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Abstract 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett inkluderingsperspektiv undersöka och redogöra för hur ett 

antal lärare uppfattar och beskriver hur de arbetar med undervisning i mångkulturella klasser. 

De två frågeställningar som uppsatsen bygger på är Vad innebär det för lärare att arbeta med 

elever av annan etnisk bakgrund än svensk? Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med 

att arbeta med elever som har annan etnisk bakgrund än svensk? 

Metod 

Den metod som används i uppsatsen är kvalitativ metod och då en kvalitativ 

forskningsintervju. Valet av metoden bygger på att uppsatsen vill uppnå förståelse för hur 

lärare resonerar och tänker kring sitt arbete med att inkludera elever med annan etnisk 

bakgrund än svensk. Urvalet består av lärare aktiva inom grundskolans senare år.  

Resultat 

Resultatet av de intervjuade lärarna visar att de väljer att arbeta med elever med annan etnisk 

bakgrund än svensk på samma sätt som med övriga elever. Det fanns en vilja till att inkludera 

elevers olika etniska bakgrunder och synsätt i undervisningen. Möjligheterna som lärarna såg 

med att inkludera olika etniska bakgrunder i undervisningen var att de själva och eleverna fick 

en möjlighet att lära sig av varandra. Detta genom att variera undervisningen med elevers 

berättelse om deras erfarenheter och traditioner. Rädslan som informanterna upplevde med 

detta var att eleverna som valdes ut för diskussion gjorde dem avvikande genom att peka ut 

dem. Dock menade informanterna att kunskap om eleven och en god relation med 

honom/henne kunde förhindra att situationer där eleven kände sig utpekad kunde uppstå. 

Svårigheterna med arbetet var att finna gemensamma referensramar för elever med olika 

etniska bakgrunder. Informanterna upplevde även språket, kulturkrockar och elevernas 

hemförhållanden som svårigheter i sitt arbete av elever med annan etnisk bakgrund än svensk.  

 

Nyckelord: Inkludering, Etnicitet, Den mångkulturella skolan, Elever med annan etnisk 

bakgrund än svensk 
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1. Prolog 

Jag har under min studietid, både i den utbildning jag fått samt genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen, fått erfara att skolan idag består av en stor mångfald av 

elever. Det är en verksamhet som bygger på sammansättningar av elever med olika behov, 

upplevelser, bakgrunder och erfarenheter. En av skolans många utmaningar tycks vara att 

möta elevers olika behov, samt att bemöta olika elever utifrån ett likvärdigt tankesätt. Detta 

kan verka som svåruppnåeligt och i stort sett som en utopi när jag ser nerskärningar, stora 

klasser och ökade krav på lärare att se varje elev som en egen individ.   

 

Att arbeta i ett mångkulturellt klassrum skapar möjligheter och svårigheter. Ett av de uppdrag 

som skolan har är att skapa förståelse för olikheterna. I 1994 års läroplan för de obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94,(2006) står det att läsa att lärare ska 

förbereda elever till att fungera i samhället där kontakter mellan kultur och nationsgränser ska 

råda, då ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se globala sammanhang. Att 

förbereda eleverna för detta innebär även att de samtidigt kan utveckla en förståelse för den 

kulturella mångfalden som finns i Sverige.(Lpo 94, 2006: 6) 

 

Jag har under min tid som lärarstuderande fått möjligheten att studera på två olika lärosäten i 

Sverige. Detta har gett mig tillfälle att vara ute på skolor i storstadssegregerade områden där 

mer än 90 % av eleverna har invandrarbakgrund, samt skolor i betydligt mindre städer där 

invandrarelever knappt fanns representerade. Att ha fått vara ute på skolor som skiljer sig åt 

har gett mig erfarenheten att inget arbetsätt är det andra likt. Det finns olika sätt att gå till väga 

för att möta olika elever. Oberoende på vilken skola jag var, så var samtalet om 

”invandrarelever” och ”svenska elever” en av alla de diskussioner som oftast kom upp. Dessa 

två elevgrupper tycktes allt för ofta hamna i kontrast med varandra, likaså de problem som 

kunde uppstå i arbetet med de två grupperna av elever. Det är med bakgrund till detta som 

uppsatsens arbete bygger på, där jag kan öka min och andras förståelse för hur lärare kan 

uppfatta sitt arbete med elever med annan etnisk bakgrund än svensk och vilka möjligheter 

och svårigheter arbetet kan innefatta.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett inkluderingsperspektiv undersöka och redogöra för hur ett 

antal lärare uppfattar och beskriver hur de arbetar med undervisning i mångkulturella klasser.  

Frågeställningen som uppsatsen bygger på är 

 

• Vad innebär det för lärare att arbeta med elever av annan etnisk bakgrund än svensk? 

• Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med att arbeta med elever som har annan 

etnisk bakgrund än svensk 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1 Möten och identitetsskapanden i den mångkulturella skolan 

2003 gjordes en undersökning som berättade att ungefär 30 % av Sveriges befolkning är 

dagligen verksamma inom skolan. Beräkningarna visar att en elev som går 9 – årig 

obligatorisk grundskoleutbildning tillbringar cirka 11 000 timmar i skolan. Skolan är en stor 

mötesplats och betydelsefull organisation att studera när det gäller möten av olika människor 

och grupper, då den präglas av ett vardagligt liv.(Gruber, 2007: 24)  

 

Roth (1998) menar att skolan är en av de institutioner som fått stå i blickfånget när debatterna 

om det mångkulturella i samhället förs, samt det betydelsefulla i att fånga upp mångkulturella 

skillnader och likheter hos eleverna. Roth (1998) ger fyra exempel på varför 

skolundervisningen kommit i centrum för debatten och varför det är av vikt att belysa. Skolan 

ska ses som ett samhälle i miniatyr, där eleverna får lära sig hur man uppträder med varandra. 

Konflikter och situationer kan uppstå i möten som eleverna inte tidigare erfarit, vilket kan 

vara värdefullt för dem att uppleva. För det andra är skolan en samhällsinstitution som ska 

fostra goda samhällsmedborgare. I skolan får eleverna kunskap om de värderingar som 

samhället vilar på. För det tredje kan skolan betraktas som en plats där en individ kan skapa 

en identitet som de senare bär med sig hela livet. Skolan är en mötespunkt som många 

refererar till när de talar om sin barn- och ungdomstid. Det är därför viktigt att eleverna får en 
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positiv skolgång där en trygg identitet skapas i mötet med andra. Genom att erfara 

utanförskap på grund av individens identitet som inte passar in i svensk skolnorm finns risken 

att en social segregering uppstår senare i livet om individen erfarit ett utanförskap i skolan. 

Som sista punkt ska skolan ses som en plats där rasism och främlingsfientliga åsikter ska 

motverkas. Därför är det angeläget att lärare inte generaliserar och använder sig av stereotyper 

när de skapar en uppfattning om sina elever. Detta kan påverka hur eleven skapar sin egen 

identitet.(Roth, 1998: 11ff)  

 

Nordheden (1996) ställer sig frågande till om barn från olika kulturer kan ta lärdom av 

varandra. Svaret på frågan blir ett ja, men att det inte kommer gratis och av sig själv. Det är 

något skolan måste arbeta med då ämnet kan beröra samhället i stort. Det är en procedur som 

måste lyftas upp till ytan för att eleverna ska ges möjlighet att reflektera och analysera möten 

med grupper av olika etniska bakgrunder i andra situationer än i skolan. Nordheden (1996) 

menar att  

 

Kunskap om varandras olika syn på omvärlden kan växa fram hos eleverna, men måste bottna i en 

kunskap hos lärarna om etnicitet och identitet.(Nordheden, 1996:54)  

 

Vidare skriver Nordheden (1996) att det finns olika sätt att skapa möten i klassrummet. Att 

bjuda in människor som är experter på något kan vara ett bra alternativ. Skolan ska beröra 

folk och påverka dem på ett sätt som gör att de känner en delaktighet. Föräldrar till barn med 

invandrarbakgrund som bjuds in i skolundervisningen kan vara ett sätt för elever från olika 

etniciteter att lära sig av varandra.(Nordheden, 1996: 65) 

 

Sjögren (1996) skriver att elever som kommer från ett annat land har olika referensramar än 

vad den som svensk skola bygger på. Detta kan vara språkliga brister, och grundläggande 

värderingar som svensk skola bygger på. Sjögren (1996) ställer sig frågande om lärare kan 

integrera föräldrar till elever med utländsk bakgrund i ett skolsystem som är djupt förankrat i 

den svenska verkligheten? Svaret på den frågan bottnar sig i mer samhällsenliga frågor där 

segregationen i samhället formar synen på hur föräldrar-lärare-elever ska mötas. Familjer med 

samma etniska bakgrund tenderar att utveckla starkare band mellan sig inom gruppen än med 

det svenska samhället. Det är både skola och föräldrars ansvar att se till att klyftan minskas 

och bandet mellan olika grupper stärks. Var och en har sin egen historia och det kan vara svårt 
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att bryta de traditioner och seder som finns i det nya landet, när man är van vid något annat. 

Alla som bor i ett land är medverkande i att bygga upp ett lands kultur. Infödda svenskar är 

till skillnad från invandrare uppbackade av ett lands strukturer och institutioner. Invandrare 

bemöts med krav på integration som kan vara svåra att upprätthålla i en ny situation. Skolan 

som institution är svårhanterligare i den bemärkelsen att det tar längre tid för elever med 

annan etnisk bakgrund att anpassa sig. Anpassningstakten är därför trögare och utmaningen 

blir då att möta och inkludera främmande element så att den passar alla.(Sjögren, 1996: 298f) 

 

Därmed är det inte sagt att en kultur är bättre än den andra. Skolkommittén skriver i en SOU 

rapport (SOU 1996:143) att det är föreställningen om utanförskapet inom en kultur som är 

avgörande för hur eleverna ser på skolan och vilken mening skolan har. Om en 

minoritetskultur uppfattar sig som underordnad eller tillbakavisad kan detta få effekter på hur 

elevernas skolgång uppfattas. Eleven kan tappa tron på samhörighet och känna utanförskap 

tydligare om han eller hon inte accepteras i samhället eller i gruppen. När kulturkrockar sker 

beskrivs det som en motståndskultur, där elever från vissa minoritetsgrupper motsätter sig 

skolans försök till att underordna dem läroplanen. Som en motreaktion till majoritetgruppens 

överordnade försöker de hävda sin egen identitet. Detta kan, enligt rapporten skapa en känsla 

av utanförskap som i sin tur kan försvåra inkluderingsarbetet.(SOU 1996:143 :35ff)  

 

Alla elever är inte lika, men måste uppfattas som lika för att arbetet med att inkludera alla ska 

fungera. Det är viktigt att ta tillvara allas olikheter och etniska bakgrunder i skolan för att 

skapa mångfald. Rapporten menar att 

 

Målet är därför inte att barn med en annan etnisk bakgrund än svensk ska assimileras i den svenska 

kulturen. Denna svenskhet är ingen norm eller ”given storhet” utan förändras hela tiden – bland annat 

genom de som bär upp dem, d.v.s. även de som en gång invandrat och färgat vår kultur.(SOU 1996:143 

:10ff) 

 

Genom att låta elever med olika etniska bakgrunder lära av varandra kan det påvisa likheter i 

olikheterna. Om läraren i sin undervisning kan låta alla komma till tals kan grundtanken om 

att vi är alla lika men ändå olika komma fram. Arbetet beskrivs som en stenar i en mosaik.  

