitet och socioekonomiska status, men 

hanteringen av den kunskapen kan se väldigt olika ut. Haglund tar upp att inlärningen bör 

vara kompensatorisk och inte komplementär. Den bör berika, ger mer kunskaper och inte ge 

kunskaper på bekostnad av andra kunskaper. Hon menar att ”individer inte är passiva bärare 

av specifika roller eller offer för existerade samhällstrukturer.”28 Individen bör ses som aktiv i 

sitt identitetsskapande. Haglund kommer fram till att elever känner sig trygga i mångfalden, 

nya former för identifikation skapas. Här sätts inte gränser mellan raser, kulturer och språk 

utan det är istället utanförskapet som förenar. I dag ifrågasätts gränser och även tanken om ett 

kollektiv kallat ungdomar är ifrågasatt. Det är inte en ungdomskultur som det talas om utan en 

mängd olika ungdomskulturer. Elmfeld refererar till Livingstone hur sättet att se på 

socialisationsprocesser har förändrats: ”Det finns inte längre någon av klass, kön, etnicitet 

eller plats förbunden normerande socialisation. Barn och ungdomar skulle därför vara 

kulturellt friställda som tidigare inte varit fallet.”29  

       Vid 2000-talets början så hade ”12 procent av barnen i skolan utländsk bakgrund”, enligt 

Axelsson.30 Varför ses flerspråkighet som avvikande? Är det provocerande att individer kan 

känna trygghet i mångfald?  Brömsten beskriver den rörliga identieteten: 

                                               
25 Haglund 2004:364
26 Haglund 2004:368
27 Haglund 2004:369
28 Haglund 2004:383
29 Elmfeldt 2007:82
30 Axelsson 2004:503
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Vad man handlar i och genom, är dock inte en position från början (vilken inte finns), utan genom 

mönster och diskurser som finns tillgängliga i kulturen, samhället och den bestämda gruppen. 

Identiteter kämpas det om, de förhandlas och rekonstrueras och förändras därmed inom vissa möjliga 

ramar.31

1.3.2 Tankar bakom det interkulturella förhållningssättet

John Dewey ställer frågan: ”Är det möjligt för ett utbildningssystem att styras av en 

nationalstat utan att utbildningsprocessens hela sociala syfte begränsas, inskränks och 

korrumperas?”32 Han beskriver hur 1700-talets individualism som ville göra ett samhälle för 

hela mänskligheten på 1800-talet krymptes till att staten skulle vara redskapet att sätta upp 

sociala mål enbart för dess medlemmar: ”och individens underordnande under institutionen 

(staten) återinfördes.”33 Dewey menar att demokrati bara kan genomföras om det finns en 

möjlighet för alla i samhället att utveckla sina personliga förmågor.34  Pirjo Lahdenperä 

beskriver dagens skolas utgångspunkt och tydliggör därmed vikten av ett interkulturellt 

förhållningssätt:

Eftersom skolan är ett nationellt projekt är det ofrånkomligt att betrakta skolverksamheten utifrån ett 

monokulturellt och nationalistiskt perspektiv, där svenskheten utgör utgångspunkt, norm, ideal eller 

mål för åtgärderna. Därför bör man på olika sätt vara medveten om detta och motverka denna 

monokulturalism.35

Andy Hargraves beskriver i Läraren i det postmoderna samhället hur sökandet efter lokala 

identiteter kan öka i postmodernismens anonymitet och globalisering.36 I läroplanen så 

redogörs, i det första kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag, för de grundläggande 

värden som skolan ska förmedla och verka för ”varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö”37. Vidare omtalas ”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.”38

Honnörsorden rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande ges en västerländsk och 

kristen kontext: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

                                               
31 Brömsten 2006:47
32 Dewey 1985:138
33 Dewey 1985:140
34 Dewey 19885:164
35 Lahdenperä 2004:62
36 Hargreaves 1994:68
37 Lpo 1994:3
38 Lpo 1994:3
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västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande.”39 Slutklämmen i detta stycke säger är att det är skolans uppgift 

att låta varje elev: ”finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”40 Egidus beskriver hur läroplanen från -94 fick tillbaka sin 

fasta värdegrund från 50-talet. Han jämför formuleringarna kristen etik och västerländsk 

humanism med den mer universella formuleringen som gavs i Lgr 62:

Genom sin etniska fostran skall skolan ge eleverna en god uppfattning om de moraliska normer, som 

måste gälla i sammanlevnaden mellan människor som bär upp rättsordningen i ett demokratiskt 

samhälle. De måste bli fullt medvetna om innebörden av etiska begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn 

och tolerans och om konsekvenserna av brott mot lagar och föreskrifter.41

Den nyare formuleringen skulle kunna vara ett tecken på det som Hargreaves menar att 

nationella identiteter rekonstrueras ”med stor glöd” när de utsätts för press från 

globaliseringen. Hargreaves talar om global undervisning som en utmaning mot 

etnocentrim.42 Lorentz poängterar att begreppet interkulturell inte förekommer i läroplanen 

däremot förekommer internationalisering som är något annat, menar han. I läroplanen, Lpo 

94, så finns emellertid ett parti som delvis skulle kunna tolkas förespråka ett interkulturellt 

förhållningssätt främst i den sista meningen:

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse se värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

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

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.43

På både skolor som definieras som mångkulturella och generellt i skolan kan ett interkulturellt 

perspektiv användas för att utveckla individers sätt att förhålla sig till varandra, menar 

Lorentz. Det interkulturella förhållningssättet kan ses som en konsekvens av det 

mångkulturella. Det interkulturella står för en kommunikationsprocess mellan individer och 

                                               
39 Lpo 1994:3
40 Lpo 1994:3
41 Egidus 2001:135
42 Hargreaves 1994:69f
43 Lpo 94 s. 4
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grupper med olika kulturella bakgrunder. Medan begreppet mångkulturell avser ett tillstånd så 

avser begreppet interkulturell handling och rörelse.44

       Den interkulturella undervisningen är inte för ”de andra” utan en undervisning som 

granskar undervisningsnormer och majoritetsföreställningar i all undervisning, eftersom 

undervisning får konsekvenser för barns och ungdomars identitetskonstruktion, enligt 

Brömsen.45 Lahdenperä tar upp aspekter på organisationsnivå: Hon menar att det finns en 

utbredd föreställning om: ”den rationella och effektiva människan och den perfekta och 

genomplanerade organisationen.”46 Denna föreställning följs sällan av analysen: ”Dessa 

modeller utgår oftast ifrån ett västerländskt tänkande om rationalitet, kontroll och effektivitet 

och lönsamhet som ideal för skolans organisering.”47 Lahdenperä tar också upp att inte bara 

individer utan även organisationer och institutioner kan ha en diskriminerande funktion, där 

det svenska premieras och därmed underordnas det annorlunda.48 Hargreaves sammanfattar 

det modernistiska arvet enligt Reynolds och Parker och beskriver bland annat hur våra 

uppfattningar och effektivitet är kontextuellt och kulturellt bestämda: ”vilket begränsar våra 

föreställningar om vad skolan kan bli”.49

       En interkulturell utbildning är viktig också för att motverka stereotypa föreställningar om 

människor och grupper. Inom psykologiforskningen så diskuteras hur stereotyper skapas 

genom människors varseblivning och hur dessa kan förstärkas av den omgivande kulturens 

uppfattningar. Hinton refererar till Brown: 

Brown menar att det är absolutismen och etnocentrismen hos stereotyper som gör dem falska. Att vi 

tror att våra (stereotypa) uppfattningar är det riktiga sättet att se på världen. Vi tar kulturella normer 

för sanningar istället för att se dem som ett för kulturen specifikt synsätt.  Detta resulterar i följande 

resonemang: vi tror att personerna i grupp X är lata så därför måste de vara det.50

Hinton beskriver hur stereotyper innehåller en association mellan vissa egenskaper och vissa 

grupper.51 Han, refererar till Hamilton och beskriver fenomenet illusorisk korrelation. En 

korrelation uppstår när två ting samvarierar. ”Det finns till exempel en korrelation mellan 

kroppslängd och storlek på fötterna: långa personer har oftast större fötter och korta personer 

                                               
44 Lorentz 2006:16
45 Brömsen 2006:53
46 Lahdenperä 2004:61
47 Lahdenperä 2004:61
48 Lahdenperä 2004:58
49 Hargreaves 1994:75
50 Hinton 2003:17
51 Hinton 2003:67
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har ofta mindre fötter. En illusorisk korrelation uppstår om folk tror att det finns en 

korrelation när det inte gör det.”52 Det kan hända att vi ser en nyhetssändning där det 

rapporteras att en person från en minoritetsgrupp har begått ett mord. Om vi sällan möter folk 

från denna grupp kan vi skapa en illusorisk korrelation om vi ser någon från denna grupp göra 

något distinkt, enligt Hamilton.53

       Relation till tid och människor kan skifta i olika kulturer. Borgström hänvisar till Shollon 

& Shollon (1995) och tar upp hur tiden kan uppfattas som monokronisk eller polykronisk. 

Hargreaves redogör också för dessa två tidsuppfattningar och hänvisar till antropologen 

Edvard Hall.54 Borgström beskriver hur tiden i en monokronisk kultur uppfattas som linjär, 

indelad i segment och att den är schematiserad.55 Tiden är ”något man kan ´spara´, ´slänga´, 

´tappa´, ´slösa´, och den kan klassificeras i prioritetstermer.”56 Hargreaves beskriver hur att 

hålla (tids)planer är viktigare än mänskliga relationer i en monokronisk kultur, att en polykron 

person är mer relationsorienterad än uppgiftsorienterad.57 I de polykroniska kulturerna har 

människorna större nätverk, och det finns inga hinder att först ha roligt och sedan arbeta. Att 

följa ett schema värderas på ett annat sätt.58 Hargreaves beskriver den polykrona 

tidsuppfattningen på följande sätt:

den är vanlig i informella relationer och i familjelivet (en intensiv sfär, full av mångskiftande 

uppgifter och interpersonella relationer). Man återfinner den främst i mindre, mer personligt styrda 

organisationer, och den är vanligare bland kvinnor än bland män.59

Enligt Maclaren är den polykrona tidsuppfattningen vanlig hos arbetarklassungdomar.60

Denna modell används för att visa två skilda förhållningssätt, och kan användas som 

analysverktyg. Modellen används inte för att kategorisera människor till att vara det ena eller 

andra.  

