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Sammanfattning 

Resultatet av det svenska samhällets internationalisering och människors rörelser över 

nationsgränser gör att många skolor sannolikt präglas av en kulturell mångfald. 

Studiens syfte är att utforska fem lärares diskursiva konstruktioner om deras ansvar 

att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

kulturella villkor och värderingar. Lärarnas tal i intervjuerna är redskap för att 

identifiera diskursen om ansvar kopplat till kulturell mångfald. Ambitionen med 

studien är gå på djupet och analysera lärarnas diskursiva konstruktioner.  

Resultatet visar att talet om ansvarstagandet varierar mellan lärarna och det 

utkristalliserar sig olika angreppssätt för att förverkliga värdegrundens intentioner. 

Lärarna försöker förhålla sig till värdegrundens intentioner, och den diskursiva 

praktiken reproducerar i viss mån diskursordningen. Det finns dock utsagor i lärarnas 

diskursiva konstruktioner som pekar på att NO- och mattematikläraren ser svårigheter 

att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

kulturella villkor och värderingar. Det gör att det skapas motsättningar mellan skolans 

värdegrund och NO- och matematiklärarnas diskursiva konstruktioner. Den sociala 

förändringen i diskursen betyder att ansvaret, att tillsammans med elever utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar, kan vara 

beroende av vilken inriktning man har som lärare. Andra möjliga förklaringar kan 

vara att #$%!&'(()!*+',-$%$.!/$++0(!+1.0.$!)*/!'(#'2'#$.3!+',)*/!*+',-$%$.!/$++0(!
*+',0!2$%$(),04+'50!#')6'4+'($.7!8$!2$%$(),04+'50!#')6'4+'($.(0!.$4.$)$(%$.0.!'!
)'(!%9.!*+',0!)1%%!0%%!)$!4:!21.+#$(3!2'+,$%!+$#$.!%'++!*+',0!,*()%.9,%'*($.!02!
2$.,+'5-$%$(7! 

Nyckelord: Mångkulturalism, Interkulturalitet, Diskursanalys, Ansvar, Kulturell 

mångfald och Skolans värdegrund. 
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Inledning 

Den etniska och kulturella mångfalden i Sverige och i den svenska skolan har vuxit 

fram under inflytande av vad som hänt i vår omvärld. Det har medfört stora 

förändringar i skolans värld under 1990- och 2000-talet med ökade etniska och 

kulturella skillnader (Hällgren, Granstedt, Weiner, 2006). I skolan pågår ständigt 

kulturmöten mellan elever och mellan lärare och elever (Lorentz, 2013). En rad 

undersökningar och rapporter visar också att rasism och främlingsfientlighet hör till 

de förändringar som skett. (Hällgren, Granstedt, Weiner, 2006, s. 57).  

Lorentz (2006) menar att det blir viktigt att dagens elever i grundskolan får en 

mångkulturell bildning och att interkulturella möten kommer till stånd. Vi måste 

upptäcka att vi både är lika och helt olika samtidigt (Lorentz, 2006). För att vi ska 

kunna kommunicera med varandra förutsätter det i sin tur att det existerar en kunskap 

om ”mig själv” och ”de andra”.  Det är enligt skolverkets värdegrund skolans ansvar 

att stärka elevers förmåga att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och 

värderingar (Skolverket 2011). Lorentz (2013) påpekar också att om inte 

värdegrunden i skolan fungerar rent praktiskt, ökar diskriminering och kränkningar, 

vilket har sina följder i sämre slutbetyg. Därför har jag valt att fokusera min studie till 

att utforska fem lärares diskursiva konstruktioner om deras ansvar att tillsammans 

med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och 

värderingar. 

Globaliseringen  

Livet på skilda platser i världen är idag högre grad än någonsin tidigare 

sammanbundet. Allt fler händelser och sammanhang påverkas och är beroende av 

skeenden som äger rum någon annanstans (Eriksson, Baaz, & Thörn, 2005). 

Migrationsströmmar, handelutbyten och invasioner har sedan långt tillbaka gett 

upphov till nya bosättningar, kulturmöten och kulturella praktiker. Idag förflyttas och 

förflyttar sig människor, varor, kapital och symboler i obrutna strömmar över 

jordklotet, med en kvantitet och en hastighet som saknar motsvarighet i planetens 

historia (Eriksson, Baaz, & Thörn, 2005 s. 13). 