 

De har visserligen olika färg och form, men i grund och botten mosaikstenar allihopa.(Runfors 2003:195)   
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Arbetet med att inkludera allas synsätt, oberoende etnisk bakgrund, måste ligga i grund till att 

alla är olika, men ändå lika. Det är skolans uppgift att förmedla detta till eleverna och skapa 

förståelse för olikheter.(Runfors, 2003:195f) 

 

3.2 Kulturkrockar 

Skolkommittén (SOU 1996:143) skriver att skolan ofta har varit en plats för kulturkrockar, 

även om samhället inte vill erkänna det. Men diskussionen har oftast legat i mötet mellan 

svenskar och invandrare, inte mellan pojk-och flickkulturer, eller punk-och rockkulturer. 

Unga människor som lever i mångkulturella miljöer lär sig leva med mångfalden. Det kan 

grena sig i två läger. Antingen beskrivs den som öppen, då eleverna är vana vid andra kulturer 

och att leva sida vid sida med andra. Det andra alternativet är mer av slutenhet, där eleverna 

avskiljer sig från det som är skrämmande och annorlunda. Skolkommittén menar att 

utanförskapet är orsaken till problemet när eleven känner sig utanför och inte sedd för sin 

identitet. Ingen kan förankra sig i en miljö som inte bjuder in och som inte är villig att öppna 

sig utan bara kräver anpassning hela tiden. Därför menar de att 

 

Skolan skulle kunna vara den plats där elever känner att de kan hitta en identitet och samtidigt ta vara på 

den nya omgivningen.(SOU 1996:143 :22) 

 

Nordheden (1996) anser att kulturkrockar är värdefulla och nästan viktiga för att skapa 

förståelse för andra människor. När möten mellan olika elever sker och där konflikter kan 

uppstå är det viktigt att läraren tar tag i situationen och låter eleverna förklara sina olikheter 

för varandra. Att spela på att alla är lika och undvika konflikter mellan olika människor kan 

bidra till att samtal om olika etniciteter inte uppstår. Att inte ta tillvara på den bakgrund och 

etnicitet som eleven har är synd då det kan vara en tillgång i klassrummet med olika åsikter 

och synpunkter på diskussionsfrågor.(Nordheden,1996: 56) 

 

Johansson (1996) använder sig av en finsk avhandling för att ge exempel på individens kultur 

kan komma i konflikt när den möts av en främmande kultur. I Avhandlingen konstaterades det 

att pojkar från skoltsamiska familjer fick svårigheter i skolan på grund av problem med 

språket och att uppfatta den nya finska kulturen. En av anledningarna till svårigheterna var 

minskad motivation, då mödrarnas attityd till pojkarna förändrades när skolresultaten blev 

sämre. Attityden gick från kärlek till ökad kontroll, vilket gav negativa resultat. Det fanns ett 
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samband mellan svårigheter att anpassa sig till den kultur som skolan står för, och den som 

eleverna kom från. Elevens band till sin egen kultur kom att försvagas och helt suddas ut om 

den inte fick plats bland ”andras” kulturer.(Johansson, 1996: 192) 

 

 

 

4. Teoretisk utgångspunkt/begreppsgenomgång 

Avsnittet kommer att behandla begreppen Integrering och Integrering, samt ge en förklaring 

på hur begreppet Etnicitet används i uppsatsen.  

 

4.1 Integrering och inkludering 

Som utgångspunkt i uppsatsen används begreppet inkludering så som det vanligen tolkas i 

specialpedagogiska sammanhang. Det är viktigt att understryka att inkluderingen av elever 

med annan etnisk bakgrund än svensk inte ska ses som ett specialpedagogiskt ämne i 

uppsatsen. Begreppet inkludering i mitt forskningssyfte ska enbart ses som ett verktyg för att 

skapa förståelse i lärares arbete med dessa elever. 

 

Nilholm (2006) menar att responsen på de institutioner för ”avvikande barn” som växte fram 

på 1800-talet, till mitten av 1900-talet, ledde till åsikter om individens livsvillkor och tankar 

om integration växte fram. Institutionerna sågs som segregerande och avvikande med 

oacceptabla villkor för individen. I slutet av 1900-talet började integrationsbegreppet ersättas 

med inkluderingsbegreppet.(Nilhom, 2006: 13) 

 

Begreppet inkludering fick sitt genombrott i samband med Salamancadeklarationen. 

Deklarationen antogs 10 juni, 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 

92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog. Här träffades de olika regeringarna 

för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning 

tillsammans med andra barn i sin egen miljö. Deklarationen grundar sig i FN: s 

barnkonvektion och är ett uppmanande till alla regeringar som skriver under deklarationen att 

arbeta för en skola för alla.(Svenska Unescorådet, 09-02-09) 
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Nilholm (2006) anser att integreringsbegreppet var oklart och kritiserat och 

inkluderingsbegreppet kom att få nya innebörder. Integrering avser att delarna ska anpassa sig 

till en helhet, där delarna inte är riktigt organiserade utifrån helheten. Inkludering innebär att 

helheten ska anpassa sig till delarna. Carlbeck-kommittén (SOU 2003:35) diskuterar med 

utgångspunkt från Salamancadeklarationen hur skolan ska anpassa sig till sina elever. Skolan 

ska arbeta med att alla elever redan är medverkande i en skola, inte ska föras in i 

verksamheten. Skolan och klassen ska anpassas till den mångfald som råder och 

inkluderingen ska börja gälla från första skoldagen till den sista.(SOU 2003: 35, 33f)  

 

Nilholm (2006) menar att inkludering utmanar befintliga hierarkier och att integrering snarare 

är en assimileringsprocess. Inkluderingen beskriver barnet utifrån att alla är olika och skolan 

ska anpassas till detta. Integreringen definierar och förstärker ett utanförskap där individen är 

”avvikande” och måste passas in. Inkluderingen ska ses som en process snarare än ett 

tillstånd.(Nilholm, 2006: 14)  

 

Haug (1998) anser att det krävs mer av skolorna än bara en organisatorisk omflyttning av 

elever som står utanför den ordinarie klassundervisningen och ska anpassas till det ”normala”. 

Långsiktigt löser detta inga problem, då inkluderingen blir det samma som ”[…] 

osynliggörande och avsaknad av individuell anpassning”.(Haug, 1998: 62) 

Inkluderingsbegreppet är därför en fråga för hela skolans anpassning. Detta kräver en skola 

med mycket resurser och professionellt stöd, där eleverna ska få känna den respekt de 

förtjänar som individer. Haug (1998) menar att detta har skolan idag svårt att nå upp till då 

relativt lite kunskap finns om inkluderingsarbetet ska fungera i praktiken.(Haug, 1998: 62f) 

 

4.1.1 Segregerande integrering 

Begreppen inkludering och integrering har en likvärdig betydelse då de behandlar liknande 

områden. Svårigheten med de två begreppen är tolkningen och vilken värdering de får. Haug 

(1998) använder sig av två begrepp för att skilja integrering och inkludering. De är 

segregerande integrering och inkluderande integrering.  

 

Segregerande integrering innebär att elever med svårigheter är med i klassrummet och får 

specialundervisning, enskilda timmar ensam med specialpedagog, särskola eller på en särskild 
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utvald institution. Det centrala är att man ska hitta den optimala miljön. Om barnet tas ifrån 

miljön är målet att eleven så snart som möjligt ska återgå till den ordinarie 

undervisningen.(Haug, 1998: 22) 

                                                      4.1.2 Inkluderande integrering 

I en inkluderande integrering bedömer man att det bästa för eleven, samhället och rättvisan, är 

att man får samma utbildning från unga år. Då läggs grunden för att ett socialt nätverk ska 

fungera och en positiv anda ska spira. Eleven ska inte känna sig stigmatiserad på något sätt. 

Detta ställer höga krav på lärarna och deras undervisning, samt på skolan som måste från 

början vara konstruerad så att alla elever ska ha möjlighet att delta i undervisningen.(Haug, 

1998: 23f) 

4.2 Differentiering 

Wallby, Carlsson, Nyström (2001) beskriver begreppet differentiering som en benämning på 

en undervisningsform som utformas olika för olika elever. Detta kan ske på olika sätt, bland 

annat genom olika bedömningar i uppfyllelse av mål, klassrumsaktiviteter etc. Målet med 

differentiering är att undervisningen ska passa olika elever, då alla elever inte kan undervisas 

på likvärdigt sätt eftersom alla elever är olika varandra. Begreppet differentiering kan delas 

upp i två olika varianter, pedagogisk differentiering och organisatorisk differentiering. Med 

pedagogisk differentiering menas att läraren i helklassbaserad undervisning  bemöter alla 

elever utifrån deras olika förutsättningar, på olika sätt. Detta genom individualiserade eller 

tillfälliga smågrupper. Organisatorisk differentiering tar på även hänsyn till elevers olikheter 

genom att sammanföra de elever som uppfattas ha liknande förutsättningar och behov i en 

egen undervisningsgrupp, det vill säga ”individualisera på gruppnivå”.(Wallby, Carlsson, 

Nyström, 2001: 36) 

 

Begreppet differentiering kan även betecknas som yttre - och inre differentiering. Wallby, 

Carlsson, Nyström (2001) menar att yttre differentiering syftar på grupperingar som regleras 

av de nationella styrdokumenten eller andra organisatoriska uppdelningar. Exempel på detta 

är inom gymnasieskolornas program som kan vara uppdelade på skolor. Inre differentiering 

grundar sig på lokal nivå, utan att ta avstamp i förordningar och lagar. Exempel på hur olika 

grupper kan skapas utifrån inre differentiering är till exempel genom kön, inlärningsnivå, 

intressen etc. En annan form av inre differentiering är nivågruppering. Detta innebär att elever 

som antas ha samma förutsättningar undervisas i en homogen grupp.(Wallby, Carlsson, 

Nyström, 2001: 36f) 
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I Lpo 94 (2006) står det beskrivet att skolans undervisning ska vara anpassad till varje elevs 

förutsättning med utgångspunkt från deras tidigare bakgrund, språk, kunskaper och 

erfarenheter. Med en likvärdig utbildning avses det inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt, eller att resurserna ska vara lika fördelade. Med en likvärdig utbildning menas det 

att skolan ska ta hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar. På grund av att det 

finns olika sätt att uppnå målen på beroende på individens förutsättningar, kan undervisningen 

inte utformas lika för alla. Skolan har ett ansvar att se till att elever med svårigheter uppnår de 

nationella mål som är satta.(Lpo94, 2006: 6) 

 

4.3 Individualisering 

Ett annat sätt att ta hänsyn till elevers olikheter är individualisering. Wallby, Carlsson, 

Nyström (2001) menar att individualiseringen ska ses som att undervisningen ska anpassas till 

individen. Individualiseringen kan dock ske på många olika sätt och är inget entydigt begrepp. 