                                               
52 Hinton 2003:67
53 Hinton 2003:68
54 Hargreaves 1994:115
55 Borgström 2004:49
56 Borgström 2004:49
57 Hargreaves 1994:115
58 Borgström 2004:50
59 Hargreaves 1994:116
60 Hargreaves 1994:117
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Figur 1 Två olika förhållningssätt till tid och människor61

1.3.3 Interkulturell kompetens – från etnocentrism till etnorelativism

Ett exempel på interkulturell utbildning finns vid Södertörns högskola där lärarutbildningen 

har interkulturell profil.  Här vill man inte presentera ståndpunkter och begrepp från ett 

perspektiv utan flera, skriver Borgström. Studenten ska lära sig att det finns flera olika sätt att 

förhålla sig till världen: ”Ett interkulturellt förhållningssätt ska baseras på öppenhet och 

tolerans”.62

       Lorentz påpekar att förutsättningen för att arbeta interkulturellt är att alla erkänner sig till 

uppfattningen att ”en mångkulturell lärandemiljö är befolkad av individer med skilda 

kulturella uppfattningar och värderingar som i sin tur oftast är baserade på etnocentriska 

uppfattningar och beteenden.”63 Vi har lärt oss att tänka i dikotomier som vi och dem, och det 

är viktigt att bryta upp och ifrågasätta dessa för att på så sätt synliggöra heterogeniteten, enligt 

Lorentz.64 Ett sätt att definiera interkulturellt lärande är: 

Ett lärande där olika kulturella beteenden, normer och värderingar, kunskap och tankar hos olika 

individer med skild etnisk eller kulturell bakgrund, genom social interaktion och interkulturell 

kommunikation kan påverka subjektiva uppfattningar av skilda (kunskaps) fenomen i världen omkring 

oss.65

                                               
61 Borgström 2004:49
62 Borgström 2004:50f
63 Lorentz 2006:28
64 Lorentz 2006:28
65 Lorentz 2006:29
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Det interkulturella lärandet kan, enligt Lorentz, medverka till att skapa en gemenskap som 

bygger på deltagande och identitet och där ett gemensamt bildningsbehov är både väg och 

mål. Eleverna får med sig en social och interkulturell kompetens där mångfald bejakas och 

likhetstänkande motarbetas. Lahdenperä beskriver något som hon kallar för inkluderande 

värdegrund. Hon tar upp att det finns problem med värdegrundsarbete som enbart utgår från 

förnuftet. Hon menar att ett kritiskt tänkande där man ifrågasätter inte är tillräckligt för att 

kunna garantera utvecklandet av empati och medmänsklighet: ”Förnuftet kan varken älska 

eller utveckla en känsla för rätt och orätt”.66 Vidare säger hon att: ”Vad som är värdefullt kan 

i praktiken, inte avgöras genom intellektet, genom tänkande och vetenskap, utan bara genom 

känslan.”67

       Att skaffa sig en interkulturell kompetens innebär att utveckla sig från ett etnocentriskt 

stadium till ett etnorelativt stadium. Det första stadiet av etnocentrism är det kulturförnekande 

stadiet som innebär att man uppfattar alla som lika. Lorentz beskriver att denna uppfattning 

var vanlig i Sverige ända fram till mitten av 90-talet. 

Etnologerna som Karl-Olov Arnstberg (1989) och Åke Daun (1989) har beskrivit svenskheten och 

svensk mentalitet på 1900-talet som just den `kulturförnekande kulturen´, där konsensus och 

inriktning mot likhetsprincipen har varit tongivande.68

Försvar är det andra stadiet av etnocentrismen, och det innefattar olika sätt att försvara sitt 

förnekande. Det kan vara att tycka att ”de tar våra jobb” och liknande uppfattningar. Att 

uppfatta sin egen kultur som överlägsen är andra kulturer är också en typ av försvar. Ett tredje 

sätt gömmer sig under toleransen, och det kallar Lorentz för tankar om universalism. Alla är 

så lika, alla har samma behov, så det finns ingen anledning att tala om olikheter. I försvarets 

stadie är det svårt att efterleva läroplanen här kan det i stället hända att stereotyper skapas och 

bekräftas.

       Det tredje stadiet är acceptans som innefattar möten med personer med annan kulturell 

och etnisk bakgrund. Beteenden och värderingar kan uppfattas som märkliga, men de 

accepteras utan att döma. Här uppstår diskussioner om skillnader och hur saker och ting kan 

uppfattas olika. Men även detta stadium är etnocentriskt enligt Lorentz eftersom ett allmänt 

kulturintresse för olikheter inte per automatik leder till interkulturell kompetens.69

                                               
66 Lahdenperä 2004:68
67 Lahdenperä 2004:68
68 Lorentz 2006:123
69 Lorentz 2006:125
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Figur 2 Utvecklingsmodell från kulturförnekande till interkulturell kompetens70

Utveckling mot interkulturell kompetens

Kulturförnekande   Försvar   Acceptans      Reflektion       Utbildning      Bildning:integration

Etnocentriskt stadium             Etnorelativt stadium

Från acceptansen, det sista stadiet i etnocentrismen, så bör den som strävar mot en 

interkulturell kompetens träda in i reflektionens stadium. Genom att inte bara acceptera 

olikheter utan också reflektera kring dem, kan interkulturell sensitivitet utvecklas. Lorentz 

kallar det för att man skaffar sig kulturell empati. Detta kan ta tid och vara krävande eftersom 

man också träder in i ett nytt kunskapsparadigm:71 ”Det nya förändrade kunskapsparadigmet 

förklarar varför kulturer är föränderliga och inte absoluta och statiska.”72     

       Utbildning av dem som ska arbeta interkulturellt krävs, för att de ska kunna 

vidareutvecklas. Här eftersträvas en interkulturell medvetenhet. All skolpersonal behöver 

utbildning för att få insikter i att utbildningen handlar lika mycket om dem själva som om 

eleverna: ”Det måste påpekas att fokus i en utbildning i en interkulturell pedagogik, för t. ex. 

skolan personal inte enbart kan ligga på att lösa problem orsakade av elever, fokus bör lika 

mycket ligga på att lösa problem orsakade av lärare eller skolledare.”73 Utbildningen bör vara 

en kulturell dekonstruktionsprocess. Deltagarna ska utveckla en kulturell medvetenhet där 

man uppfattar sitt eget sätt att se på världen som formad av den kultur man vuxit upp i. Den 

interkulturella träningen bör baseras både på praktik och känslomässiga upplevelser. 

Meningsskapandet med hjälp av diktotomier är något som måste brytas ner.74

Det sista stadiet kallas för bildning – integration. Här ska kunskaperna vara integrerade i 

personligheten, så att den får betydelse för hur personen tänker och handlar i olika situationer: 

                                               
70 Lorentz 2006:121
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”Mångkulturell integrering innehåller således ett tänkande och handlande där distansen till sin 

egen och andras kulturella identitet är ständigt närvarande och där kulturmöten ständigt tolkas 

i dess kulturella kontext.”75 En person med interkulturell kompetens kan lätt flytta sig mellan 

olika kulturella kontexter. Lorentz beskriver hur man blir en ”marginell människa”, och 

belyser också med detta begrepp, anser jag, svårigheterna och oviljan som finns för människor 

att nå dit. Alla vill tillhöra något, och tänka i de dualistiska diktomier - vi och dem, högt och 

lågt - som man med interkulturell kompetens vill motverka. Pedagogiken bör utmana 

dualismen och  sätta den i rörelse: 

Det blir i stället en sönderdelad upplösning som leder till att nya mönster bildas i annorlunda former 

av mångfald och pluralsim. Att förhålla sig till dualismen på det viset manar t.ex. lärare att bejaka 

mångfald och variationer och inte längre i första hand bejaka likhetsprincipen.76

Lahdenperä refererar till Pearce (1989), som talar om olika typer av kommunikation: 

monokulturell, etnocentrisk och kosmopolitisk. I den kosmopolitiska kommunikationen 

befinner man sig i det etnorelativa stadiet, man skapar inte gränser och strävar efter 

konsensus. Det är i stället något man strävar efter att undvika.77

       En del lärare och skolledare väjer sig för att lyfta in det mångkulturella i undervisningen. 

Lorentz ser fyra rädslor hos lärare. För det första talar han om rädslan för ifrågasättandet av 

västerländsk etnocentrism som man tror leder till avståndstagande från demokrati och 

jämlikhet. Det finns också en rädsla för den egna kulturens undergång. Man tror att den egna 

kulturen minskar i mötet med andra. För det tredje så finns en rädsla för att det nya ska hota 

det gamla. Här finns det ingen plats för det nya enligt den tolkning man gör av kursplaner och 

läroplaner. Detta bygger på ett kvantitativt tänkande. Till sist talar Lorentz också om en 

generell rädsla för förändring som han menar ständigt finns närvarande bland de flesta lärare 

och skolledare.78

1.3.4 Teorier om språk- och kunskapsutveckling

De val en lärare gör i sin undervisningssituation präglas av dennes syn på språk- och 

kunskapsutveckling. Här redogörs för språkinlärningsteorier och perspektivet breddas till att 

innefatta både språk- och kunskapsutveckling. Teleman beskriver: ”Eftersom alltså 

språkutveckling till stora delar överlappar med kunskapsutveckling, är det uppenbart att 

                                               
75 Lorentz 2006:129
76 Lorentz 2006:130
77 Lahdenperä 1997:64
78 Lorentz 2006:30f



19

språkutvecklingen påverkas av skolan som helhet, i alla skolans ämnen.”79 Det finns olika 

teoribildningar kring hur man lär sig sitt förstaspråk, som också brukar appliceras på 

andraspråksinlärning. Lightbow & Spada redogör för de tre vanligaste i How Language are 

learned: behaviorism, mentalism och interaktionism. Både behaviorismen och 

interaktionismen är inte enbart teorier för språkinlärning utan används även inom andra 

områden, däribland pedagogiken. Förut vilade skolans undervisning på en behavioristisk 

tradition med Skinners teorier om undervisning.

Utifrån en behavioristisk inlärningsteori lär sig eleverna de grundläggande kunskaperna först och 

börjar därefter tänka och reflektera, men utifrån en konstruktivistisk teori ser man det som att 

tänkandet går före eller är samtidigt med faktainlärningen.80

Skinner betonar alltså faktainlärning före reflekterande. Skinners lära grundar sig på 

betingning som styrs av individens intresse och behov. Skinner såg eleven som en maskin 

som kunde arbeta med noggrant avgränsande, systematiskt uppbyggda inlärningsbitar. 

Problemet med individuell undervisning löstes med utprövade program som skulle matas in i 

eleven. 81  Det brukar sägas att här drogs det positivistiska tänkandet – det enda som finns är 

det som går att mäta - till sin spets inom pedagogiken. 

      I den interaktionistiska teorin är omgivningen runt det språkinlärande barnet helt 

avgörande. En stark förespråkare för denna ståndpunkt är Vygotsky, som kom fram till att 

språk helt och hållet utvecklas från social interaktion. Individen skapar kunskapen i samspel 

med omgivningen, detta är den konstruktivistiska kunskapssynen. Vygotsky talar om den 

närmaste utvecklingszonen: ett barn klarar vissa saker själv, men med hjälp av en vuxen kan 

barnet höja sig ett snäpp. Detta är barnets närmaste utvecklingszon.82

Det finns också en mentalistisk teori, här anses språkinlärning vara en medfödd förmåga. Den 

främsta företrädaren för denna teori är Noam Chomsky som menar att barn är programmerade 

biologiskt för språkinlärning. Han anser att barn inte behöver undervisas i språk, de lär sig 

ändå. Chomsky menar att barn världen över tillägnar sig sitt språk på liknade sätt och i stort 

sätt i samma ordning.83
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1.3.5 Språkutvecklande undervisning

Vad anses vara språkutvecklande undervisning enligt forskningen? Nedan redogörs för hur 

några forskare ser på andraspråksinlärning i skolan. Gunnar Tingbjörn lyfter fram att det 

givetvis är svårt att tillägna sig ett stort kunskapsstoff på ett språk där man har begränsade 

kunskaper. Om andraspråkselever ska ha en chans så är det viktigt att alla lärare även so- och 

no-lärare har en helhetssyn på språk- och kunskapsutveckling.84 Även Holmegaard lyfter fram 

att det är viktigt att alla lärare samverkar och enas om en gemensam språkpedagogik, där 

nyckelpersonerna är lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och 

skolbibliotekarier85. Andraspråkseleverna tillägnar sig relativt snabbt kommunikativa 

färdigheter för det vardagliga samtalet. Men det som Holmegaard benämner som 

skolrelaterade språkfärdigheter, är mer kostsamt i form av tid och ansträngning att tillänga 

sig. Förstaspråkseleverna känner visserligen inte heller till alla ämnesrelaterade begrepp, men 

har ett försprång i och med sitt passiva ordförråd som är lättare att aktivera än att bygga upp 

ett nytt. Här kan emellertid inflikas att en språkutvecklande undervisning där förståelsen är i 

fokus, och begrepp ingående förklaras och diskuteras, givetvis gynnar både förstaspråks- och 

andraspråkselever eftersom alla elever har olika förutsättningar. Jan Einarsson kallar 

tvåspråkiga barn från medel- och överklass för elittvåspråkiga och placerar därmed 

språkutveckling i ett sammanhang där det är de sociokulturella ramarna som kan tyda på en 

komplicerad situation snarare än tvåspråkigheten i sig, som är en fördel.86

       Holmegaard betonar vikten av omvärldskunskap för att eleverna ska kunna få ett 

sammanhang i olika texter. Ämneslärare tenderar ibland att göra allt till en språkfråga skriver 

Holmegaard: ”Ämneslärare menar ibland att andraspråkselever kommer för tidigt (från 

förberedelseklass, förf. anm.) in i den ordinarie ämnesundervisningen, eftersom de kan ha 

stora svårigheter att förstå lärobokstexterna.”87 Att komma in i det akademiska skolspråket tar 

tid och är ingenting som kan göras i förberedelseklassen, utan det krävs en medveten 

språkutvecklande ämnesundervisning. Cummins har en modell för lärande/tillägnade av det 

akademiska skolspråket 88. 