Dagens nation ställs därigenom inför risker och faror snarare än fiender, vilket i 

grunden förändrar själva nationens karaktär. Var vi än vänder blicken ser vi 



!
=!

institutioner som på ytan tycks fungera likadant som förut, som behåller sina tidigare 

namn, men som till sitt inre blivit helt annorlunda (Giddens, 2003, s. 33). Skolan ser 

inte ut som den en gång gjorde, och globaliseringens effekter har gjort att den som 

institution varit tvungen att förändras. Giddens (2003, s. 33) menar att 

globaliseringens effekter gör att vi antingen måste rekonstruera de institutioner som 

finns eller skapa helt nya. Globaliseringen skapar också nya ekonomiska och 

kulturella zoner både inom de enskilda nationerna och över gränserna (Giddens, 2003, 

s. 28).  

Kulturer har aldrig utgjort några fasta och homogena enheter med en definierbar 

”kärna” eller ”essens”. Dock har globaliseringen dessutom medfört att kulturella 

sammanhang som tidigare haft en viss stabilitet nu är stadda i upplösning (Eriksson, 

Baaz, & Thörn, 2005). Kulturer ersätts av kulturella flöden och identiteter är i 

förändring. Förändringar som följer med globalisering hör till det faktum att begrepp 

som kultur, etnicitet och identitet inte bara har fått nya betydelser, det har även 

tillskrivits politiska innebörder (Eriksson, Baaz, & Thörn, 2005 s.14).  I Sverige är 

detta relaterat till två, delvis sammanhängande förändringsprocesser: framväxten av å 

ena sidan vad som brukar kalla för det mångkulturella samhället och å andra sidan 

nya former av främlingsfientlighet och rasism (Eriksson, Baaz, & Thörn, 2005 s.14). 

Om globaliseringen haft den inverkan som författarna säger är det troligt att den också 

påverkat den svenska skolan. Lorentz (2013) menar att Sverige på 2010-talet är ett 

mångkulturellt samhälle med en stor minoritet av elever som är mångkulturella och 

flerspråkiga. Förändringsprocesserna i samhället avspeglas också i skolan där en 

kulturell mångfald präglar många skolor. Detta medför tyvärr också negativa 

konsekvenser i form av främlingsfientlighet och rasism som redovisas ovan i 

inledningen.  

Förankring i skolans styrdokument 

Skolan har i uppdrag att låta värdegrund, mål och riktlinjer genomsyra all 

undervisning och i styrdokumenten finns punkter där ansvartagande för den kulturella 

mångfalden artikuleras (Skolverket, 2011). Värdegrunden i Lgr 11 tar upp det krav 

som ställs på människans förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Samtidigt betonas skolan som en social och kulturell mötesplats 

som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka förmågan hos alla som arbetar där. 
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Följande citat är taget från skolans värdegrund:  
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktiga 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 för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där. (Skolverket, 2011, s. 7). 

Skolans värdegrund ligger som bakgrund i undersökningen eftersom den sätter 

ramarna för diskursen om lärares ansvar att tillsammans med elever förstå och leva 

sig in i andras kulturella villkor och värderingar. Det är i relationen mellan den 

diskursiva praktiken och skolans värdegrund som studien får sina slutgiltiga 

konklusioner om motsättningar existerar.  

Syfte och frågeställningar  

Resultatet av det svenska samhällets internationalisering och människors rörelser över 

nationsgränser gör att många skolor sannolikt präglas av en kulturell mångfald. 

Studiens syfte är att utforska fem lärares diskursiva konstruktioner om deras ansvar 

att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

kulturella villkor och värderingar.  

Hur ser lärarnas diskursiva konstruktioner ut om deras ansvar att tillsammans med 

elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och 

värderingar? 

Finns det motsättningar mellan lärarnas diskursiva konstruktioner och 

styrdokumentens intentioner om ansvar kopplat till kulturell mångfald?  
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Begreppsdefinitioner 

Begreppen kultur, mångkulturalism och interkulturalitet används frekvent i denna 

studie och förhåller sig till varandra på ett naturligt sätt. Mångkulturalism är ett 

begrepp som definierar ett tillstånd, medan interkulturalitet är en process av 

interaktioner mellan kulturer.  