Det kan bland annat betyda att eleverna arbetar med olika grupparbeten som uppnår samma 

kunskapsmål. Ett annat sätt att se på det är att eleverna har en problemformulering, som de 

angriper på olika sätt. Individualisering kan betyda att eleverna arbetar med samma teman, 

fast med annat, material och i ”sin egen takt”. Problemet som beskrivs med denna typ av 

individualisering är att de elever som arbetar med annat material kan halka efter och tiden för 

att uppnå alla målen i ett moment inte nås på grund av tidsbrist. Ett annat problem är att de 

elever som arbetar med annat material kan riskera att hamna utanför gruppdiskussioner, då de 

inte tagit del av det ordinarie kursmaterialet.(Wallby, Carlsson, Nyström, 2001: 52f) 

 

4.4 En skola för alla, en social rättvisa? 

Haug (1998) beskriver den lika rättighet som alla har till undervisning som en social rättighet. 

Sedan tankarna om en folkskola där alla barn ska kunna gå i skolan har debatten förts 

huruvida det offentliga skolväsendet ska innefatta alla barn. Skolan ska vara avsedd för alla 

och eleverna ska uppfatta dem som sin och finna ett givande utbyte av den. För en social 

rättvisa har det genom historien funnits två olika sätt att förstå begreppen rättvisa och 

jämlikhet, den kompensatoriska lösningen och det demokratiska deltagarperspektivet (Haug, 

1998: 17) 
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4.4.1 Den kompensatoriska lösningen 

Den första principen etablerares i början av 1800-talet och fortlöpte fram till 1970-talet, och 

kallas den kompensatoriska lösningen. Målet är att lyfta barnet till den nivå där andra barn 

befinner sig så att man kan inplantera honom/henne i den ordinarie undervisningen efter det. 

Detta innebär att det ”normala” barnet blir normativt. Kritiken kan riktas mot denna syn på 

anpassad undervisning, då den har karakteriserats som både orealistisk och stigmatiserande. 

Den kompensatoriska lösningen kan utesluta eleven som tas bort från ordinarie undervisning 

samtidigt som gruppen sätter normen och reglerna för vad som anses vara normalt.(Haug, 

1998: 17f) 

4.4.2 Det demokratiska deltagarperspektivet 

Alternativet till kompensation som princip för social rättvisa är det demokratiska 

deltagarperspektivet. Efter 1970-talet lades större vikt på ett deltagande av den enskilde 

personen i ett samhälle och gruppens rätt att skapa sin egen karaktär på gruppen. En av de 

demokratiska grunderna i deltagandet är att alla grupper av befolkningen går i samma skola 

och diskuterar om det som ska ske där. Avståndet ska minska mellan människor om alla 

behandlas lika. Skolan ska bottna i en respekt för andra och varandras olikheter men av 

samma värde. Därför bör skolans arbete utgå från att respektera varandras olikheter och 

likheter och inse värdet av detta. Målet med denna strategi är inte att handla så att den 

avvikande blir normal. Strävan skall vara att formulera riktlinjer efter de behov som finns på 

en skola. Den ska även kunna tillämpa blandade och olika gruppsammansättningar, utan att 

exkludering inryms.(Haug, 1998: 20) 

 

4.5 Inkludering, för vem och när? 

Som tidigare diskuterats har begreppet inkludering och integrering fått olika betydelser 

beroende vem som tolkar begreppen. Nilholm (2006) menar att begreppet inkludering har 

blivit en form av ett ”plusord” när frågor om jämställdhet och lika skola för alla har 

diskuterats. Begreppet inkludering har även relaterats till andra sociala sammanhang än i 

kontexten om barn med särskilda behov. På senare tid har begreppet ”social inclusion” vuxit 

fram som en relation till ordet inkludering. ”Social inclusion” har mer rört sig utanför de 

traditionella specialpedagogiska banorna, och kommit att beröra bland annat etniska 

minoriteter. Därför kan tolkningen om vad begreppet inkludering få olika betydelser beroende 

vem som tolkar det. Nilholm (2006) menar att inkludering, precis som begreppet integrering 

måste ställas i ljuset för kritik och omtolkas.(Nilholm, 2006: 23f) 
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Andersson & Thorsson (2008) ställer sig frågande i sin debattartikel i tidskriften Skolvärlden 

om all inkludering i undervisning verkligen är av nytta för eleverna. De anser att målen som 

sätts för att inkludera alla barn och som undervisningen ska sträva till är för höga och 

orimliga. Inkludering menar de är ”[…] lika mycket en process som ett mål.” Att tänka 

inkludering är ett steg i rätt riktning för att alla barn ska ges möjlighet att anpassas i en skola. 

Men att omvandla begreppets många innebörder i praktiken kan vara svårt och problematiskt. 

Det är först när läraren möts av gruppen och börjar arbeta med den som han/hon kan se 

utmaningen med arbetet. Förväntningarna på att allt löser sig bara för att alla barn får gå i 

samma grupp är inte lösningen för en hållbar undervisning. Vidare debattörerna att det finns 

många fördelar med att olika elever samsas i samma klass. De erfarenheter som eleverna 

besitter kan berika varandra och skapa diskussion, då människors erfarenheter är lika, men 

ändå olika. Författarna anser inte att det är på de grunderna som inkludering ska ske, det vill 

säga för att berika varandra med erfarenheter. En poäng måste vara att se på elevernas rätt att 

utvecklas så mycket som möjligt, men samtidigt skapa en grund för dem att klara av 

vuxenlivet med alla dess utmaningar.(Skolvärlden, 09-05-21)  

 

Gruber (2007) beskriver ett sätt att inkludera elevers olika etniska bakgrunder genom att 

arbeta med olika temadagar. Kritiken Gruber riktar mot i detta sätt att inkludera elevers olika 

synsätt i undervisningen är att temadagar på många sätt kan bygga upp ett ”vi och dem” 

förhållande. Genom att uppmärksamma ”invandrarelevers kulturer” och förmedla detta till 

skolans ”svenska” elever och personal, sätts ”svenska elever” på åskådarbänken och 

”invandrareleverna” på scenen. Det vill säga det som är annorlunda ”svensk kultur” ställs i 

blickfånget och kan betraktas som ”dem” och inte ”oss”. Däremot menar Gruber (2003) att 

genom att belysa olika kulturer och etniska olikheter kan nyfikenhet och inspiration väckas i 

en positiv bemärkelse.(Gruber, 2007: 65) 

 

4.6 Etnicitet 

Jag har valt att använda mig av socialantropologen Hylland Eriksens (1993) beskrivning av 

etnicitet. De åsikter och uppfattningar som beskrivs i hans bok angående etnicitet är för mig 

vägledande och användbara. I min uppsats har jag valt hans teorier om etnicitet då de 

förklarar hur etnicitet kan uppkomma i möten med andra, vilket kan jämföras med hur elever 

av olika etniciteter genom möten kan skapa förståelse för varandra.  
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Hylland Eriksen (1993) menar att 

 

Etnicitet uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, samt genom människors sätt att 

handskas med livets krav och utmaningar.(Hylland Eriksen, 1993: 9f) 

 

De sociala situationerna är enligt etnicitetsbegreppet förhållanden mellan grupper. Gruppens 

medlemmar betraktar sig själva som särskilda och grupperna kan även vara hierarkiskt 

ordande i ett samhälle, därför kan klass och etnicitet kan höra ihop.(Hylland Eriksen, 1993: 

16) 

 

Ett hierarkiskt ordnat samhälle kan knytas an till de jämlikhetskrav som skolan sätter upp 

genom läroplanens strävansmål. Gruber (2007) skriver att när allmän skolplikt infördes i 

landet blev frågan om jämlikheten en klassfråga där arbetarklassens barn skulle ha samma 

rättighet till utbildning som övriga klasser i samhället. Detta jämlikhetstänkande har i dag 

översatts från klass till etnicitet, där etniska bakgrunden kan spela roll på hur eleven placeras i 

sociala sammanhang.(Gruber, 2007: 26) 

Hylland Eriksen (1993) sammanfattar etnicitet på följande sätt: 

1) Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som 

kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av 

regelbunden interaktion 

2) Kan definieras som en social identitet (baserat på en kontrast gentemot andra)  

Att definiera sig själv som en del av en etnisk grupp, är att bekräfta en tillhörighet. Det är 

något individen avser att kategorisera sig som och kalla sig själv för genom en viss etnisk 

tillhörighet, till exempel jude.(Hylland Eriksen, 1993: 22) 

 

4.6.1 ”Vi mot dem” 

En förutsättning för etnicitet är att det finns ett förhållande mellan hur medlemmar i olika 

etniska grupper betraktar varandra kulturellt. Som tidigare nämnts är etnicitet konstruerat 

genom sociala kontakter, där olikheter mellan grupper har påvisats. Grupper som utgör olika 
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etniciteter kan komma i kontakt med varandra på olika sätt. Det kan vara befolkningsökning, 

inrättande av ny kommunikationsteknik, politiska förändringar, eller migration. Något 

avgörande för hur grupper definierar gränserna mellan sig är stereotyper. Stereotyper är 

skapade i allmänna föreställningar om vad som kulturellt utmärker en grupp. Jag är en X, 

därför att jag inte är en Y. Genom att peka på brister i en grupp och vilka egenskaper de inte 

besitter, stärks samtidigt självkänslan av att vara unik och egen, jämfört med andra.(Hylland 

Eriksen, 1993: 35) 

 

I många situationer spelar etnicitet ingen speciell roll. I typiskt mångetniska samhällen med 

genomgripande kulturella skillnader kan människor mötas utan att etniciteten är det som 

identifierar en människa på vem han/hon är. En person kan uppträda som ”stammedlem” i 

vissa situationer, och i andra som en ”stadsbo”. Detta betyder att ”Vi- kretsen” kan utvidgas 

utan att vara bestämd. En etnisk identitet kan däremot göra sig gällande i olika situationer. 