                                               
84 Tingbjörn 2004:759f
85 Holmegaard 2004:540
86 Einarsson 2004:98ff
87 Holmegaard 2004:541
88 Cummins 2000:274
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A. FOCUS ON MEANING
Making input Comprehensible
Developing Critical Literacy

B. FOCUS ON LANGUAGE
Awareness of Languages Forms and Uses
Critical Analysis of Lanuages Forms and Uses

C. FOCUS ON USE
Using Language to: 
Genereate New Knowledge
Create Literature and Art
Act on Social Realities

Enligt Cummins är utgångspunkten för all andraspråksinlärning är betydelsen, förståelsen och 

förmedlandet – FOCUS ON MEANING. Lärandet är en process där elever relaterar texten till 

tidigare erfarenheter både gällande form, struktur och innehåll. Sedan granskas texten kritiskt 

och analyseras. Resultaten används för diskussion eller någon annan motiverande aktivitet 

såsom göra en film, skriva en dikt eller uppsats.89

       På andra plats i modellen kommer FOCUS ON LANGUAGE – fokus på språk. Cummins 

förtydligar att språklig medvetenhet inte bara handlar om språkets form utan också 

medvetenheten om relationen mellan språk och makt. Varför anses ett sätt att prata och skriva 

bättre än ett annat? Det är viktigt att i denna process lyfta fram elevernas förstaspråk och 

identitet som värdefullt i många sammanhang. I en annan kontext kan målspråket vara mer 

betydelsefullt.90 Den sista aspekten i modellen är FOCUS ON USE- fokus på användandet. 

Här menar Cummins att förvärvandet av ett andraspråk kräver att eleverna ges rikligt med 

möjligheter att uttrycka sig själva på målspråket. Han förespråkar en tvåvägskommunikation 

både muntligt och skriftligt.91

       Kognitiv nivå, och grad av situationsberoende är två aspekter som är betydelsefulla vid 

andraspråksinlärning. Cummins har utvecklat en matris som bygger på dessa dimensioner. 

Matrisen kan ge stöd för lärare i det vardagliga arbetet, och hjälpa dem att analysera sitt 

arbetssätt och arbeta mer språkutvecklande. Holmegaard & Wiktröm kommenterar Cummins 

modell: 

Aktiviteter som inte kräver någon problemlösning (i nedre högra hörnet) som t.ex. att eleverna 

kopierar och skriver av ett innehåll som de inte förstår eller inte kan koppla till tidigare erfarenheter 

                                               
89 Cummins 2000:274f
90 Cummins 2000:276
91 Cummins 2000:278
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bör enligt Cummins undvikas. Enligt vår åsikt finns dock tillfällen när det är berättigat att skriva av 

eller upprepa för att stärka inlärningen.92

Enligt Holmegaard finns risken att andraspråkselever erbjuds en urvattnad kurs, på alltför låg 

nivå. Detta kan ske om lärare inte vet hur de ska anpassa sin undervisning. Cummins modell 

kan vara ett verktyg för att ge andraspråkselever en kognitivt krävande undervisning: ”En 

medveten lärare förklarar och förenklar och väcker nyfikenhet och intresse i stället för att dra 

ner på kraven och lägga alltför mycket till rätta, vilket kan leda till ointresse och 

passivisering.”93 Som önskvärd undervisning ses pilen i Cummins modell som presenteras i 

figur 3, på nästa sida. Alla elever bör arbeta med kognitivt krävande uppgifter, och för 

andraspråkselever krävs extra mycket kontextualisering. Cummins kan också ses som en 

förespråkare för det ovan nämnda interaktionistiska synsättet på språkinlärning. Vikten av 

samtal och dialog mellan elever, stoff och lärare lyfts fram. 94 Även läroplanen betonar en 

komplex syn där språk, identitet och kunskapsutveckling är nära sammanlänkande : ”Språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga.”95

                                               
92 Holmegaard 2004:544
93 Holmegaard 2004:544
94 Lightbown 1999:22
95 Lpo 1994:4
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Figur 3 Cummins modell för språk- och kunskapsutveckling96

Andraspråkselever bör huvudsakligen 
arbeta 
i detta fält.

Elever på avancerade nivåer bör huvud-
sakligen arbeta i detta fält

Elever som har svårt att förstå behöver
välplanerat arbete i detta fält.

                      

Få aktiviteter här!

1.4 Metod och urval

För att besvara frågorna som är formulerade i uppsatsens syfte kommer kvalitativa intervjuer 

att genomföras. Eftersom det inte är kvantifierbara resultat som är önskvärda, utan en vidare 

förståelse av forskningsproblemet så placerar sig valet av forskningsmetod i den kvalitativa 

forskningstraditionen. Det är inte delar som ska bli en helhet som eftersöks, utan snarare 

eftersträvas ett holistiskt perspektiv. Utgångspunkten i intervjuerna är att få en helhetssyn på 

forskningsproblemet: ”helheten är mer än summan av delarna.”97 Syftet med uppsatsen är att 

undersöka lärares syn på ett visst område. Kvalitativa intervjuer är den forskningsmetod som 

känns mest relevant eftersom den enligt Kvale, låter informanterna ”ge en bild av en 

mångsidig och kontroversiell mänsklig värld”98. Undersökningspersonerna svarar inte bara på 

frågor, utan förhåller sig i dialog kring sin uppfattning om sin livsvärld.99 Kvale beskriver den 

kvalitativa intervjun som ”en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

                                               
96 Holmegaard 2004:545
97 Patel 2003:30
98 Kvale 1997:14
99 Kvale 1997:18
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innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.”100 Att använda sig av ett flertal 

enkäter och analysera dem kvantitativt, skulle kunna leda till att många frågor missförstås och 

inte förtydligas eller fångas upp. I den kvalitativa intervjun kan jag som samtalsledare stanna 

upp vid varje person och låta personen brodera ut eller skynda förbi.

       I enlighet med hermeneutiska tolkningstraditionen ser jag inte mina erfarenheter som ett 

hinder, utan som en tillgång ”för att tolka och förstå forskningsobjektet”.101Att inta ett  

hermeneutiskt förhållningssätt i en kvalitativ intervju innebär ett försök att förstå en annan 

människa, i detta fall en yrkesverksam lärare, utifrån betraktarens (min) egen förståelse. Min 

egen förförståelse är generellt min samlade livserfarenhet, och mer specifikt mina egna studier 

på lärarhögskola och universitet samt min erfarenhet som yrkesverksam lärare. 

       Uppsatsens undersökningsmaterial är begränsat, och i enlighet med ett postmodernistiskt 

perspektiv så avvisas föreställningen om en objektiv universell sanning. Men ”möjligheten av 

specifika lokala, personliga och samhälleliga former av sanning, med tonvikten lagd på 

vardagsliv och lokala berättelser”102 accepteras, i enlighet med Kvale. Undersöknings-

materialet i denna uppsats utgörs av lärares berättelse om sin upplevelse av sin vardag som 

lärare i skolan, och tolkningen av den. Uppsatsens resultat kommer således att vara giltigt 

enbart för just de undersökta lärarna. En del av undersökningspersonernas upplevelser kan 

vara i överensstämmelse med resultat från tidigare forskning, och andra upplevelser kan 

särskilja sig. Utifrån forskningsmaterialet kan vissa slutsatser dras och lärdomar kan göras 

som dock inte är generaliserbara för alla lärare. 

       För att få tillgång till undersökningsmaterial så mailades förfrågningar iväg till två 

grundskolor. Från den ena fick jag många svar och från den andra inga svar. Jag valde att vara 

öppen med vad intervjuns huvudsakliga syfte. De som anmält sig intresserade har därmed 

säkert en viss medvetenhet kring hur en lärare kan arbeta i mångkulturella lärandemiljöer. 

Uppsatsen kommer att vara en tolkning av dessa lärares verklighet, försöka beskriva det som 

är och med hjälp av relevant forskning och läroplan även försöka lyfta fram det som är 

eftersträvansvärt. Uppsatsen kommer både att redogöra för ”det som är” och ”det som kanske 

kommer att finnas”. Genom att intervjua lärare redan är intresserade av mångkulturalism kan 

slutsatser dras kring deras upplevelse och förhållningssätt och visa på dels det deskriptiva ”det 

som är” och dels det normativa ”det som kommer att finnas.” 

                                               
100 Kvale 1997:70
101 Patel 2003:30
102 Kvala 1997:209
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1.4.1 Intervjumetod

Under ovanstående rubrik så redogjordes för syftet med den kvalitativa intervjumetoden i 

denna studie, och hur jag gick till väga för att få undersökningsmaterialet i mina händer. Nu 

kommer lite närmare inblick i vilken metod som användes för intervjuerna. När jag hade 

kommit i kontakt med tre villiga undersökningspersoner, bestämdes en dag för intervju på 

deras skola i slutet av mars 2009. Två av intervjuerna avklarades före lunch och resterande 

efter. Samtalen skedde i ett rum på skolan som kallades för just samtalsrum. Där fick vi sitta 

ostört under intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Frågorna var av 

undersökande karaktär. Den fråga som inledde intervjun var: Hur ser du på ditt uppdrag (som 

lärare)? Utifrån den syn som läraren redogjorde för, fortskred intervjun. Intervjuerna med 

Kajsa och Lisa tog cirka en timme, medan intervjun med Vera avklarades under kortare tid, 

cirka 40 minuter. Anledningen till att Veras intervju blev kortare var att hon hade glömt 

intervjun, och kom därför sent. Dessutom var hon stressad eftersom hon skulle resa iväg på en 

längre semester nästa dag. Kajsas och Veras intervjuer kompletterades med en fråga vardera 

via mail.

      Liksom Kvale beskriver är det inte två likvärdiga parter i ömsesidigt samspel i en 

forskningsintervju: ”intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsämnen och styr 

genom ytterligare frågor intervjuförloppet.”103 De tre informanterna förhöll sig olika till denna 

maktbalans. Kajsa var den lärare som jag upplevde uttryckte mest säkerhet, där intervjun till 

största delen präglades av hennes självständiga berättande om sitt arbete. Hon styrde själv in 

samtalet på språkets betydelse för kunskapsutveckling: ”Jag är ju alltså NO-lärare. Det 

innebär ju att jag jobbar ju inte med svenska språket så, men jag har ju en massa konstiga ord, 

som inte är självklara.”104 Kajsa berättade hur hon gjorde, varför hon gjorde som hon gjorde 

och varför hon trodde på sitt arbetssätt, medan det för Lisa och främst Vera inte verkade lika 

självklart vad de ville berätta, utan berättelsen växte fram i relation till de frågor som ställdes. 