Den skandinaviska identiteten gör sig gällande starkast när en skandinav träffar människor 

från skandinaviska grannländer utomlands. Men i de flesta situationer är inte den identiteten 

sig relevant. Vi har flera identiteter och positioner men frågan är när en viss identitet blir den 

viktigaste. Hylland Eriksen (1993) menar att 

 

Etnicitet är en aspekt av en relation, inte en kulturell egenskap hos en grupp.(Hylland Eriksen, 1993: 47) 

 

Den etniska identiteten kan ibland bli tvådelad och problematisk när den dominerande 

gruppen i samhället tillskriver en identitet på en människa. Varje gemenskap som är social är 

exklusiv i den meningen att alla inte kan ha en del i den. Gruppen eller kollektivet skapas 

alltid i kontrast till den andra.(Hylland Eriksen, 1993: 81)  

 

Definitionen ”etniska anomalier” kan betyda ”varken eller”, eller ”både-och”. Detta kan 

förknippas med andra eller tredje generationens invandrare i Europa. Om ens mor är muslim 

och ens far är hindu, vad är barnet då? Det kan ha en känsla av tillhörighet med samma 

etniska tillhörighet som sin far eller mor, men samtidigt känna sig ”anpassad” till 

majoritetskulturen. Ofta kan dessa barn ha dubbla medborgarskap och vet inte var deras 

lojalitet ska finnas. För dessa barn kan det bli nödvändigt att söka egna vägar till en ny 

identitet. Antingen sker det en assimilerings process, där den nya kulturen måste acceptera 

och ta emot nya medlemmar, eller väljer personen att bryta sig loss och vara en egen etnisk 
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kategori. Alternativt så fortsätter de vara lojala mot sin far och mors etniska kategori, trots att 

det är medvetna om att vara kulturellt annorlunda. Ett fjärde alternativ är att personen 

fortsätter vara X och samtidigt ta åt sig de nya Y:s vanor.(Hylland Eriksen, 1993: 82) 

 

 

 
5. Metod 

Avsnittet behandlar vilken val av metod som uppsatsen grundas på, samt ett tillvägagångssätt 

för att nå fram till ett resultat.  

 

För den empiriska insamlingen av data har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod och 

då en kvalitativ forskningsintervju. Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att förstå hur världen tolkas utifrån den intervjuades egna perspektiv. Att 

använda sig av denna intervjumetod kan ge en mångdimensionell skildring av ett ämne, detta 

med utgångspunkt i olika personers uppfattningar och upplevelser.(Kvale, 1997: 32)  

 

Trost (1997) menar att användandet av en kvalitativ forskningsintervju, innebär att 

intervjuaren försöker finna svar på frågor om hur något är än på frågan om varför något beter 

sig vara på ett specifikt sätt. Intervjun är således ett sätt att komma åt ”livet”, inte 

”berättelsen”. För att nå till själva förståelsen för hur människan tänker, handlar eller 

resonerar är det av högsta angelägenhet att urskilja mönster i den intervjuades resonemang. 

Detta kan göras genom att se på hur den intervjuade personen ser på förhållandet till då och 

nu eller på relationerna av något.(Trost, 1997: 33ff) I föreliggande uppsats är det innebörden 

av informanternas uppfattning, beskrivelse och tankesätt som är det väsentliga i hur de arbetar 

med inkludering av elever med annan etnisk bakgrund än svensk.  

 

Det empiriska datamaterialet analyseras i uppsatsen utefter hermeneutiska idéer. Principen för 

hermeneutiken är att studera, tolka och förstå grunderna i ett mänskligt beteende. Patel & 

Davidson (2007) menar att genom språket tolkas människors betingelse. När människor möts 

i vardagliga situationer uppstår samtal genom ord där vi skaffar oss kunskap. Genom det 

talade och skrivna ordet kan människor förmedla avsikter och intentioner som kan tolka och 

förstå människans livssituation.(Patel & Davidson, 2007: 30) 
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Till skillnad mot positivisten, som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit, försöker 

hermeneutiken att se helheten i forskningsproblemet. Detta karakteriseras som den 

hermeneutiska cirkeln, där forskningen tolkar delarna som en förståelse i helhetens mening. 

Detta beskrivs som en cirkel eller spiral som ger möjlighet att utveckla och skapa ny 

förståelse utifrån det som tidigare upptäckts. De enskilda delarna kan komma att ändra 

helheten i ett senare skeende av forskningsprocessen. Svårigheten med att använda sig av 

denna cirkel eller spiral är att träda in i cirkeln på rätt sätt. Vid bearbetning av intervjun kan 

det då vara bra att först läsa igenom intervjun för att skapa sig ett helhetsintryck av den. Efter 

detta går forskaren in på valda teman och försöker finna en relevans i dessa, för att sedan gå 

tillbaka till helheten med nya infallsvinklar från då man tidigare tittade på intervjun.(Kvale, 

1997: 51)  

 

5.1 Urval 

Uppsatsens urval bygger på ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval bygger på att man 

tar vad man råkar finna. Exempel på detta kan vara att annonsera, eller fråga någon som går 

förbi, om han/hon är villig att ställa upp på en intervju. Detta ger möjligheten att välja 

relevanta personer som känns representativa för det som ska undersökas.(Trost, 1997: 108) 

Då representativitet inte helt kan garantera om slumpmässiga urval görs, känns ett 

bekvämlighetsurval som den mest användbara metod, med tanke på uppsatsen omfång. 

Urvalet består av lärare verksamma i grundskolans senare åldrar, det vill säga högstadiet. 

Valet av detta bygger på närheten till den verksamheten jag själv kommer att vara aktiv i som 

blivande lärare. Trost (1997) menar att genom att göra kvalitativa intervjuer, behöver urvalet 

inte vara representativt i en statistisk mening, utan mer representera det urval av lärare som 

gjorts. I en kvalitativ studie vill forskaren söka en stor variation i sitt urval, men ändå vara 

heterogen inom givna ramar.(Trost, 1997: 110)  

 

Kontakten med informanterna ägde rum under ett måndagsmöte på en högstadieskola i södra 

Sverige. Under detta möte presenterades syftet med studien samt en kortfattad förklaring på 

vad en intervju skulle innebära. Frågan ställdes till de närvarande på måndagsmötet och om 

någon skulle vilja ställa upp på en intervju. Efter mötets slut kontaktades jag av sju lärare på 

skolan som visade sitt intresse för en intervju. Fem av de sju som anmälde sitt intresse blev 

utvalda som informanter. De två som inte valdes för en intervju hade liknande 
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undervisningsämnen, och av detta skäl valdes de bort. Dessa två lärare som inte intervjuades 

kom att informeras om att en senare intervju kunde komma att bli aktuell, om mer empiri för 

tolkningen av arbetet behövdes. Valet av de fem informanterna grundade sig i det som Trost 

(1997) tidigare gjort belägg för i sökandet av urval. De fem valda informanterna hade alla 

spridda undervisningsämnen och olika utbildningar och gav därför en god spridning. 

 

5.2 Datainsamling 

Intervjuformen som föreliggande uppsats bygger på är en halvstrukturerad intervjuform. Inom 

ramen för denna typ av intervjuform finns ett tema uppbyggd som frågorna i intervjuguiden 

bygger på. Att använda sig av en halvstrukturerad intervjuform öppnar upp möjligheterna för 

att ställa relevanta följdfrågor till intervjupersonen. Följdfrågorna kan ändras eller 

omformuleras beroende på den aktuella intervjusituationen.(Kvale, 1997: 117) Intervjuerna 

med de fem informanterna byggde på en intervjuguide där tematiska frågor fanns och även 

tänka följdfrågor. (Se Bilaga 1) Intervjuerna föll sig så att frågorna följde till viss del den 

ordning som presenteras i intervjuguiden, samt att olika följdfrågor varierade från de fem 

informanterna.  

 

Intervjuerna med informanterna ägde rum i skolan de arbetade på. Valet av rummet för 

intervjuerna föll sig lämpligast i ett tomt klassrum där inga störande moment kunde inträffa. 

Målet var att informanten skulle känna att frågorna ställdes till honom/henne med 

utgångspunkt som lärare, och därav valet av skolan. Innan intervjuerna startade presenterades 

syfte med undersökningen till informanterna. Därefter berättades kortfattat vad det insamlade 

materialet skulle användas till (se 5.1Etiska riktlinjer), och att de när som helst under 

intervjuns gång var frivilliga att avbryta intervjun. Information gavs även till informanterna 

om att en bandspelare skulle användas för att dokumentera det som sagts under intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 15-20 minuter. 

 

Intervjuerna som genomfördes med de fem valda informanterna hade som utgångspunkt att 

det var de som stod i fokus och att deras berättelse var det som skulle framhållas. Intervjuerna 

har försökt att bygga på tydlighet, öppenhet och vänlighet. Under intervjusituationen var jag 

noga med att ställa tydliga och korta frågor så att det inte fanns risk för feltolkning från 

informanternas sida. Jag var även noga med att föra intervjun i ett trivsamt och behagligt 
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tempo, så att informanten tilläts korta pauser och tilläts föra fram sina åsikter. Samtidigt hölls 

ett kritiskt tänkande öppet för att pröva tillförlitligheten hos informanten.(Kvale 1997: 138f)  

För att undvika att jag avslutade intervjun utan att låta informanten tillägga något som 

han/hon kände att det inte framkom tidigare i svaren, valdes det att ställa frågan ”Finns det 

något mer du skulle vilja tillägga till diskussionen”? Informanten fick då tillfälle att tala fritt 

utan att en specifik fråga ställdes. Detta gjorde att intervjun fick ett naturligt avslut där 

informanten fick stå i fokus och få det avslutande ordet i hans/hennes uttalanden.   

 

5.3 Databearbetning 

Med utgångspunkten i den hermeneutiska tolkningsläran (se 5. Metod) strukturerades 

intervjuerna upp för att genomgå en vidare analys. Jag valde att efter transkriberingen av de 

fem intervjuerna läsa igenom materialet ett flertal gånger för att skapa en överblickbar bild 

och finna liknande eller skilda utsagor hos informanterna.  Tolkningen och analysen valdes att 

utgå från de frågeställningar och teoretiska utgångspunkter samt bakgrund som uppsatsen 

bygger på. Att strukturera upp uppsatsen utifrån frågeställningarna skapar enligt min mening 

en lättöverskådlig bild och en röd tråd genom arbetet. Genom att arbeta utefter 

frågeställningarna kan även risken minimeras att syftet inte besvaras, då syfte och 

frågeställningarna ska överensstämma med varandra.  

 

Principen för transkriberingen var att göra den så fort intervjun ägt rum. Detta för att 

minimera risken att något glöms bort. Kvale (1997) menar att forskaren litar på sitt minne och 

som ett komplement till bandspelaren kan det vara bra att skriva ner detaljer under själva 

intervjun. Detta tillägnade jag mig av under intervjun med informanterna. Kortare pauser, 

rörelser, emotionella utryck, eller hur den sociala stämningen kändes skrevs ner som en hjälp 

för minnet. Jag valde även att använda mig av informanternas talspråk. Om de använde sig av 

”dom”, istället för ”de” eller ”dem” valde jag att skriva ner det förstnämnda, för att undvika 

att ändra på deras personliga språk.  

 

Uppsatsen utgår från hur informanterna upplever deras arbete med mångkulturella klasser. 

Citat från informanterna har använts i resultatet och analysen för att tydliggöra hur de 

resonerar kring ämnet. För att minska risken av att informanternas identitet röjs, har jag valt 

att karakterisera dem med siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 utan innefattande ordning. Patel & Davidson 

(2003) menar att i en analys av intervjuer ska forskaren undvika att rycka loss den 
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intervjuades svar ur sitt sammanhang. Genom att bryta ut längre, eller kortare citat från 

informanterna kan detta bidra till en hjälp i tolkningen, då de är i underbyggande syfte.(Patel 

& Davidson, 2003: 105f) 

 

5.4 Etiska riktlinjer 

För samhällets och individens utveckling är det viktigt och nödvändigt att forskning bedrivs. 

Detta ställer i sin tur krav på att forskningen ska bedrivas med hög kvalitet, att utveckling av 

tillgänglig kunskap fördjupas och att forskningen håller hög kvalitet. Uppsatsens etiska 

riktlinjer bygger på vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De två områden som är 

speciellt viktiga att beakta är forskningskravet och individskyddskravet. Dessa två krav är inte 

några absoluta krav och måste alltid göras i avvägning mot varandra. Följderna av 

forskningen måste alltid tas i akt, samt inriktningen och vilket ansvar som forskaren har att 

förmedla trovärdig forskning. De etiska reglerna sammanfattas i fyra punkter som 

Informationskravet, samtyckeskravet, Konfidientialitetskravet, samt Nyttjandekravet. 

(Esaiasson & Gilljman & Oscarsson & Wängnerud 2005: 442) 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska beskriva syftet med undersökningen. Den 

tillfrågade är kan sedan frivilligt tacka ja eller nej till att delta i undersökningen, och kan när 

som helst avbryta deltagandet.  Det är även viktigt att informera den insamlade informationen 

enbart kommer att behandlas i forskningssyfte och inte i kommersiellt bruk. I föreliggande 

uppsats informerades informanterna om syftet innan intervjuerna ägde rum, samt att det 

insamlade materialet enbart kommer att användas till föreliggande uppsats.(Esaiasson & 

Gilljman & Oscarsson & Wängnerud 2005: 442f) 

 

Genom att medverka i en intervju har deltagaren rätt att bestämma över sitt deltagande. Detta 

benämns som Samtyckeskravet. I denna undersökning valde jag att intervjua personer är över 

15 år. Om de medverkande hade varit under denna ålder, hade Samtyckeskravet inneburit att 

förälder/vårdnadshavare måste samtycka på att deras barn deltar i en intervju. Jag informerade 

även i riktlinje med samtyckeskravet att informanten när som helst var fri att avbryta 

intervjun, eller välja att inte svara på frågor.(Esaiasson & Gilljman & Oscarsson & 

Wängnerud 2005: 443ff) 
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Vad angår konfidentialitetskravet, innebär detta att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så 

att obehöriga inte kan få tillträde till detta. Forskaren innehar tystnadsplikt och bör sätta sig in 

i de etiska och moraliska reglerna som avser forskning. Risken för att en persons identitet röjs, 

bör tas in i övervägandet när intervju guiden görs.(Esaiasson & Gilljman & Oscarsson & 

Wängnerud, 2005: 445f) 

 

Det sista kravet berör nyttjandekravet. Som tidigare nämnts innebär detta att insamlat material 

enbart får användas i forskningssyfte. ”Regeln innebär till exempel att  

 

Forskare som sysslar med att kartlägga människors fritidsaktiviteter inte får sälja eller låna ut uppgifter 

om enskilda människor till exempelvis företag som tillverkar produkter för fritidsaktiviteter […] 

(Esaiasson & Gilljman & Oscarsson & Wängnerud, 2005: 447)  

 

 

5.5 Metoddiskussion 

 

5.5.1 Validitet 

När undersökningar som berör människor blir aktuella, försöker forskningen oftast komma 

fram till inställningar, kunskap och information av något slag. Patel & Davidson (2003) 

skriver 

 

Att veta vad vi undersöker handlar om överrensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och 

vad vi faktiskt undersöker.(Patel & Davidson, 2003: 99) 

 

Detta är en fråga om validiteten. Uppsatsen syfte är att undersöka hur lärare kan arbeta med 

att inkludera elever med annan etnisk bakgrund än svensk i undervisningen. Validitet i 

uppsatsen uppnås då uppsatsens metod är kvalitativa intervjuer som avser att undersöka 

lärares inställning och uppfattning om ett ämne. 

 

Patel & Davidson (2003) menar att validitet kan kopplas hur väl uppsatsen har lyckats fånga 

det mångsidiga och även motsägelsefulla i undersökningen. Detta kan sättas i relationer med 

det som är avvikande eller typiska för ett fenomen. Ett av kraven är då att presentera en 
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tillgänglig text för det som sagts.(Patel & Davidson, 2003: 103) I resultatet presenteras olika 

citat i form av informanternas berättelse. Detta har uppsatsen tagit fasta på genom att göra det 

tydligt för läsaren om vilken informant som sagt vad. De olika citaten, samt tolkningarna av 

hur informanterna svarade har sedan satts i kontrast med varandra och jämförts.  

 

I en analys av kvalitativ forskning är det svårt garantera god validitet då det undersökta 

objektet inte helt kan ställas objektivt till något. Det undersökta kan komma att ändras, 

beroende på tid och plats. I en god kvalitativ analys är det därför bättre att finna en betydande 

helhetsmening där olika delar kan relatera till varandra och skapa mening. Att analysera 

svaren utifrån teorier och tidigare forskning, samt med syftet till uppsatsen som bakgrund, har 

helhetsintrycket tagits fasta på då uppnås då delar analyseras för att sedan skapa en 

helhetsbild av hur inkluderingsarbetet kan yttra sig.  

 

5.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver hur väl testet mäter det som det mäts. Svårigheten med att tala om 

reliabiliteten i en kvalitativ studie är att en intervju inte är en mätning avsedd att tilldelas 

siffervärden. Detta är vanligast i en kvantitativ undersökning. Reliabiliteten är en fråga om 

tillförlitlighet i forskningssyftet samt precision i mätinstrumenten. Uppsatsen bygger på en 

kvalitativ metod med en halvstrukturerad intervjuguide. Detta gör att reliabiliteten är låg, då 

frågorna i intervjuguiden inte är helt standardiserade och följdfrågorna kom att ändras under 

intervjun.(Patel & Davidson, 2003: 101) 

 

Vidare skriver Patel & Davidson (2003) att validitet och reliabilitet kan stå i ett visst 

förhållande till varandra. Det ena utesluter inte det andra, utan de arbetar i en symbios med 

varandra. Genom att garantera en hög validitet, behöver inte en hög reliabilitet införlivas. De 

två begreppen validitet och reliabilitet är användbara för att se helheten av en 

forskningsprocess. I en kvantitativ studie beräknas reliabiliteten som låg om samma 

intervjuperson skulle svara olika på frågan om forskaren ställde den flera gånger. Så är inte 

fallet i en kvalitativ metod då det finns flera komponenter som spelar in då intervjun tar plats. 

Bland annat blir frågorna viktiga i en kvalitativ forskningsintervju, och hur de förhåller sig till 

situationen och den intervjuade personen.(Patel & Davidson, 2003: 103)  
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5.5.3 Generaliserbarhet 

Denscombe (2004) menar att generalisera innebär att utifrån en grupp eller kategori, dra 

slutsatser om hela kategorin eller gruppen. Intresset för att generalisera är att utifrån de unika 

fall som forskaren undersöker, försöka finna förklaringar som kan anpassas på den breda 

massan.(Denscombe 2004: 172) 

 

Då uppsatsen undersöker hur de fem tillfrågade informanterna uppfattar och beskriver sitt 

arbete med månkulturella klasser kan det inte göras anspråk på större generaliseringar. Patel 

& Davidson (2003) menar att 

 

 En kvalitativ analys kan dock leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som detta 

fenomen uppvisar i relation till sin kontext. Generaliseringar kan då eventuellt göras i relation till andra 

snarlika situationer eller kontexter.(Patel & Davidson, 2003: 106) 

 

För att svara på om resultaten överensstämmer med den breda massan måste omfattningen på 

urvalet vara bredare och fler informanter måste finnas. Uppsatsens resultat kan även då bli 

generaliserbart användbara om det i en komparativ syfte används som komplement till annan 

forskning.  

 

5.5.4 Metodkritik 

En intervju är ett samtal som äger rum i ett unikt sammanhang och social konstruktion. 

Utskriften av en intervju är ett samtal som tagit bort från sitt sammanhang. Genom att gå från 

muntlig diskurs till skriftlig diskurs sker en oundviklig transformering av intervjun då det 

talade språket blir ett skriftligt språk. En riktlinje för att nå rättvisa till informanterna i ett 

transkriberingsarbete är att föreställa sig hur man själv som person skulle vilja bli redigerad. 

(Kvale 1997: 156) I transkriberingen av intervjuerna valdes då att skriva ner kortare pauser, 

talspråk etc. Vid två tillfällen var det svårt att uppfatta vad en av informanterna sa. I stället för 

att försöka gissa vad informanten sa, valdes det ordet att tillskrivas med beteckningen [---].  

Som hjälpmedel för att samla in materialet användes en bandspelare under intervjuerna. Vid 

intervjutillfällena upplevde jag en viss nervositet bland informanterna när bandspelaren lades 

fram på bordet. Trost (1997) menar att vissa människor inte vill bli inspelade på band och kan 

uppleva detta som ett stressmoment.(Trost, 1997: 51) För att undvika nervositeten och att 

bandspelaren inte skulle upplevas som stressande användes en digital spelare där inga band 
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eller blinkande lampor var synliga. Jag informerade inte om när jag började inspelningen utan 

gjorde det så diskret jag kunde.  

 

Som ett komplement till bandspelaren valde jag att bland annat anteckna emotionella uttryck 

för att underlätta för minnet. Kvale (1997) visar på kritik mot att använda sig av två 

hjälpmedel till insamlingen. Genom att anteckna samtidigt som någon talar kan detta 

medverka till att fokus på det som den intervjuade säger går förlorat. En intervju bygger på ett 

aktivt lyssnande för att betydelsefulla och väsentliga följdfrågor ska kunna ställas.(Kvale 

1997: 148) Jag valde ändå att använda mig av detta komplement då det i så pass liten skala 

antecknades så att jag bedömde att viktig information gick förlorad.  

 

Tills sist kan det argumenteras om andra val av metod hade varit bättre lämpade i uppsatsen. 

Genom valet av en kvalitativ metod, valdes en kvantitativ metod bort. Då jag är intresserad av 

att försöka förstå människors resonemang och sätt att agera på menar Trost (1997) att 

kvalitativa intervjuer är bäst lämpade. Om uppsatsens syfte var att se på hur många procent av 

lärarna på skolan som anser att man bör arbeta med ett inkluderande perspektiv av elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk, så hade en kvantitativ metod varit bra. Om jag valt att 

undersöka hur många, eller hur ofta ett fenomen visar sig i, hade en kvantitativ undersökning 

lämpat sig.(Trost, 1997: 15)  
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6. Resultat 
 

Resultatet, analys och avslutande diskussion kommer att baseras på de frågeställningar som 

uppsatsen bygger på. Inför varje resultat och analys kommer frågeställningen därför 

presenteras som en inledning till avsnittet. 

 

6.1 Vad innebär det för lärare att arbeta med elever av annan etnisk bakgrund än 

svensk? 