Jag kände också en försiktighet och vaksamhet hos Lisa och Vera gentemot mig, en 

upplevelse som jag inte fick under intervjun med Kajsa. Kajsa kan beskrivas som den 

informant av de tre, som mest stämmer överens med det som Kvale kallar för den goda 

intervjupersonen: ”Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och välmotiverade, de är 

vältaliga och kunniga, de ger koncisa och precisa svar på intervjufrågor, de ger 

                                               
103 Kvale 1997:118f
104 Intervju med Kajsa
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sammanhängande redogörelser och motsäger inte hela tiden sig själva, de håller sig till ämnet 

och förirrar sig inte hela tiden.”105

       Alla tre intervjuer karaktäriseras till större delen av korta frågor och långa svar, vilket är 

ett kriterium för intervjukvalité enligt Kvale.106 Men både intervjun med Lisa och den med 

Vera har högre andel korta svar än intervjun med Kajsa. Varken Lisa eller Vera uttryckte den 

säkerhet som Kajsa gjorde. Vilket kan belysas med frågan jag fick av Lisa under intervjuns 

gång: ”Du som sitter och läser mycket litteratur – har jag tolkat det rätt?”107 Jag upplever att 

det uppstod en positiv dialog under intervjun med Lisa. Intervjuer kan variera mellan att vara 

enligt dikotomin beskrivning – tolkning, enligt Kvale. Där intervjuaren antigen får 

beskrivningar av olika situationer, eller tolkar och klargör tillsammans med 

intervjupersonen.108 Kajsa beskriver, Lisa och jag tolkar och klargör tillsammans medan 

intervjun med Vera är en blandning av de två.

1.4.2 Analysmetod

För att analysera intervjuerna så har de transkriberats och därmed också tolkats till skriven 

text. Syftet med transkriberingen har varit att så ordagrant som möjligt försöka återge det som 

intervjupersonerna sagt. Ibland har förkortningar gjorts när intervjupersonen tar om samma 

sats flera gånger. Intervjuarens alla infall och stöd i form av utryck som ”mm” ”ja”, har heller 

inte tagits med, om det inte har känts som om infallet påverkat intervjupersonen på något sätt, 

och får denne att stanna upp på något sätt. De kvalitativa intervjuerna syftar till, i enlighet 

med Patel: ”att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som 

ofta erhålls då vi använder kvantitativa metoder”109. Eftersom den djupa kunskapen som 

eftersträvas inte är mätbar, så har löpande analys varit användbar. Jag har inte väntat på att de 

färdigtranskriberande intervjuerna ska ge mig svaren, utan istället började min analysprocess 

till viss del redan under intervjuerna men främst strax efter. Enligt Patel så finns det tydliga 

vinster med ett tidigt igångsättande av en löpande analys: ”det är också en fördel att påbörja 

analysen medan intervjun eller observationen är i färskt minne. Ju längre tid som förflyter 

innan vi påbörjar analysen desto svårare är det att få ett `levande´ förhållande till sitt 

material.”110
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       För att kunna ge en rimlig diskussion kring huvudfrågan, analyseras intervjuerna i ljuset 

av tidigare forskning och läroplan. Den tidigare forskningen kan bekräfta lärarnas bild av 

verkligheten och/eller ge alternativa bilder. Tidigare forskning kan också visa på 

framgångsrika eller mindre framgångsrika sätt att förhålla sig till huvudfrågan och jämföra 

med lärarnas berättelser. Läroplanen är det styrdokument som lärare ska följa, således kan en 

normativ värdering ske när den används som jämförande dokument. 

1.4.3 Metoddiskussion

En kvalitativ studie medger ett mer begränsat undersökningsmaterial än vid fallet med 

kvantitativa studier, vilket också hämmar möjligheten till generaliserbarhet. I detta fall har 

intervjuer med tre lärare på en skola genomförts, givetvis går det inte att säga något om alla 

lärare på ett generellt plan. Däremot känner säkert många lärare igen sig i deras vardag, 

eftersom förutsättningarna många gånger är desamma: samma styrdokument i form av 

läroplaner och kursplaner, samma arbetsmiljö i form av ”en klassisk svensk skola” och 

samma ålder på elevunderlaget med den komplexa problematik som finns runt omkring 

tonåringar i dag. 

       Undersökningspersonerna har ofta både dels en personlig och dels en mer yrkesmässig 

tolkning av sin lärarroll och vad den innebär. Den ena kanske inte behöver inte vara mer 

professionell än den andra. Det är svårt att genom en persons berättelse säga hur denne agerar 

i sin yrkesroll. Forskning har visat att det finns en diskrepans mellan vad lärare upplever att de 

gör i sina undervisningsgrupper och vad de i praktiken faktiskt gör.111 Detta gör att denna 

uppsats delvis inte kan sägas handla om hur lärare agerar i det mångkulturella klassrummet, 

utan just deras upplevelse och uppfattning av sin undervisning och elevgrupp. Trots detta kan 

ändå lärarnas berättelser lyftas fram och tolkas i ljuset av forskning och önskvärda 

förhållningssätt i det mångkulturella klassrummet. Genom att använda Lorentz olika faser 

från etnocentrism till etnorelativism, så kan ändå en uppfattning om lärares förståelse och 

därmed också deras handlingsberedskap i den mångkulturella skolan utrönas.

       De tre lärarna arbetade kring samma elever. Alla tre hade teoretiska ämnen: en hade NO 

och matte, en hade SO och engelska och en hade svenska, svenska som andraspråk och 

engelska (hade även behörighet i tyska, men undervisade inte i ämnet). De uppvisade inte 

några stora behov att konstrastera sig mot varandra eller andra på skolan. Jag kom utifrån och 

det kanske gav dem en anledning att visa upp en enad front, som kanske inte överensstämmer 

                                               
111 Lundström 2005
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med verkligheten. En lärare, med något helt annat ämne som exempelvis slöjd eller 

hemkunskap, skulle kanske ge en mer konstrativ bild åt den sammanställda analysen. 

1.4.4 Undersökningsmaterial

Namnen på informanterna är fingerande. 

Skolan – Skolan som informanterna arbetar på är en 4-9 skola med cirka 350 elever, antalet 

elever som läser svenska som andraspråk är 27 stycken. Av alla elever har cirka 20 procent en 

icke-svensk etnicitet. De lärare som intervjuas i denna uppsats arbetar med elever från år 7-9, 

där finns det cirka 230 elever. Informanterna uppger att de har en handfull svenska som 

andraspråkselever i varje klass. Med eleverna år 7-9 så sker arbetet i tre arbetslag. Dessutom 

finns ett ytterligare ett arbetslag med specialpedagog, svenska som andraspråkslärare samt 

lärare för den individualiserade undervisningsgruppen. Skolan har ett upptagningsområde som 

består av villaområden, och områden som till större del består av det kommunala 

bostadsbolagets hyresrätter. 

Lisa - Lisa har arbetat 11 år som lärare 3,5 år på gymnasiet, men mestadels i grundskolan. Nu 

har hon cirka fem års erfarenhet av svenska som andraspråk, och hon har även svenska, 

engelska och tyska. Hon har behörighet för alla dessa ämnen. På Björnskolan undervisar hon i 

alla sina ämnen utom tyska. Hon anser att hennes läraridentitet numera hänger samman med 

år 7-9, som hon säger är en ”himla rolig ålder”. Hon kommer inte riktigt ihåg varför hon ville 

bli lärare men säger att det nog handlade om att göra något bra av de dåliga exemplen. Hon 

kände sig tveksam under utbildningstiden och undrade om hon skulle räcka till. När hon tittar 

tillbaka på sig själv som elev, så ser hon att hon var den trista sorten som inte stannar kvar så 

länge i minnet. Hon hade genomskådat koderna, gjorde det man skulle, inget mer. 

Kajsa - Kajsa har arbetat på Björnskolan i sju år, och varit färdigutbildad i åtta år. Valet att 

bli lärare var inte hennes första prioritering. Hon arbetade först som frisör med drabbades av 

en arbetsskada. Hon hade alltid tyckt om att arbeta med människor, och hade en API 

(arbetsplatsintroduktion) som lärarassistent på en 1-6 skola under en termin. Hon insåg att hon 

ville arbeta med äldre barn och utbildade sig till 4-9-lärare i matte och no, ämnen som hon 

alltid gillat. Hon har aldrig ångrat sitt val att bli lärare, men tycker att det är bra att ha en 

annan arbetslivserfarenhet att kunna koppla till i bagaget.
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Vera - Vera har arbetat som lärare i lite drygt åtta år och hennes ämnen är engelska och so. So 

- Samhällsorienterande ämnen i grundskolan innebär: historia, religion, geografi och 

samhällskunskap. Under hela sin tid som lärare har hon undervisat år 7-9. Hon har även 

arbetat i en storstadskommun och på andra skolor i denna kommun. Vera blev lärare för att 

hon trodde att hon kunde göra skillnad. 
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2 Resultatanalys

2.1 Hur ser lärarna på sitt uppdrag?

Intervjuerna inleds med frågan hur lärarna ser på sitt uppdrag, utom när det gäller Kajsas 

intervju eftersom hon direkt började tala om språkutveckling, så jag fick fråga henne via mail. 

Medan Vera och Lisa talar om fostran som en huvudsaklig del av läraruppdraget, beskriver 

Kajsa att hennes uppdrag är att göra no-ämnena så verklighetsanknutna som möjligt. Vera 

beskriver sin lärarvardag på följande sätt:

Det väldigt mycket som ligger på att fostra, fostra, fostra så mycket ansvar läggs på oss som lärare, att 

vi ska se till att lära dem att göra rätt, mycket av det som man förut fick av familjen och samhället i 

stort, och det känner jag är det som mest är svårigheten att bolla med just det där av viktiga vara en 

tydlig förebild och hela tiden den som skapar en god miljö. Istället för att lägga energi på 

undervisning, det är det som tar stryk snabbast. Och definitivt det som kommer i sista hand är den 

egna inspirationen och förkovringen, det får stå tillbaks, nästan helt i vissa perioder.112

En lärares uppdrag befinner sig mellan det som är, styrdokument, och det som blir till, de 

interaktiva meningsskapande processerna i mötet med elever och kollegor. I enlighet med 

teoriavsnittet ovan appliceras Brömstens diskussion om identitetsskapande på läraruppdraget: 

det kan antas, tilldelas och förhandlas.  Veras förhållningssätt kan tolkas att hon ser 

fostransbiten som något hon blir tilldelad av situationen i de grupper hon undervisar: ”så 

mycket ansvar läggs på oss lärare”.113 Här finns också den förhandlande aspekten att hela 

tiden fundera vad som bör göras. Veras läraruppdrag är i ständig förhandling mellan den 

lärare hon vill vara och den hon förväntas vara. Hennes uttalande skulle kunna tolkas som om 

hon snarare rör sig inom det som Hargreaves kallar för intensifiering än professionalisering. 