 

Innebörden i arbetet med elever av annan etnisk bakgrund än svensk uttryckte sig olika för de 

olika informanterna. Utbytet av olika åsikter och mångfalden i klassrummet var exempel på 

hur arbetet kunde komma i uttryck. Informant två ansåg kort om innebörden av arbetet 

 

Kan vara svårt, kan också ge så mycket mer än man tror.  

 

Informant tre valde att uttrycka sig följande 

 

Jag tycker nog att det ger mer krydda. Att det blir mer spännande egentligen att vi har andra i klassen som 

har en annan bakgrund.  

 

Informant fyra ansåg att det innebar en kunskapsutbytelse mellan eleverna och sig själv 

 

Utbytet av erfarenhet helt klart […] För min egen del, och att jag skulle kunna bidra med mina 

erfarenheter till alla andra. Ja menar, jag lär mig ju säkert jättemycket, och han eller hon lär ju mig en hel 

del me. Och där kan man ju också lära känna den som personen och få in han eller hon i klassen och på 

skolan, så tror jag man ändra mycket i undervisningen också, ganska naturligt och de faller sig sen hur 

man jobbar därefter. Att jobba som lärare tycker jag inte är att följa ramar, utan man lär sig hela tiden 

efter nya situationer, och så.  

 

I arbetet med elever som har annan etnisk bakgrund än svensk ansåg tre av de fem 

informanterna att de väljer att arbeta med dem på samma sätt som med övriga elever. De 

övriga informanterna uttryckte sig om detta i möjligheterna med arbetet.  
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Informant ett berättade om hur viktigt det är att se eleverna för vem han eller hon är och utgå 

från det: 

 

Det är jätteviktigt tror jag att se dem som de är och för de individer de är och att arbeta med att inte missa 

någon. Just att se att mina elever är inte en klump som kommer in, utan att de är var och en för sig. 

Individer.  

 

Informant två talade om att alla elever är lika men har olika förutsättningar 

 

Det är ju det att alla borde ha samma förutsättningar, men det har vi inte. Men om vi tänker att alla är 

olika, men ändå lika så kan vi få en ganska bra grund att stå på. Om vi tänker att alla börjar på noll med 

samma förutsättningar så blir det inga skillnader.  

 

Informant fyra talade varmt om att låta värdegrunden genomsyra arbetet. 

 

Värdegrunden tycker jag är jätteviktig att hela tiden ha i bakhuvudet när man jobbar […] samspelet 

mellan hur man fungerar och hur man samspelar i grupp och hur man ska vara med andra. Det sociala helt 

enkelt. 

 

Visionerna i undervisningen var att inte särskilja någon. I arbetet med eleverna som klass 

ansåg lärarna att det är viktigt att arbeta likvärdigt med alla elever, men samtidigt se dem som 

individer. Informant två ansåg att det kunde finnas tillfällen då annat material var nödvändigt 

att använda sig av för bättre förståelse i undervisningen.  

 

bilder, Internet, ja och blir det språkligt så kanske man får leta upp material som mer anpassar sig på deras 

språk, eller på engelska 

 

Arbetet med elever med annan etnisk bakgrund än svensk handlade för lärarna om att inte 

särskilja eleverna för deras olika bakgrunder. De tillfrågade lärarna var dock öppna för att 

inkludera deras erfarenheter och synsätt i undervisningen. Två av informanterna talade om 

rädslan att våga fråga eleverna angående deras etniska bakgrund. Genom att fråga elever 

öppet i klassrummet om deras personliga erfarenhet, menade informanterna att risken fanns 

att eleven kände sig utpekad på grund av sin etniska bakgrund. Informant ett säger:  
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Jag har ju arbetat med elever som absolut inte vill att man talar om honom som en speciell person, 

invandrare till exempel. Att måla ut en person som något speciellt skulle vara väldigt jobbigt för vissa.  

Jag menar, vissa elever vill ju inte bli en utanför och speciell. Jag hade en elev som läste hemspråk. Men 

det fick jag inte veta förrän i slutet av läsåret. 

 

Informant fem beskrev det följande:  

 

Jag tror, (lång paus) Och nu gissar jag bara, men jag tror att man ibland som lärare är rädd för att fråga 

Hur gör ni? Jag tror att man är rädd för att fråga. Och jag tror att det är viktigt och vara lyhörd för sånt 

som eleverna verkligen pratar om. 

 

De två informanterna ansåg att genom en god relation med eleven så kunde läraren förhindra 

att eleven kände sig utpekad. Informant ett fortsatte att berätta om att en relation med eleverna 

är en förutsättning för att inte peka ut någon som annorlunda.  

 

Jag har elever som är muslimer och de skulle man ju kunna ta till hjälp i sin undervisning. De sitter med 

så mycket kunskap som inte får gå förlorad. Men samtidigt kan de bli rätt så känsligt också. Inom islam 

finns det mycket att diskutera och man kan ju hamna i diskussioner som kan bli lite för känsliga för 

många. Det är ju en balansgång hela tiden. Man kanske inte vill känna sig som en muslim, utan vill känna 

sig som både och. En som är med i gemenskapen. Han eller hon kanske känner att ooh nu gör vi detta för 

dig nu tar vi upp ditt land eller din religion som tema, men det kanske han inte vill. Därför är det viktigt 

att känna av sånt och skapa en bra relation med eleven innan man ger sig ut på för djupt vatten. Om 

läraren känner en elev så pass väl att läraren vet att det inte blir ett jobbigt inslag för eleven, ansåg de att 

det gick att fråga eleven om aktuella frågor. Men, då måste det finnas en relation med eleven och ett 

förtroende till läraren att han eller hon gör det i rätt syfte.  

  

I intervjuerna betonade lärarna insikten om att inte medvetet peka ut någon för deras olika 

bakgrunder eller skillnader. Förutsättningen för att skapa en trygg och lugn miljö i 

klassrummet bygger på att läraren känner sina elever och är medvetna om deras olikheter och 

brister. En god relation med den enskilde eleven ansåg alla av de tillfrågade lärarna var 

grundläggande i deras undervisning. Informant fem sammanfattade det följande:  

 

Det första jag vill åstadkomma är att lära känna eleven. Att bygga en relation med dom elever jag får. Jag 

tycker det är jätteviktigt att man bygger just relationer. Man kan inte börja med att slänga fram 

oregelbundna verb i engelska eller en historisk karta om alla inte är med på tåget. Jag måste veta vart dom 

står, vart dom är. 
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Genom att bygga upp relationer med elever uttryckte informanterna att det var lättare att 

bemöta sina elever utifrån de förutsättningar och bakgrunder eleverna hade. Att enbart bygga 

sin undervisning utifrån kursmål och den grundplanering som lades i början av året, menade 

vissa lärare att det fanns risk att de ”tappade” elever på vägen. Informant ett utryckte sig 

följande: 

 

Det är ju klart jag kan ju inte bara köra på. Jag måste ju känna av gruppen först innan jag börjar arbeta 

med dem. Kör jag bara på så har jag nog förlorat dom och risken finns att jag i slutet av terminen inte har 

fått med mig han eller hon. Ne, Jag vill nog inte bara köra på med en grupp som inget hade hänt, utan jag 

vill mer anpassa mig till deras livsstil. 

 

 

 

6.2 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med att arbeta med elever som har 

annan etnisk bakgrund än svensk 

 

6.2.1 Möjligheter 

Alla de fem intervjuade lärare gav ett gemensamt intryck om att, möjligheterna med att arbeta 

med elever som har annan etnisk bakgrund än svensk gav tillfället att lära sig av varandra. 

Informanterna ställde sig positiva till att låta elever med olika etniska bakgrunder berätta och 

förklara deras syn på aktuella frågor i undervisningen. Informant fem gav ett bra exempel på 

hur elever med olika etniska bakgrunder kan lära sig av varandra: 

 

Förra terminen hade jag en väldigt häftig grupp i just SO. Där var det blandade elever av alla möjliga 

etniska bakgrunder. Det var en tjej som var buddist, en kille som var Jehovas, en rom, en muslimska, 

kristna och en som var uttalad ateist. Så kommer frågan upp för det vart en kille som skulle åka och hälsa 

på sin familj där hans farbror hade dött. Och så började vi prata om begravning. Och så kom vi in på hur 

man ser på döden. Och då pratade vi om döden och då sa nån ja men det är ju lugnt, han kommer ju till 

himlen. Då va de en som sa, ne han kommer inte till himlen. Och där får man som lärare vara rätt snabb 

och tänka okej, bort med det vi skulle göra och tänka okej vad va de där? Hur gör ni? För jag kan ärligt 

inte säga att jag vet inte. Men hur gör ni? 
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Möjligheterna med att ta del av andras kulturer och traditioner menade vissa lärare gav en bra 

grund till att bygga upp en förståelse hos eleverna för andra människor och deras synsätt. 

Arbetet med att lära elever av andras kulturer och traditioner, kunde enligt lärarna användas i 

undervisningen eller som grupparbete. Informant två det så här:  

 

Ja grupparbeten om andra kulturer. Eller ta exempel när vi arbetar med andra världskriget nu så kan man 

ju lyfta visa saker om elevens bakgrund i klassens. I nästan varje ämne finns det ju något man kan lyfta 

och komma in på saker som kan berör vissa elever i klassen med 

 

Informant tre gav exempel på temadagar om andra kulturer för att inkludera olika etniska 

gruppers olikheter.  

 

Det finns ju många sätt att jobba med. Det finns ju både klassövningar, men man kan ju jobba med teman, 

kulturdagar eller, på skolan där man jobbar med olika kulturer om länder, mat. 

 

Lärarna uttryckte inte bara möjligheten med att eleverna ska ta del av varandras erfarenheter 

och kulturella olikheter. Lärarna såg det även som en möjlighet för dem själva att lära sig 

något på vägen.  

 

Möjligheterna med ta in elevers olika synsätt för kunskapsinlärning hänger samtidigt ihop 

med det som tidigare beskrivits som rädslan av att fråga om det som är annorlunda. Genom att 

arbeta med ett specifikt land eller en kultur kan göra att eleven känner sig utpekad. Lärarna 

hänvisade återigen till hur viktigt det att ha en bra relation med sina elever och känna av 

stämningen i gruppen.  

 

6.2.2 Svårigheter 

Svårigheterna i inkluderingsarbetet med elever som har annan etnisk bakgrund än svensk 

uttryckte sig lite olika hos informanterna. Informant fem och ett talade om svårigheterna med 

gemensamma referensramar och kulturkrockar som kan uppstå. Informant ett sa: 

 

Hur ska man förstå vad en höst är om man aldrig har upplevt den? Ibland slängs de in i skolan, och då kan 

de det krisa sig med såna problem. Det blir kulturella krockar som kan bli svåra att handskas med när du 

kommer till ett nytt land. Detta kan i sin tur färga av sig i skolarbetet på grund av att man inte förstår vissa 

saker för man inte fått komma in i den nya kulturen ännu.  
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Att komma ny till ett land och finna gemenskap med nya kulturer var även något som 

informant fem fått erfara i undervisningen:  

 

Exempel mordet på Anna Lind. Ok? Vem bryr sig? För de vet kanske inte vem hon är och vad hon 

betyder för Sverige. Kanske inte bodde här då. Gemenskap som man har med sig om man har vistats i 

landet. […]Utmaningen blir att förklara hur det ser ut i Sverige och vilka regler och lagar vi har, samtidigt 

som man måste vara medveten om varför den eleven har den bilden  

 

En annan svårighet som en av informanterna såg i arbetet med elever med annan etnisk 

bakgrund än svensk var språket och svårigheterna med att utrycka sig i skrift och tal. Detta 

var något som informant fyra ansåg:  

 

Ja de kan ju va språket kanske. Du måste ju gå ner på en helt annan nivå 

 

Detta var även något som informant två höll med om 

 

Det som jag ser som en svårighet det är ju språket. Sen kan det ju även va lite vad kanske egentligen 

föräldrar har för förväntningar på oss som lärare, att vi ligger lite olika i synsätt och kulturella skillnader 

finns ju me att ta i akt. Och de gäller ju även hur skolsystemet är uppbyggt att vi är olika med andra 

länder och att det kan skrämma föräldrar för att helt lita på oss lärare.  

 

Det informant två kommer in på i slutet av citatet är även något som informant fem håller med 

om. Elevernas bakgrund och föräldrar kan påverka hur en elev uppträder i olika situationer.  

 

Jag brukar säga till mina elever att man väljer inte sina föräldrar. Och det är viktigt att eleverna känner de. 

Jag säger ofta att jag tycker om dig, men jag tycker inte alltid om det du gör. För mig är det två helt olika 

saker. Det viktiga är att veta att du inte är din mamma eller pappa. Du är inte ditt arv, men det är en del av 

din identitet och det kan man inte ändra på. Det finns med dig hela tiden. Jag tror att det är vikigt att man 

kan acceptera den man är.  

 

Informant tre anser sig ha ett arbetssätt som bygger på att det bara finns möjligheter. 

Svårigheterna i arbetet bygger på mer generella uppfattningar om hur samhället är uppbyggt. 
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Nej, jag ser det mer som en möjlighet. Det är klart att det finns svårigheter, och att man kanske får jobba 

på ett lite annorlunda sätt, eller anpassa sin undervisning på ett annat sätt, men jag ser det mer som en 

möjlighet. […] När jag ser på hur skolor ser ut idag och kanske då vissa skolor i kommunen så ser jag en 

väldig segregering i samhället. Vi har ju inte så utspritt som det kanske hade varit bra att använda sig av. 

Man märker när man varit ute och arbetat att det finns en stor skillnad hur man uppfattat olika etniciteter, 

så man har olika sorters kontakt med folk. Man känner kanske ingen med olik etnisk bakgrund än sig 

själv och det är ett som är svårigheten. Det finns så mycket rädsla, och kanske framför allt fördomar mot 

sånt man inte känner till. Allting tycker jag handlar om att man känner inte dom, man har inte kunskapen.  

 

6.3 Sammanfattning resultat 

För att få en överskådlig bild av resultatet kommer nu en sammanfattning att göras. Det 

samlade intrycket av hur informanterna såg på sitt arbete i mångkulturella klasser var att de 

valde att se på eleverna som individer och inte utefter vilken etnisk bakgrund de innehar. Det 

är viktigt att det finns gemenskap i klassen och god sammanhållning bland lärare och elever, 

så att det blir lättare att bygga relationer. Det är även betydelsefullt att våga fråga elever om 

deras olikheter och vara öppen för förslag. Återigen bygger detta på relationer och att läraren 

känner att de kan fråga eleven. Informanterna ansåg även att grupparbeten, temadagar och 

gemensamma övningar om olika länder, etniciteter och kulturer kunde stärka elevernas 

kunskaper om andra människor.  Det är nödvändigt att läraren känner sina elever väl så att 

eleven inte känner sig utpekad och annorlunda på grund av sin etniska bakgrund. 

Möjligheterna var att öppna upp för diskussion om andras synsätt och värderingar, så att 

elever och lärare kan lära sig av varandra. Svårigheterna låg i det språkliga bruket, kontakter 

med föräldrarna, samt att finna gemensamma referensramar, så som kultur, tradition.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Analys och avslutande diskussion 
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7.1 Vad innebär det för lärare att arbeta med elever av annan etnisk bakgrund än 

svensk? 

Flera av informanternas utgångspunkt i arbetet med elever av annan etnisk bakgrund än 

svensk var att inte arbeta med dem på annorlunda sätt än med övriga elever. Arbetet skulle 

genomsyras av en likvärdighet där alla elever är olika på grund av deras identitet. 

Informanterna som uttryckte att de ville arbeta likvärdigt med alla ville möta elever utefter att 

de var olika individer, och inte se dem som en grupp. Detta kan kopplas till det som Wallby, 

Carlsson, Nyström (2001) talar om i sin diskussion om pedagogisk differentiering. Lärarnas 

uppfattning om arbetet med elever som har annan etnisk bakgrund än svensk kan kopplas till 

begreppet så vida att i en helklassbaserad undervisning ska elever mötas olika, utefter vilka 

olika förutsättningar de har. Utifrån ett inkluderandeperspektiv avser Nilholm (2006) att det 

kan relateras med att det är helheten som ska anpassas till delarna. Elevernas behov ska stå i 

centrum när lärare planerar helklassbaserad undervisning. I ett inkluderandeperspektiv är det 

eleverna som har rättigheten att vara annorlunda, och att skolan ska klara av att anpassa sig till 

detta.  

 

Att möta eleverna och anpassa undervisningen utifrån synsättet att alla är olika kan även gå i 

samma linje som Wallbys, Carlssons, Nyströms (2001) förklaring på en individualiserad 

undervisning. Grundtanken är att eleverna arbetar med liknande arbeten för att i slutet uppnå 

samma kunskapsmål. En av informanterna menade att arbetet kan innebära att lättare material 

kan behövas användas i undervisningen. Genom en individualisering av undervisningen och  

anpassning av undervisningen efter elevens behov kan detta tillgodoses. Förutsättningarna är 

då att eleven ska uppnå samma mål i slutändan, och samtidigt ligga i fas med de övriga även 

fast ett annat material använts. Uppnås inte detta krav kan det riskera att eleven halkar efter 

och inte klarar av att uppnå målen som är satta.  

 

Samtidigt som det i Lpo 94 (2006) står skrivet att då alla är elever är olika kan inte 

undervisningen utformas på samma sätt, utan måste tillgodose elevers olika förutsättningar. 

Tankarna om att individualisera undervisningen hos informanterna går i samma spår som 

riktlinjerna i Lpo 94. Problemet med att individualisera för mycket kan komma att visa sig i 

termer av att elever hamnar i olika stadier i undervisningen, vilket kan relateras till att all 

undervisning måste individualiseras. Tankarna om ett inkluderandeperspektiv där alla ska 

vara delaktiga i skolan på lika villkor kan bli svårt att uppnå om undervisningen till stor del 
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måste individualiseras. Informanterna uttryckte det som att arbetet med elever av annan etnisk 

bakgrund än svensk innebar att inte medvetet peka ut dessa elever och få dem att känna sig 

utpekade på grund av sin etniska bakgrund.  

 

Etnicitetsbegreppets förklaring på en identitet beskrivs som en aspekt av kulturella relationer, 

och inte en egenskap. Det är genom mötet med andra etniciteter som ens egen identitet gör sig 

gällande. Samtidigt som mötet ger en avvikande känsla, kan det även stärka en människas 

känsla av att vara unik och egen. (Hylland Eriksen, 1993: 31) Informanterna talade om att 

våga fråga om elevernas olikheter och inte vara rädd för detta. Detta innebär att en god 

relation i sitt arbete med eleverna måste ligga till grund för att veta hur en elev tar ställning till 

en specifik fråga angående hans eller hennes etniska bakgrund. Roth (1998) talar om att inte 

tillskriva en identitet hos en elev utifrån hans/hennes etniska bakgrund, utan att se på vilka 

egenskaper eleven har. Dock påverkas identiteten av etniciteten, eftersom uppväxt och 

tidigare erfarenheter speglar en personlighet. Men i mötet med en elev med annan etnisk 

bakgrund än svensk är det angeläget att se på elevens individuella egenskaper och inte efter 

etnicitet. Skolan är en stor mötesplats där relationer mellan olika människor kan uppstå. 

Därför är det viktigt att eleven känner sig trygg i sin identitet och blir mött utefter det, och 

även får kunskap om hur samhället förväntas att de ska uppträda.(Roth, 1998: 11)  

Diskussionen kan även härledas till SOU rapporten (1996:143) där författarna skrev att målet 

inte är att elever med annan etnisk bakgrund än svensk ska assimileras i en svensk normalitet. 

Att sätta en grupp som normen, eller det ”normala” i klassrummet kan öka klyftorna. Detta 

kan även liknas vid en integreringsprocess där det avvikande och onormala ska föras in i 

klassrummet. Poängen med att låtas elever ta del av varandras kulturer och olikheter kan i så 

fall bottna i en interaktion mellan olika elever där ett inkluderande perspektiv får ligga till 

grunden. 

 

 

 

 

 

7.2 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med att arbeta med elever som har 

annan etnisk bakgrund än svensk 
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7.2.1 Möjligheter 

Möjligheterna i arbetet med elever av annan etnisk bakgrund än svensk innebar för några av 

informanterna att ta med dessa elevers erfarenheter och etniska bakgrunder i undervisningen. 

Skolan kan därför ses som en plats där möten mellan olika grupper kan ske. Detta kan gå i 

samma linje som med Haugs (1998) tankar om det demokratiska deltagarperspektivet där alla 

grupper av befolkningen ska gå i samma skola. Skolan ska bottna i respekt för alla 

medmänniskors olikheter och minska avståndet mellan detta. Målet för det demokratiska 

deltagarperspektivet är att handla så att den avvikande blir normal. I informanternas fall kan 

det inte åsyftas till att olika erfarenheter eller olika etniska bakgrunder är av en avvikande 

karaktär. Liknelsen kan bottna i att genom att lära elever att det finns olika sätt att se på saker 

och ting så kan det som ses som avvikande ens egna erfarenheter, bli något som kan kännas 

igen.  

 

Ett arbetssätt som innebär att använda andras erfarenheter och livsberättelser i undervisningen 

behöver inte alltid vara bra. Ur ett inkluderandeperspektiv kan detta skapa motsägelsefulla 

kontraster då det kan stärka skillnader mellan grupper, vilket invänder mot vad begreppet står 

för. Med utgångspunkt i det som Gruber (2007) ansåg att genom inkludering olika synsätt i 

undervisningen kan ett ”vi och dem” förhållande skapas. Det som är annorlunda ”svensk 

kultur ” ställs i blickfånget och kan skapa större klyftor mellan olika grupper.  

 

Här skiljer sig informanternas åsikter från det som framkommit i Grubers (2007) diskussion. 