Det skulle kunna tolkas som en medveten intensifiering, Vera förväxlar inte den upplevda 

överbelastningen av tid, med professionalism som Hargreaves menar att många lärare gör.114

       Det läraruppdrag som Lisa antar är ett där elevernas självkänsla, att de ska känna att de 

duger som de är, är i fokus. Även Lisa ser emellertid fostran som en stor del av uppdraget, 

vilket redovisas längre fram när lärarens didaktiska förhållningssätt, och i detta fall frågan 

hur, diskuteras? Kajsa däremot har sitt ämne i fokus. Hon ser det som sin uppgift att göra 

områdena inom no så verklighetsanknutna som möjligt. Därigenom menar hon att eleverna får 
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en förståelse vad ämnestraditionen vill att eleverna ska lära sig och kan bära med sig den 

genom livet.115 Kajsas syn på sin lärarroll skulle kunna jämföras med den franska. I Frankrike 

är lärarrollen, enligt Hargreaves strikt och klart definierad. Det handlar om skolprestationer, 

och lärarna är, i Frankrike, tryggare i sin roll jämfört med många andra länder där lärarrollen 

också innefattar sociala och emotionella mål.116 Dessa frågor kommer att diskuteras närmare i 

de följande avsnitten.

2.1.1 Lärarnas didaktiska förhållningssätt

De didaktiska frågorna hänger ihop. Om en lärare identifierar vilka som sitter i klassrummet, 

med hjälp av frågan vem, så får det också konsekvenser för vad som undervisningen ska 

innehålla och hur undervisningen ska utformas, vilka metoder som ska användas. Nedan 

analyseras informaternas syn på sitt uppdrag i ljuset genom att kategorisera med de didaktiska 

frågorna vem, vad och hur. Men under alla frågorna så finns uppsatsens huvudfråga i fokus, 

hur läraren förhåller sig till sitt uppdrag i en mångkulturell miljö. Således ligger 

huvudbetoningen på vem-frågan även under vad och hur. Det finns också en bakomliggande 

varför-fråga att hela tiden begrunda under analysen. Varför undervisningen ska ha ett visst 

innehåll och varför vissa metoder föredras framför andra. Molloy betonar vilken stor 

betydelse lärarens val av innehåll har för relationen till eleverna och för deras 

språkutveckling. Ett mer intressant innehåll inte bara väcker elevernas intresse utan gör 

dessutom undervisningen mer dialogisk.117 Läroplanen från 94 som innefattar mål och 

riktlinjer, och kursplanerna ger lärare stora friheter att välja stoff, och strategier för att nå 

målen.118

2.1.2 Vem? – Vilka är eleverna som ska undervisas?

Huvudfrågan för uppsatsen är hur lärare ser på sitt uppdrag i förhållande till en mångkulturell 

miljö. Frågeställningen ger vissa indikationer kring vilken av underfrågans didaktiska frågor 

som ska vara i fokus – nämligen vem? Redan i första mailet där lärare för intervjuer 

efterfrågades, framlades att uppsatsen huvudsakligen skulle handla om mångkulturella 

lärandemiljöer. Däremot gjordes ingen definition av vad som menades med mångkulturell. 

När jag möter Lisa och vi ska börja intervjun säger hon, innan jag hinner ställa någon fråga: 
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”Mångkulturell, hur menar du? Här har vi mest problem med socioekonomiska skillnader.”119

Jag delgav henne definitionen som återfinns i teoriavsnittet. 

       De frågor som huvudsakligen var i fokus, för informanterna var språk. Det 

mångkulturella identifierades med svenska som andraspråkselever, som behövde all hjälp de 

kunde få med sin språkutveckling. I ämnet svenska som andraspråk arbetade läraren med 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Lisa var emellertid noga med att påpeka, att den 

modellen sedan övergavs, när eleverna kommit längre i sin språkutveckling, eftersom den 

uppfattades som ”tjatig” av eleverna. Samtidigt som en medvetenhet fanns kring att 

klassrummet inte på något sätt var homogent, så var både Vera och Lisa noga med att påpeka 

att eleverna själva strävade efter homogenitet. No-läraren lade inte homogenitetsträvandena 

på eleverna själva, utan berättade att hon kände sig osäker på hur hon skulle tala om elevernas 

bakgrunder.

2.1.3 Vad ? – Vad väljer läraren att undervisa om? 

I mötet med de olika lärarna på skolan, ställer jag frågan om elevernas ges möjlighet att 

använda sin kultur i undervisningen. Jag definierar inte vad jag menar med kultur och blir inte 

ombedd att göra det heller av lärarna, utan de svarar ganska snabbt. Jag finner tre olika 

förhållningssätt hos lärarna, för det första känner eleverna sig utpekade och för det andra görs 

bedömningen att elevernas kultur i första hand handlar om tråkigheter som krig och 

konflikter. Ett tredje sätt att betrakta elevernas kultur är att se den som något som har med 

religion att göra.

       Vera och Lisa betonar att tonåringar ogärna sticker ut. Lisa säger: ”Och de vill ju vara 

som alla andra, och kämpar för det! Förstås.”120 Lärarna knyter således detta till något som är 

förenligt med tonårstid, en allmän känsla som man menar är specifikt för just tonåringar, att 

man gärna vill vara en i mängden. Läroplanen säger att:

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

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

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.121
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I Lisas (och i Kajsas och till viss del även i Veras) berättelse så ges inte bilden av skolan som 

den sociala och kulturell mötesplats, den enligt läroplanen ska vara. I stället så förpassas 

mötena till den mindre gruppen i svenska som andraspråk. Bara i mötet med andra som är 

”annorlunda”, är särskildhet önskvärd. Men det är värt att påpeka att eleverna kultur i alla fall 

lyfts fram i detta sammanhang. I svenska som andraspråksundervisningen kan elevernas 

erfarenheter vara en palett med många färger, medan elevers erfarenheter i den andra 

undervisningsgruppen dels antas ha samma färg och dels antas vilja ha samma färg.

       Lisa säger: ”Och så gör vi de hära jämförelserna i den lilla gruppen (svenska som 

andraspråksgruppen förf. amn), just för dem i nian, annars så  skulle de känna sig utpekade. 

Det har varit min bedömning.”122 En elevs kulturella bakgrund tolkas således inte som något 

positivt, utan någonting som gör att elever känner sig utpekade. Istället för att arbeta för 

skolan som en social och kulturell mötesplats så bibehålls ett tänkande, i dikotomier, som vi 

och dem. Det är intressant att Lisa just talar om jämförelser mellan ”det svenska” och deras 

situation: ”Så mera som indirekt, just i nian har vi jobbat med utvandrarna, där finns det som 

flera paralleller till deras egen situation.”123 Så även i detta arbete handlar det om att finna 

likheter. Lärarna är bekymrade över att de pekar ut, och bibehåller således en imaginär 

homogenitet. Lärarna bidrar härmed delvis omedvetet till det som Haglund kallar för 

neutralisering av olikhet.124  När lärarna inte i sina handlingar ifrågasätter den svenska 

normen så kan det ses som att de bidrar till att eleverna uppfattar det som pinsamt att berätta 

om sina hemländer, enligt Haglund.125

       Någon tydlig vilja eller intention finns inte att arbeta interkulturellt, även om so-läraren i 

sin undersökning försöker att göra elever uppmärksamma på normativitet. Lorentz talar om att 

det genom ett interkulturellt lärande kan ges möjlighet att arbete i enlighet med läroplanen. 

Att arbeta interkulturellt är att bryta upp och ifrågasätta tänkandet i vi och dem och göra 

heterogeniteten synlig.126 Lisa, accepterar tonåringens likhetstänkande, och motiverar sin 

monokulturella undervisning utifrån viljan att upprätthålla alla elevers delaktighet i ett 

monokulturellt tonårs-vi. När eleverna inte bekräftas som mångfacetterade individer, utan när 

den roll som erbjuds som den ”rätta” är den utan gråzoner och gränsöverskridningar att vara 

som alla andra, så kan det antas att detta leder till att tonåringen ser vissa roller som 

stigmatiserade och inte önskvärda på skolan. Det skulle kunna kopplas till den oönskade 
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särskildhet som Ann Runfors talar om i sin avhandling, att utjämningtanken – ett utjämnande 

av olikhet - är det som styr i den svenska skolan.127 De båda lärarna placerar sig i det 

etnocentriska stadiet enligt Lorentz modell med en viss riktning mot det etnorelativa stadiet. 

Dels kan en form av kulturförnekande och försvar utläsas ur deras berättelse, alla uppfattas 

inte som lika, men det är inget som uppmärksammas och det försvaras med att alla elever vill 

vara lika. Läraren Lisa lyfter fram att i början när andraspråkseleverna är relativt nya så 

kopplas det hela tiden tillbaka till deras bakgrund. Men sedan släpps det med tiden. Således 

befinner sig lärandet för eleverna inom acceptansen på väg mot det etnorelativa stadiet, i 

Lorentz modell i början, när eleverna är relativt nyanlända. När eleverna sedan ska integreras 

med de ”andra” eleverna sker inte någon utveckling mot interkulturell kompetens, utan i 

stället sker en tillbakagång mot ett kulturförnekande. Det pluralistiska förhållningssättet 

överges snart för ett mer strikt assimilatoriskt. Lisa berättar:

Som det står i kursplanen, bygg på deras egna erfarenheter. För att undervisningsinnehållet ska bli 

som mest lyckat. Från början är det absolut så, hela tiden kopplar man tillbaka på vad har du varit med 

om, vad har hänt dig, o.s.v? Det släpps med tiden. Just i svenskan skulle det bli så. Kanske kopplingen 

är så lös gentemot dem så att det är därför det blir så. I so:n är det något helt annat, om de jobbar med 

konflikter i mellanöstern, då är det bara att säga grattis, för då finns det elever som verkligt har tankar 

och åsikter. Eller om de jobbar om religion, då är det på ett annat sätt.128

Lisas uttalande visar också hur elevernas kultur i första hand tolkas att handla om konflikter 

eller religion. No-läraren gör en liknande tolkning när hon berättar att hon är osäker på 

andraspråkselevernas bakgrund, och hur hon ska ta in det i undervisningen: ”Jag kan ju inte 

svara på om en del av dem kommer från såna här flyktingläger, innan de har kommit hit och 

såna här grejer. Jag har inte hundra koll på alla bakgrunder”129 Även den läraren framhåller att 

det borde vara so-lärarens uppgift att ta in religion och liknade saker. Kajsa säger att: ”Men 

jag hoppas och jag tänker att på so-sidan t.ex. där man håller på med religioner att och lite 

såna där saker att man där går in och låter dem kanske att berätta.”130 I lärarnas berättelser blir 

det tydligt att svenska som andraspråkseleverna har en kultur som främst har med so-ämnena 

att göra. 
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Kajsas svar tyder på en etnocentrisk världsbild – som är vanlig i skolan131 - där 

naturvetenskapen ses som något specifikt västerländskt. I kursplanen beskrivs 

naturvetenskapen som en viktig del av den västerländska kulturen: ”Naturvetenskapen har 

vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna existensen, 

livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. Naturvetenskap utgör därvid en 

central del av den västerländska kulturen.”132 No-ämnet och även svenskämnet blir något 

specifikt västerländskt som ska föras över till eleverna. Det handlar inte om någon 

dekonstruering eller alternativa tankesätt till det västerländska. I kursplanen i no förespråkas 

jämförelser med andra förklaringsmodeller än ”vår egen” (den västerländska):

Andra kulturers förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor och i äldre tiders naturvetenskap, jämförs 

med vår egen tids uppfattningar. De grundläggande antaganden om världen som dessa olika 

förklaringsmodeller bygger på lyfts fram i ämnena. På detta sätt tydliggörs också den för alla tider och 

kulturer gemensamma strävan att förstå och förklara naturens fenomen.133

Kajsa berättar att hon försökt att arbeta med svenska som andraspråkselevernas erfarenheter: 

”Hur man tar hand om miljön, hur man tar hand om saker och ting. Men de är inte så insatta. 

Jag vet ju då inte, det beror på.” Kajsa upplever att andraspråkeleverna inte kan det som Kajsa 

efterfrågar. Lorentz beskriver att interkulturell kommunikation inte handlar om att förvånas 

över skillnader, utan att kunna urskilja olika tolkningar som personer med olika etnicitet gör 

av samma händelse eller dokument.134 No-läraren konstaterar en skillnad mellan 

andraspråkselever och den övriga klassen gällande miljöfrågor, och talar om brister. Hennes 

förhållningssätt skulle kunna placera sig i acceptansens stadium det sista etnocentriska stadiet 

som beskrivs i teoriavsnittet, där olika beteenden och värderingar accepteras utan att döma. 

Vad säger då SO-läraren som förutsätts eller hoppas ta hand om dessa frågor? Vera drar också 

genast upp religionsexemplet när frågan om användandet av kultur kommer på tal:

Ja, tonåringar är lustiga varelser. De vill ju helst vara som alla andra, att föräldrar inte ska komma och 

hälsa på, inte sina egna. De kan ju gärna lyssna på andras, men inte sina egna. Men vi brukar ju ifall 

det är nån. Vi håller ju på med buddhismen i nian, och då är det en förälder till nån i en annan nia som 

har erbjudit sig att komma. Och prata, och i mån av tid kommer vi att göra det.135

                                               
131 Lorentz, Runfors, Lahdenperä
132 Kursplan i no
133 Kursplan i no
134 Lorentz 2006:112
135 Intervju med Vera



36

Men Vera framhåller också att det är vikigt att eleverna får känna att deras kultur också kan 

vara rätt, och vikten av att eleverna känner att deras kultur också är en norm. Hon berättar att 

hon alltid frågar vilka religioner som finns i klassen eftersom det känns naturligt för henne, 

med tillägget att det inte är säkert att det ser ut så överallt. Jag frågar Vera om den svenska 

normen ifrågasätts, och hon svarar:

Naturligtvis. Det är ju ett av målen med undervisningen. De ska utgå ifrån sig själva, men kunna se 

kritiskt på sin egen situation i samhället hur det utvecklas och så. Men det kommer oftast inte förrän i 

nian. När man börjat bolla med riktigt stora frågor, när de har så mycket i sin kunskapsbas så att de 

börjar se. Det här är ju inte rätt, jaha. De pendlar ibland från år till år, eller från klass till klass. Vilket 

debattklimat det är i klassrummet. Man kan försöka driva på debatt och väcka tankar. Ibland är det ett 

stort motstånd. Det betyder ju inte att man ger upp, men det är jättesvårt. Att försöka att få igång 

diskussioner.136

Hos so-läraren finns en ambition att lyfta fram olikheter genom debatt, vilket motiveras 

genom att lyftas fram som ett av undervisningsmålen. No-läraren motiverar på samma sätt 

kulturens frånfälle, att det är svårt att förena med kursmålen. Språkläraren jobbar med 

elevernas kultur när hon undervisar i svenska som andraspråk, annars blir eleverna utpekade, 

menar hon. Både språkläraren och no-läraren har också något som skulle kunna kallas för ett 

”eländighetsperspektiv” i betraktandet av invandrarelevernas kultur: konflikter i mellanöstern, 

flyktingläger och elever som ”varit med om en del”137. Kajsa påpekar: ”det gäller att hålla isär 

alla de här bitarna och därför har det inte blivit att jag har tagit in kulturen lika mycket.”138

Elevens kulturella bakgrund blir här således något som ska hållas isär från undervisningen och 

skolan, vilket inte är förenligt med läroplanens intentioner. 

2.1.4 Hur – Vilka metoder använder läraren?

Mycket under intervjuerna kom att handla om språk. Invandrareleverna hade varit i Sverige

mellan 1-5 år, sedan fanns det andra generationens invandrare i klasserna också. Svenska som 

andraspråksläraren var väldigt noga med att lyfta fram att hon ansåg att skolframgång främst 

hade med socioekonomisk tillhörighet att göra, medan no-läraren arbetar medvetet efter en 

modell som innefattar högläsning. So-läraren talar om vikten av variation och bilder, och 

menar att högläsning inte är nödvändigt eftersom det finns så mycket filmer och 

dokumentärer. No-läraren berättar engagerat om sin metod:
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Jag är ju alltså no-lärare. Det innebär ju att jag jobbar ju inte med svenska språket så, men jag har ju 

en massa konstiga ord, som inte är självklara. Då har jag valt att göra så. Jag har, jag ger mig tid att 

förklara de svåra orden. Jag ger dem vägledning genom att jag gör stödanteckningar på tavlan så att de 

får anteckna. Sedan så läser vi igenom texten, vi högläser texterna – rakt igenom. Alltså jag har kört 

det med hela klassen, i all no. Sen har jag ju de här utländska barnen som inte behärskar allting. De får 

höra orden, och de har fått det förklarat. Om de inte i samband med prov kan skriva och förklara, (…) 

De har då alltså fått med sig de här bitarna vi jobbar med och jag har fått respons från dem när de 

säger att om det inte vore att du jobbade som du gjorde så skulle vi aldrig förstå det här, så säger 

eleverna.139

Att språk hänger ihop med lärande är något som läroplanen lyfter fram. Kajsa ger sina elever 

möjligheter till samtal, läsning och skrivning och förståelsen är i fokus. Hon är väldigt 

noggrann med att alla hänger med. Kajsas undervisning följder den önskvärda pilen i 

Cummins modell på sida 22 genom att hon med sin undervisning eleverna möjlighet till den 

kontextualisering som Cummins menar är så viktigt för språkutveckling. Begrepp sätter Kajsa 

in i sammanhang och förklarar och ger dem innehåll. I teoriavsnittet beskrivs också Cummins 

tredelade modell för tillägnande av skolspråket: FOCUS ON MEANING, FOCUS ON 

LANGUAGE och FOCUS ON USE.140  Kajsa med sina ambitioner uppfyller bitvis både den 

första - FOCUS ON MEANING - och sista – FOCUS ON USE - delen av modellen. Hon har 

förståelsen i fokus och eleverna ges också rikligt med tillfällen att använda språket. Däremot 

så lyfter hon inte fram elevernas modersmål och etnicitet som något värdefullt. Kajsas 

berättelse ger en bild av en lärare som strävar efter att arbeta i enlighet med vad läroplanen 

säger om språk och lärande, men hon får inte riktigt in identitetsutveckling i sin undervisning: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”141

       Det var en föreläsning på en fortbildningsdag som inspirerade Kajsa. Plötsligt insåg hon 

hur lite barnen egentligen förstod. Föreläsaren talade om att man högläser mycket när barnen 

är små och när de går på mellanstadiet så ska de börja klara sig mer själv, och när de kommer 

till högstadiet så tas det felaktigt för givet att eleverna fixar det svenska språket på egen hand. 

Kajsa lyfter fram att hennes metod inte bara gynnar andraspråkselever: 
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Men jag hör ju att även de elever som är duktiga, de känner ändå att de får ut någonting av det här. 

Nivån blir inte så att de blir lidande utan de känner att även får utmaningar inom det hära just för att 

jag kan sätta in det i olika sammanhang.(…)Det här har jag alltså fått bekräftat. Några av eleverna har 

nämligen blivit intervjuade av skolverket i höstas, och de har lyft fram de här.142

Kajsa berättar också att hennes medvetna arbete med språket i no-ämnena ger stora vinster för 

henne. Det blir inget ”jagande” av icke-godkända elever. Hennes sätt att arbeta gör att alla 

eleverna i gruppen har lättare att nå målen. Hennes sätt att fokusera på skolprestationer och 

hennes sätt identifiera svårigheter för eleverna att nå målen, gör att hon känner sig trygg och 

lyckad i sin lärarroll. Hon kommer aldrig in på fostran och sociala mål under intervjun. 

       Kajsa visar också ett vidgat text- och kunskapsbegrepp. Ett prov behöver inte vara 

skriftligt, utan kan också vara muntligt eller delvis bestå av ritade bilder. Hon ger eleverna 

också en möjlighet att förklara själva hur de tänkt. Jag tycker mig se en lärare med en positiv 

människosyn som tror att eleverna både kan och vill lära sig saker, och som inte ger eleven så 

stora möjligheter inta en passiv hållning där eleven tillåts att själv välja bort lektionsinnehållet 

eller examinationsformen. De aktiva lektionsformerna och flexibiliteten kring examination, 

fungerar väldigt bra för Kajsa och gör att fler elever når målen.

Och jag tänker så här, att jag har ju säkert gjort många därinne en tjänst inte bara svenska 2 eleverna, 

utan jag har ju säkert hjälp många fler därinne och det som har gjort att de klarat sig, är att de har fått 

skrivningar muntligt och få godkänt den vägen, och en pojke har jag tagit på sidan om (…) och gett 

dem en chans att förklara själva. Så har jag haft dem en och en och be dem beskriva exempelvis 

vattnets kretslopp – Det blir ju ganska mycket att skriva – så då fick de blanka papper och så fick de 

rita och berätta sin egen version av hur de hade det och då fick de. (…) Jag får ju förbereda 

lektionerna väldigt väldigt mycket. Men med tanke på vad jag får igen, så är det värt det. Det jag 

slipper är att jag slipper jaga elever, som inte får godkänt på proven, som behöver skriva omprov och 

tjata på dem med sånt och det kräver ännu mycket mera tid.143

Lisa ger också en bild av en skola där de flesta ämneslärare välkomnar andraspråkseleverna 

och försöker att anpassa ämnesinnehållet så att de blir delaktiga. Lisa framhåller att mycket 

handlar om ansvar, fostran och ordning vilket hon knyter till socioekonomisk tillhörighet. Det 

är sällan problem som egentligen finns i skolan, utan oftast hittas orsakerna utanför skolan, 

menar hon. ”En elev är allas elev”144, säger Lisa och berättar att hjälpa alla elever är en kultur 
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som sitter i väggarna på hennes skola. De lärare som verkar ha störst problem är lärarna i de 

praktisk estetiska ämnena, enligt Lisa:

De som drar det tyngsta lasset, det är prästämneslärarna - praktisk estetiska ämnen. För då tänker man 

så här, slöjd, det går väl bra? Det går inte så bra om man aldrig har hållit i de verktyg som finns där. 

Det är ett jättejobb för de lärarna. Men jag tycker att de gör det jättebra. Bild, idrott och hemkunskap. 

Man tänker lite slarvigt hemkunskap det är mest göra med händerna. Men det är det att man måste 

veta vad sakerna heter i kökskåpen, följa en instruktion, kunna läsa så pass bra.145

Här värderar Lisa och säger att de ”drar det tyngsta lasset”. Intressant med tanken att ”man 

tänker lite slarvigt” att det mest handlar om att arbeta med händerna. Med ”man” är det 

förmodligen lärarna i de teoretiska ämnena som avses. Borde inte eleverna kunna följa 

instruktioner även i de teoretiska ämnena? Vad är det som är så tungt för prästämneslärarna, 

som är mindre tungt för de övriga ämneslärarna? 

       Lisa uttrycker att den vision om skolan som hon hade som ny i yrket inte har besannats. 