Informanternas syn på arbetet med att inkludera olika upplevelser var att detta kunde skapa ny 

lärdom om olika människor än det som de själva är vana vid. Genom att ta vara på elevernas 

erfarenheter och unika berättelser ansåg informanterna att detta var ett bra arbetssätt och ett 

tillfälle för lärare och elever att lära sig något. Det fanns inget som antydde i deras berättelse 

att det kunde komma något negativt ur detta sätt att arbeta. Farhågorna sågs i stället ligga i 

risken att peka ut eleven och få den att känna sig annorlunda. Med utgångspunkt i det som 

sagt så måste det finnas en balansgång i att å ena sidan inte låta eleven känna en avvikelse, 

och samtidigt våga öppna upp för diskussion om det främmande och annorlunda.  
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7.2.2 Svårigheterna 

Svårigheten som informanterna beskrev i arbetet med elever av annan etnisk bakgrund än 

svensk var att finna gemensamma referensramar att bygga undervisningen på. Arbetet med 

eleverna innebar även svårigheter när kulturella skillnader kunde uppstå.   

Genom att bygga undervisningen på att ingen ska uteslutas, och där alla är delaktiga från 

början, ställs krav på att läraren ska finna gemensamma referensramar där alla kan känna igen 

sig. Informanternas upplevelser av hur elevens bakgrund och tidigare erfarenhet kan påverka 

hur han eller hon uppfattar sin skolsituation, kan jämföras med Johanssons (1996) resultat på 

hur skoltsamiska pojkar fick svårigheter i skolan när deras egen kultur och språk inte stämde 

överens med den kultur som den nya skolan stod för. Föräldrarna kan vara en viktig del i 

arbetet med att skapa förståelse för nya kulturer. Johanssons (1996) konstaterande kan vara ett 

exempel på hur viktigt det är att lärare arbetar för att inkludera fler synsätt i undervisningen så 

att elevens band till sin egen kultur inte försvagas. Åter igen kan detta liknas vid en 

assimileringsprocess där det genom ett inkluderande arbete kan undvikas att en kultur inte blir 

normen över en annan.  

 

Svårigheten att komma in i den nya kulturen var en av informanternas tankar om varför elever 

som kommer nya till ett nytt land kan ha svårt att anpassa sig till undervisningen. Genom att 

elever inte har samma referensramar och olika bakgrunder kan kulturkrockar ske. Utmaningen 

i arbetet med att motarbeta dessa kulturkrockar beskrevs av en informant som att förklara 

varför saker och ting förekommer, samtidigt som en förståelse för varför elever kan uppfatta 

saker annorlunda måste finnas i bakhuvudet.  

 

En av informanterna uttryckte svårigheter med att undervisa eftersom elevernas kunskap om 

andra elevers etniska bakgrund var bristfällig vilket kan leda till rädsla och skapa fördomar. 

Skolkommittén (SOU 1996:143) ansåg att orsaken till att en elev upplever svårigheter med att 

ta till sig den ny kultur var utanförskap. En kultur som inte är villig att ta in nya medlemmar, 

utan ställer krav på anpassning kan göra att eleven känner att hans/hennes identitet blir 

avvisad. Detta är en anledning till att skolan skall vara en viktig mötespunkt för unga 

människor i sitt sökande för att finna en identitet som stämmer överens med sin egen och 

samtidigt tar tillvara på omgivningens.  
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Kulturkrockar kan enligt Skolkommittén (SOU 1996:143) ske när föreställningarna om ett 

utanförskap skildras. Detta görs när en majoritetsgrupp överordnad ställs mot en individs 

kultur som känner sig som en minoritet. Detta utanförskap kan försvåra arbetet med att 

inkludera, då individen känner ett utanförskap från början.  Svårigheten som en informant 

beskrev med att inkludera elever var att olikheterna bottnar sig i ett utanförskap på 

samhällsnivå. Utanförskapet behöver inte formas i skolan, utan ligga till grund i hur pass väl 

samhället kan anpassa sig och öppna sig för nya medlemmar.  

 

Med utgångspunkt i uppsatsens definition om etnicitet skriver Hylland Eriksen (1993) att 

svårigheten att anpassa sig kan ligga i hur elever identifierar sig själv. Att tillhöra dubbla 

etniciteter kan skapa en identitetskonflikt hos en person då det blir svårt för personen att 

känna en tillhörighet någonstans. Att känna en tillhörighet med sin mor eller fars identitet, och 

samtidigt känna sig ”anpassad” till en majoritetskultur kan skapa en inre konflikt hos en 

person. Svårigheterna som informanterna beskrev med att finna gemensamma referensramar 

att kunna bygga undervisningen på kan därför bottna i elevens hemsituation och vilken 

identitet som en elev bygger sina grunder på. Skolan måste därför vara öppen för ett 

inkluderande perspektiv där eleven tillåts att ge uttryck för sin egen identitet.  

 

7.3 Avslutande diskussion 

Svårigheterna med uppsatsens arbete har varit att då fokus legat på en specifik grupp av elever 

kan detta ha satt en avvikande stämpel redan från början. Genom att framhålla lärarens 

arbetssätt med en specifik grupp av elever, kan detta automatiskt ge känslan av att dessa 

elever är utanför och ska in. Denna syn på ett integrerande perspektiv har uppsatsen 

argumenterat emot, då detta kan betyda en uteslutning från början. Att se på arbetet utifrån ett 

inkluderandeperspektiv ställer krav på att alla ska vara med från början till slut. 

 

Hur uppfattar då lärare arbetet med att inkludera elever med annan etnisk bakgrund än svensk 

i ett undervisningssyfte, och vilka möjligheter och svårigheter kan arbetet innefatta? Utifrån 

de resultat som visats i undersökningen kan ett mönster urskiljas. Informanterna försöker 

arbeta med dessa elever på samma sätt som med övriga, utefter ett inkluderandeperspektiv. I 

ett inkluderande arbete kan svårigheterna bottna i att olika etniska bakgrunder kan vara 

svårmatchade i en svensk skolkultur där olika referensramar ligger. Kraven för lärarna att 

finna en undervisningsform som fungerar för alla elever och som inkluderar flera synsätt, kan 
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vara svåra att uppnå. Det gäller som ovan sagt, att läraren har kunskap och kännedom om 

olika etniciteter och elevernas bakgrund.  

 

Samtidigt som lärarna måste följa skolans värdegrund och uppdrag har skolan ett ansvar för 

de elever som har svårigheter att nå upp till skolans mål. Även elevens förutsättningar och 

krav måste tillgodoses. Undervisningen kan därför aldrig utformas lika för alla. Att stå med 

två fötter i olika läger, där läraren å ena sidan ska se elevens individuella egenskap och 

förutsättningar, och å andra sidan arbeta med att inkludera alla och inte utesluta någon, kan 

vara problematiskt. I inkluderingsarbetet med elever av annan etnisk bakgrund än svensk 

gäller det att inte sätta ett ”lika med” tecken mellan individ och etnicitet. Att inkludera alla 

menas med att inte särskilja någon, eller utesluta elever på grund av deras etniska bakgrund, 

utan att se dem som individer.  

 

Arbetet med att till exempel inkludera andra elevers åsikter behöver inte alltid innebära att det 

är rätt ur ett inkluderandeperspektiv. Det kan till och med skapa motsättningar inom grupper 

då en grupps ”normalitet” ställs som motsats till ”de andra”. Men genom att våga lyfta upp 

olikheter och likheter till ytan, kan ”frön av förståelse” planteras och få växa hos eleverna. 

Detta kräver att lärare, föräldrar och elever har god samarbetsvilja och är öppna för varandras 

olikheter. Samtidigt måste nya medlemmar ges tillåtelse att träda in och bli en del av 

mångfalden. Det är ett givande och tagande i ett inkluderingsarbete där förståelse för andra 

måste ges utrymme. 

 

Att arbeta inkluderande och samtidigt våga kritisera detta arbetssätt är viktigt. För att ge mer 

kraft och trovärdighet i ordet måste det få ställas i ljuset av diskussion och debatt för att 

omprövas och möjligen finna nya vägar för ett förbättrat arbete. Informanterna i uppsatsen 

uttryckte sig relativt lika när de berättade att de inte valde att arbeta med elever av annan 

etnisk bakgrund än svensk på annat sätt än övriga elever. Valet av denna förklaring kan 

grunda sig i en personlig uppfattning om hur arbetet uppfattas, men även rädslan av att inte 

arbeta inkluderande. Begreppet inkludering har beskrivits som ett ”plus ord” eller honnörs ord 

i svensk skola. Att inte tänka inkluderande kan då uppfattas som att inte uppfylla ett 

vederbörande krav som skolan ska bygga på. Därav även svårigheterna att undersöka om hur 

lärare uppfattar sitt arbete med elever av annan etnisk bakgrund än svensk, då kritiken mot 

inkludering kan vara svåruttryckt hos lärare. Denna förförståelse kan vara viktig att ha med 
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sig när begreppet diskuteras om hur arbetet med elever ska fortsätta. I nuläget finns inte något 

generellt begrepp som kan argumentera för en bättre lösning än ett inkluderande perspektiv. 

Att arbeta inkluderande blir lätt att ta till sig när andra perspektiv inte fått samma 

genomslagskraft som ett inkluderande arbete har, och kanske därför ett naturligt val för 

informanterna.  

 

Avslutningsvis, och till grund för hur fortsatt forskning inom ämnet kan bedrivas, kan det 

argumenteras att diskussionen om elever med annan etnisk bakgrund än svensk kan drivas 

genom frågor om normalitet och makt i samhället. Vem eller vilka är det som har 

tolkningsrätt om vad som är normalt och onormalt? Och i så fall, hur kan detta komma att 

påverka hur en elev uppfattar sig själv och sitt ursprung? Genom att tala om en specifik grupp 

kan kategoriseringar göras som kan uppfattas som positiva eller negativa, beroende på vem 

som drabbas av kategoriseringen. En avvikande position i klassrummet eller i samhället kan 

skapa negativa tankar, eller stärka en identitet hos personen. För att arbeta ur ett 

inkluderandeperspektiv måste motsättningar som skapar olikheter av grupper och personer 

motarbetas. Lärarna kan här få en betydelsefull roll. Om läraren genom sitt sätt att undervisa 

vågar ta in det som kan ses som annorlunda och avvikande och göra det onormala till 

”normalt” kan morgondagens elever mötas och ges samma undervisningsmöjligheter 

oberoende av etnisk bakgrund. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du varit verksam som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

 

Vad är det mest utmanande för dig som lärare att arbeta med när du får en ny grupp elever? 

 

 

Utefter din sammansättning av elever, hur planerar du dina lektioner?  

 

 

Hur kan lärare arbeta för att skapa en god gemenskap i klassen? 

 

 

Kan elever med olika etniska bakgrunder lära sig av varandra? 

 

 

Vad innebär det för dig som lärare att arbeta med elever som har en annan etniskt bakgrund än 

svensk? 

 

 

Vilka möjligheter ser du?  

 

 

Vilka svårigheter ser du? 

 

 

 Anser du att alla elever har samma möjligheter att innefattas i en skola (där alla ska kunna 

delta under samma förutsättning?) 
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