Hon berättar att katedern är tillbaks, och att tavlan används mycket. Tidigare använde hon sig 

av valbara delar, frihet under ansvar och såg sig mer som en handledare. Men nu menar hon 

att det inte har räntat sig med alla elever, utan endast de duktiga eleverna ”de som fixar det 

själv”146 har fått ut något at dem typen av undervisning. De andra eleverna har det inte gått så 

bra för. Det har fått Lisa att ändra sitt förhållningssätt till det som hon kallar för 

”katederundervisning” med högläsning i grupp, genomgångar och tydliga läxor. Lisa säger 

också att det handlar mycket om att lära eleverna att ta ansvar, när jag frågar vilka krav 

elevsammansättningen ställer:

S (Stina): Hur ställer elevkonstellationen krav på dig som lärare? Socioekonomi, etniciet, olika 

nivåer?

L: Träningen är att ta eget ansvar. Där är det stora skillnader. Och där är det oftast jag som tänker att 

det här ska väl gå bra. De går ju i nian. Och så går det inte alls, för att papprerna har kommit bort, och 

man har inte planerat sin lite större läxa och så är det.

S: Hur gör man då? När man ska lära eleverna att ta mer ansvar?

L: Mmm. Hur gör man? (skratt, skratt) Det är ju ständiga påminnelser, det är det ju. Det måste ha 

ändras sen det att jag själv gick i skolan. Ingen, de skriver inte upp läxor, generellt sätt. Ha en 
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kalender! Skriv upp vad du har i läxa!, säger man och eleven säger: Men jag kommer ihåg ändå. Man 

säger: Stoppa pappret i skrivboken! Personligt ansvar brister. Det är svårt att rätta till.147

Men det är inte enkelt för eleverna heller menar Lisa. Oftast så tycker sig Lisa sig se att 

bristande måluppfyllelse kan kopplas till elevens socioekonomiska status. Många elever kan 

ha väldigt stora problem utanför skolan. Det kan vara en extremt jobbig tonårstid eller 

problem i hemmet. Dessa problem har skolan svårt att hantera eftersom det inte finns något 

stöd från elevernas föräldrar, menar Lisa. Detta skulle kunna kopplas till vad McLaren enligt 

Hargreaves har visat gällande arbetarklassungdomar: ”McLaren har visat hur 

arbetarklassungdomar i sin närmiljö är orienterade mot och integrerade i frodiga, polykrona 

tidsuppfattningar där många saker sker samtidigt i ett tätt, komplicerat och snabbt skiftande 

nät av interpersonella relationer.”148 Lisa beskriver hur varje skola skapar ramar för hur saker 

och ting ska vara. Dessa ramar är sedan väldigt svåra för eleven att komma runt menar hon:

Det finns en väldigt tydlig ram kring hur man ska vara. Du ska va på lektion, du ska arbeta på lektion, 

du ska göra ett jobb hemma. Det rullar på, det rullar på. Alla ska utvecklas i egen takt, men 

arbetstakten bestäms ju ändå av läraren som har den här stora gruppen. Både MVG och Godkänt, allt 

ska rymmas. Det är svårt att säga stopp att jag vill göra på ett annat sätt. Det är som att säga att jag 

skulle vilja ändra på trafikregler, det passar inte mig.149

Denna tydliga ram Lisa hänvisar till skulle kunna antyda att skolan förväntar sig 

monokroniska elever där tid och arbete är en plikt, och elever som är polykroniska, där 

relationer är i fokus, har svårare att passa in. Lisa redogör för hur hon inte lyckats fånga upp 

eleverna med det som hon kallar för en friare undervisningsform.  

Det jag har försökt, alltså hög elevaktivitet. Valbara saker, frihet under ansvar, va den här handledaren 

jag har försökt att sträva mot det under hela mitt yrkesliv, jag tycker inte att det har räntat sig. Det har 

räntat sig med de väldigt duktiga. De som fixar det själv. Men det har inte räntat sig med för de andra. 

För att på nått sätt känns det som att jag blir tryggare att känna. Att jag har ialla fall gjort mitt jobb. Nu 

har jag en genomgång, ni ska skriva ner det här, det här kommer som läxa på onsdag.150

Lisa anser att hon som lärare har större ansvar än eleverna och ändrar på sin undervisning i 

syfte att nå fler elever. Lisa tycker sig numera se att katedern är tillbaka både hos sig själv och 

hos andra lärare på skolan.
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S: När man säger katederundervisning, vad tänker du på?

L: Tidigare har jag kanske gett ut en text, och låtit alla läsa i lite olika takt, och sagt att efter den här 

texten så ska vi prata om den. Nu är kanske skillnaden att jag delar ut den, och sen ska den högläsas 

för att jag ska veta att alla är med. Nu vet jag det. Fast egentligen som små skillnader.151

Den tydliga ramen kring hur man ska vara i skolan har kanske inte förändras före och efter 

Lisas och hennes kollegors återinförande av katedern. Kanske är det så att de förväntningar 

som finns på eleverna till viss del skulle kunna tolkas som förväntningar på dem som 

monokroniska personer; personer som gör en sak i taget, tar tiden som en plikt, tar arbete som 

en plikt och planerar. Medan eleverna, som Lisa talar om, oavsett etnicitet skulle kunna tolkas 

som bekännare av den polykroniska kulturen där tiden och planer kan ändras och relationer är 

i fokus istället för arbete. 

       Att ge eleven valet att välja i vilken takt en text ska läsas, eller om den ska läsas över 

huvud taget, är att ge eleven ett val som eleven alltid haft i skolan om det bortses från vilka 

olika sanktioner som eventuellt sattes in förr i tiden. En elev har givetvis alltid kunnat välja att 

ta emot det skolan erbjuder eller inte, och har fortfarande det valet, även om texten högläses. 

När Lisa ger frihet och ansvar, så förväntar hon sig elever som tar skolan som en plikt. Men 

hon ger inte eleverna något val egentligen i och med att det inte finns några alternativa sätt att 

ta till sig samma innehåll, eller något alternativ till innehållet. Enligt Dewey så skulle denna 

typen av resonemang innebära att läraren anser intellektet som fullkomligt och på så sätt 

färdigt att användas på det stoff som finns till hands. Elevens misslyckande blir här ett bevis 

för att införa gamla metoder, enligt Dewey: ”Ansvaret överfördes från läraren till eleven och 

ämnet behövde (…) aldrig påvisas att det tillgodosåg några speciella behov eller tjänade något 

särskilt syfte”152

       So-läraren använder sig inte av högläsning, vilket hon motiverar med att det finns så 

mycket bra material i form av filmer i hennes ämnen. Vikten av variation i 

undervisningsmetoder är också något hon betonar.  Hon har ett SO-rum och en digital white-

board, där hon och eleverna fort kan komma i kontakt med hela världen samt se på filmer. 

S: Vad brukar ni titta på för filmer?
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V: Allt möjligt. AV-media har en del, men inte allt. På SVT finns massor. Faktiskt ett bra tips är Evas 

superkoll. Det är ju ett program för mellanstadieelever. Men fungerar jättebra, de är så korta och 

förklarar jättetydligt ord och ända upp till nian sitter de och tittar. Det får inte bli för många avsnitt.

S: Vilken typ av examination brukar du ha?

V: Oftast så väljer de vad de vill ha. Eller så styr jag det till en redovisning, något typ av muntligt. 

Eller rapport skrivning, så att de får variation. Det är inte alltid de väljer något annat än skriftliga 

läxförhör och prov. De flesta väljer prov. 

S: Vad beror det på, tror du?

V: De vet vad som förväntas av dem. De kan inte göra bort sig. 

S: Hur är det i andra ämnen? Är prov det vanligaste?

V: Ja, det skulle jag vilja påstå.153

So-läraren enligt egen utsago använder sig av ett vidgat textbegrepp när det gäller 

inhämtandet av information, men den text som ska bedömas och examinera är det traditionella 

provet. So-läraren motiverar det med att eleverna själv väljer den formen. Här finns inte 

någon ansats till den variation som so-läraren talar om när det gäller undervisningsformer. 

Lärarens undervisningssätt skulle kunna knytas till den konstruktivistiska synen på språk- och 

kunskapsutveckling där läraren i samspel med omgivningen erbjuder många olika alternativ 

till kunskapsinhämtande. Samtidigt kan lärarens ensidiga examination, i form av skriftliga 

läxförhör och prov snarare knytas till den behavioristiskt-positivisktiska traditionen, där det 

enda som finns är det som går att mätas. Den kunskapssynen som proven visar är den som blir 

normativ i klassrummet, eftersom det är där elever lyckas eller misslyckas. Enligt läraren är 

också prov den vanligaste examinationsformen på hela skolan. Även hennes syn på elevernas 

kunskapsutveckling kan tolkas vara uttryck för en kunskapssyn som är behaviorisktiskt 

färgad: ”Men det kommer oftast inte förrän i nian. När man börjat bolla med riktigt stora 

frågor, när de har så mycket i sin kunskapsbas så att de börjar se.”154 Istället för att i enlighet 

med den konstruktivistiska kunskapssynen där kunskap kan leda till utveckling och mognad, 

och där reflektionen bör föregå eller vara parallell med kunskapsinhämtandet, så kan Vera 
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tolkas förespråka en behavioristisk kunskapssyn där eleven måste fyllas med kunskap och 

uppnått en viss mognad innan ”de stora frågorna” kan komma på tal. 
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3 Diskussion

Nu ska huvudfrågan besvaras: Hur ser lärare på sitt uppdrag i förhållande till en mångkulturell 

miljö? Och hur påverkas deras förhållningssätt till de didaktiska frågorna utifrån 

huvudfrågan? Givetvis så finns det inte ett svar på frågan, eftersom både en mångkulturell 

miljö och framför allt en lärares uppdrag och är begrepp som är både mångfacetterade och 

komplexa. Under resultatanalysen så redovisades lärarnas förhållningssätt genom att först 

redogöra för hur lärarna ser på sitt uppdrag och sedan kategoriserades deras tankar enligt de 

didaktiska frågorna vem? vad? och  hur? med en integrerad varför-fråga. Jag kommer att 

diskutera resultatanalysen genom användandet av följande rubriker: Läraren som 

språkutvecklare, samhällsfostrare och ämneskunskapsförmedlare, Ett monokulturellt tonårs-vi 

- en anakronism i den svenska skolan? Flerspråkiga elevers kultur – något inom so-ämnet? 

3.1 Läraren som språkutvecklare, samhällsfostrare och ämneskunskapsförmedlare

I denna studie framkommer att även andra lärare än språklärare numera också ser sig som 

språkutvecklare. Annat modersmål än svenska och socioekonomisk tillhörighet tas upp som 

de främsta anledningarna till utebliven skolframgång, och här ser lärarna att det finns mycket 

att göra. So-läraren arbetar mycket med bilder och en digital-whiteboard i klassrummet, på så 

sätt används ett vidgat textbegrepp för att förse eleverna med många olika möjligheter att ta 

till sig kunskap och själva bygga upp kunskapsstrukturer. Dessvärre används inte samma 

explorativa sätt när det gäller examination, utan här handlar det om ren kvantitativ 

kunskapsmätning i positivismens anda, i form av skriftliga prov. 

       No-läraren använder sig medvetet av en modell som innefattar högläsning och mycket 

kontextualisering för att kunna nå alla elever. Examinationsformerna är anpassade efter 

behov, och kan bland annat vara muntlig, att rita eller att skriva. Det blir för so-läraren och 

no-läraren ingen tydlig uppdelning i hur arbetet ska ske med just svenska som 

andraspråkseleverna, medan svenska som andraspråksläraren har två olika sätt. So-läraren och 

no-läraren undervisar alla i samma klassrum, medan svenska som andraspråksläraren, i vissa 

fall, lyfter ut eleverna och har svenska som andraspråksundervisning med dem i liten grupp. I 

andra grupper läser alla svenska gemensamt eftersom hon har båda kompetenserna. För so-

läraren och främst för no-läraren handlar undervisningssituationen om att göra allt tydligt för 

eleverna genom språket, däremot berörs elevernas bakgrund inte i någon större utsträckning. 

För svenska som andraspråksläraren så handlar svenska som andraspråkundervisningen bland 
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annat om att göra jämförelser mellan deras kultur och vår kultur, som i och med att svenska 

omtalas som målspråket, således kan uppfattas som målkulturen. I gruppen där svenska som 

andraspråk och svenska läses gemensamt görs inte några jämförelser på grund av rädslan för 

peka ut någon. Alla vill ju vara som de andra, menar man, vilket tas upp mer ingående under 

nästa rubrik. I Cummins tre nivåer för tillägnande av det akademiska skolspråket som 

beskrivs i teoriavsnittet på sida 18, FOCUS ON MEANING, FOCUS LANGUAGE och 

FOCUS ON USE, så ägnar no-läraren ingen tid till, den andra nivån, som går ut på att lyfta 

fram elevens etnicitet och modersmål som värdefullt. So-läraren tar delvis upp etnicitet, och 

svenska som andraspråksläraren gör det främst i svenska som andraspråksgruppen. 

       Informanternas berättelser visar en viss medvetenhet kring arbetet med elevernas språk-

och kunskapsutveckling: förståelsen och användandet är i fokus, medan frågor som rör språk 

och makt eller språk och identitet sällan berörs i klassrummet. 

       Något som också framkommer under intervjuerna med informanterna är att de ser sig ha 

ett tydligt fostransuppdrag. Upplevelsen är att samhället och familjen tidigare i större 

uträckning skött dessa saker, som nu läggs på lärarna. Både i so-lärarens och i svenska som 

andraspråkslärarens berättelser så framkommer stress och ångest över att inte kunna hantera 

den nya verkligheten. Fostransbiten ser de som en betydlig del av deras läraruppdrag och den 

delen äter på deras ämnesuppdrag. Tolkningen av so-lärarens berättelse placerar henne i det 

som Hargreaves kallar för lärares intensifiering, något som so-läraren delar med andra lärare i 

det postmoderna samhället. Känslan är att överösas med arbete, att varken riktigt hinna med 

eleverna, eller den egna förkovringen. Även här finns det uttryck för en längtan till en 

svunnen tid. En lärare jämför med sin egen skolgång, då hon menar att eleverna gjorde mer 

vad man skulle. 

        No-läraren ser sig främst som ämneskunskapsförmedlare och varför upplever hon inte de 

sociala problem som de andra två lärarna gör? Enligt Hargreaves så är Frankrikes lärare 

tryggare i sin lärarroll eftersom den är mer inriktad på skolprestationer är sociala mål. Kanske 

skulle no-läraren kunna anses ha ett franskt närmande till sitt uppdrag. Men det är nog inte 

hela sanningen. Det bör med all sannolikhet finnas fler lärare i detta avlånga land som är 

inriktade på skolprestationer, men som inte känner den tillfredställelse som Kajsa gör. Hennes 

trygghet, utan att nämna fostran, kanske handlar om att eleverna faktiskt blir trygga när de 

förstår ämnesinnehållet och vad de ska lära sig.
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3.2 Ett monokulturellt tonårs-vi – en anakronism i den svenska skolan?

Två av de undersökta lärarna betonar att tonåringar vill vara som ”alla andra”. ”Alla andra” i 

det här avseendet syftar på de som anses vara svenskar. Lärarnas upplevelse att tonåringar vill 

vara som alla andra kan således tolkas som att de ser det till viss del som en objektiv sanning 

eftersom den monokulturella vi-längtan, som de menar att eleverna har, inte tolkas som en 

produkt av ett sammanhang utan som en självklarhet. Visserligen så tolkar lärarna 

samhörighetslängtandet som en produkt av den ålderskategori som eleverna tillhör, men 

förnekar genom sitt handlande att det finns olikheter inom tonårs-vi-et. Detta förnekande kan 

uppfattas som märkligt i det postmoderna samhället där tvärvetenskap och 

gränsöverskridande snarare är regel än undantag. Hargreaves beskriver att lärare när oönskade 

förändringar uppstår, gärna söker sig till förmoderna myter där konsensus och gemenskap är i 

fokus. Hargreaves menar att klyftan mellan skolans värld och världen utanför blir större, och 

att det skapar anakronismer skolan.155 Att hävda att tonåringar vill vara lika, kan vara ett 

uttryck för en lärarens egen längtan till det förmoderna som Hargreaves talar om. Att se 

ungdomar som ett kollektiv, betraktas numera som en tanke som lämnats till fördel för att tala 

om ungdomskulturer i plural och splittring i stället för enhetlighet.156

       Lärarnas inställning kan tolkas som att man inte kan ha en uttalad etnicitet eller kultur 

och samtidigt vara som ”alla andra”, utan när man är som ”alla andra”, är det en normativ 

svenskhet som avses. I dagens skola blir inte individen underordnad under staten, som Dewey 

skildrar 1800-talets utbildningsideal.157 Skolan som ideal stämmer i dag överens med det som 

Dewey beskriver, demokrati bör kunna genomföras eftersom det finns en möjlighet för att i 

samhället att utveckla sina personliga förmågor. 158 Men som Hargreaves framställer så kan

ökad anonymitet och globalisering leda till sökandet efter lokala identiteter. Kanske är det 

som Haglund kallar för imaginär homogenitet – och som i denna uppsats benämns som det 

monokulturella vi-et -, en sådan identitet, och kanske är det inte eleverna som söker efter den 

utan lärare och annan skolpersonal. Det är bara hos so-läraren som det till viss del finns spår 

av Pearce önskvärda kosmopolitiska dialog. Men i de andra lärarnas berättelser så syns 

tydligast en monokulturell och etnocentrisk kommunikation där konsensus eftersträvas och 

gränser skapas, i stället för att befinna sig i det etnorelativa stadiet där man vill undvika just 

detta.
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      Det som kommer fram i intervjuerna visar att lärarna inte äger den interkulturella 

kompetens som beskrivs i teoriavsnittet. Visst lärarna kan ha förmågan till interkulturellt 

förhållningssätt när de löser problem som uppstår i olika sammanhang på skolan, som inte 

framkommer i denna studie. Men som Lorentz poängterar så bör en person som har uppnått 

interkulturell kompetens ha detta sätt att se på verkligenheten inlemmat i den egna 

personligheten och det bör få konsekvenser för hur man handlar och agerar. Det som 

framkommer under intervjuerna ger inga större indikationer på att det i lärarnas tankar och 

handlingar sker något dekonstruerande och uppbrott av tänkandet i dikotomier som vi och 

dom. Snarare så tyder intervjumaterialet på att de bekräftar en sådan uppdelning, och visar en 

avvaktande hållning till att låta ungdomar gå i otakt med sin stam, och bevarar på detta sätt 

istället en anakronism i den svenska skolan, det monokulturella tonårs-vi-et. 

3.3  Flerspråkiga elevers kultur  - något inom so-ämnet?

Enligt läroplan ska elevernas bakgrund och erfarenheter lyftas fram för att främja lärandet. 

Informanterna berättar att de undviker detta i syfte att ”skydda” flerspråkiga elever från att bli 

utpekade, eller för att de känner sig osäkra på hur de ska hantera informationen (som antas 

handla om svårigheter). När elevernas kultur kommer på tal, så associerar två av lärarna 

relativt snabbt till krig och konflikter, en lärare säger: ”om de jobbar med konflikter i 

mellanöstern, då är det bara att säga grattis”159, och beskriver att i detta fall kan eleverna 

verkligen bidra med tankar och åsikter. Religion är det andra som lärarna tar upp som något 

av andraspråkselevernas kultur som kan vara användbart i undervisningen.

       När det gäller krig och konflikter så omtalas eleverna som att de varit med om del. 

Visserligen så kan det vara så att just dessa elever bär på speciellt många svåra upplevelser. 

Men att tolka elevens kulturella bakgrund till att enbart handla om negativa saker som krig 

och traumatiska upplevelser, kan leda till att ett ”eländighetsperspektiv” blir det dominerande 

perspektivet och detta i sin tur kan bidra till att andraspråkseleven blir betraktad som ”den 

andre” i klassrummet. Om elever får komma till tals och berätta om sina erfarenheter enbart i 

lärandesituationer där kontexten är krig och konflikter, så skapas bilden av eleven som 

tillhörande en kultur där konflikter är väpnade, i kontrast till ”det svenska” där det varit fred 

under en längre period. 

       Lärarnas förhållningssätt kan till viss del tolkas vara en bekräftelse och uppföljning på 

Runfors iakttagelse och på avsnittet ovan om tonårs-vi-et. Det är inte bara synd om dig som 
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inte verkar vara svensk160, det är även synd om dig för att du inte är svensk och uppväxt i ett 

land som inte varit i krig på väldigt länge. Undervisningen riskerar att skapa en ensidig bild 

när inte andraspråkselevernas kultur integreras i all undervisning utan styckas upp och anses 

passa in i två angränsande so-områden: krig/konflikter och religion. Detta förhållningssätt blir 

etnocentriskt eftersom majoritetskulturen, i detta fall läraren, väljer och värderar vad av 

elevernas kultur som är väsentligt att ta upp, och när detta görs används inte läroplan och 

kursplaner utan istället fungerar den egna kulturen som måttstock. Hinton beskriver hur 

stereotyper innehåller en association mellan vissa egenskaper och vissa grupper.161 Om andra 

kulturer med representanter i klassrummet sällan eller aldrig lyfts fram som något positivt kan 

det hända att majoritetsgruppen skapar en illusorisk korrelation, när något distinkt framträder. 

Exempelvis om en minoritetsgrupp alltid sätts i samband med krig och konflikter, så kan det 

leda till att majoritetsgruppen skapar en illusorisk korrelation och uppfattar alla från den 

gruppen som ”krigiska”.

       I klassrummet, liksom i alla andra sammanhang, så är elevernas identiteter under ständig

konstruktionen. Brömsten beskriver hur varje möte mellan lärare och eleven förstärker, 

förminskar eller bekräftar dennes identitet. Om lärare väljer att enbart prata om elevers 

hemländer i en kontext som handlar om krig och konflikter, så förstärks och bekräftas denne 

individ som representant för en kultur, ett land eller ett folk som krigar. Detta förhållningssätt 

möjliggör att stereotyper konstrueras eller bekräftas, eftersom läraren genom ett ensidigt sätt 

att lyfta fram andraspråkselevernas kultur ger förenklade bilder av verkligheten. Om rädslan 

för att peka ut elever resulterar i isolerandet av andraspråkselevernas kulturella röster i 

klassrummet till tydligt avgränsande områden, skulle snarare motsatt effekt kunna komma till 

stånd, en tydlig markering av att elever med icke-svensk etnicitet är ”annorlunda”. 

3.4 Förslag på fortsatt forskning

En tänkvärd vinkling att forska vidare med är att undersöka andra lärarkategorier, exempelvis 

lärare i praktiskt estetiska ämnen. Det skulle också vara intressant att göra en komparativ 

studie och jämföra med lärare inom vuxenutbildningen. Finner man där andra förklaringar till 

samma tendenser i och med svårigheten att bryta upp ett etnocentriskt tänkande? Det skulle 

också vara givande att undersöka elevernas egen bild av situationen, både i grundskolan och i 

gymnasiet. Hur ser de på sina möjligheter att få vara annorlunda i den svenska skolan?

                                               
160 Runfors 2003:220
161 Hinton 2003:67
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