Kultur 

Begreppet kultur kan definieras på många olika sätt. För det första kommer jag 

använda mig av begreppet kultur utifrån att olika grupper har något gemensamt som 

binder dem samman. Människor i en kultur brukar tolka betydelser av symboler, 

artefakter och beteenden på samma eller liknande sätt (Banks, 2009).  För det andra 

menar Brömssen (2003, s.87) att en kultur alltid är konstruerad, modifierad, flexibel 

och rekonstruerad. Dessutom har globaliseringen medfört att kulturella sammanhang 

som tidigare haft en viss stabilitet nu är stadda i upplösning (Eriksson, Baaz, & Thörn, 

2005).  

Mångkulturalism       

I en studie av lärare i en mångkulturell miljö, går det inte att undvika begreppet 

mångkulturalism. Begreppet hör intimt samman med kulturell mångfald, det 

mångkulturella samhället och den mångkulturella skolan. Olika folkgruppers 

förflyttningar har gjort att världen så långt vi kan undersöka den alltid varit 

mångkulturell eller annorlunda utryckt kulturellt mångfaldig (Brömssen, 2003).   

Begreppet “kulturellt mångfaldig” beskriver egentligen bättre det som här avses, även om 

begreppet mångkulturell oftast används i allmänt tal. Kulturell mångfald låser inte språket och 

därmed tänkandet så starkt vid likheter och skillnader mellan olika kulturer, utan uttrycker, 

vill jag hävda, mer att det även inom varje kultur finns stora variationer i uppfattningar och 

mellan olika seder och bruk. (Brömssen, 2003, s.87).   

Skolans värdegrund använder orden kulturell mångfald framför mångkulturell, vilket 

kan ha sin förklaring i att det finns stora variationer även inom varje kultur. Om 

begreppet mångkulturell sätts i relation till skolan är det tillståndet och 

sammansättningen av olika kulturer på skolan som beskrivs. Interkulturell betyder å 

andra sidan att det sker en interaktion mellan de olika kulturerna.  
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Interkulturalitet 

Interkulturalitet står för den processen av ett gränsöverskridande och interaktioner 

mellan kulturer. Det är en växelverkan eller mellanmänsklig interaktion där begreppet 

kultur spelar en väsentlig roll, dvs. utgör meningssystem vilka ger ordning och 

inriktning i människors liv (Lorentz 2013, s 55). Interkulturalitet är alltså en term som 

antyder handling, en process, ett gränsöverskridande och en interaktion till skillnad 

från mångkulturell som kan användas som ett mått på tillstånd (Lahdenperä, 2008). 

Begreppet interkulturalitet kopplat till skolan handlar om att det dagligen sker möten 

mellan elever och mellan lärare och elever med olika kulturell bakgrund. 

Interkulturalitet är således inte värdemässigt neutral. Den kritiska aspekten av 

interkulturalitet handlar om att förhålla sig kritiskt till sin egen historia, kultur och 

kulturella värderingar och att utveckla en kritisk självmedvetenhet (Lahdenperä, 2008, 

s.30). Lahdenperä (2008) menar att olika kulturbundna antaganden, perspektiv, 

referensramar, föreställningar, det vill säga gängse konstruktioner, behöver 

problematiseras och kontrasteras med andra synsätt. Kultur som en social 

konstruktion måste sättas in sitt sammanhang dvs. globalt, samhälleligt, historiskt och 

organisationsmässigt (Lahdenperä, 2008, s.30).  

Tidigare forskning 

Interkulturellt lärande 

8'),9.)$.!.A.0(#$!),*+0(!-0.!/:(50!5:(5$.!$(!(:5*%!(*./0%'2!,0.0,%1.7!8$%%0!
5A.!#$%!)2:.%!0%%!&A.-:++0!)'5!)0,+'5%!%'++!20#!),*+0(!BA.!'(($-:++07!C(+'5%!D0(,)!
E;FFGH behöver elever kunskap, egenskaper och värderingar för att leva och möta 

andra medborgare med olika religiös, etnisk eller kulturell bakgrund. 8'),9.)$(!*/!
+1.0.$)!0()20.3!0%%!tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig 

in i andras kulturella villkor och värderingar3!)15$.!0%%!$%%!'(%$.,9+%9.$++%!
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Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv fokuserar till att individualisering och 

gemenskap inte längre behöver vara varandras motsatser, utan att det snarare behöver 

varandra som komplement (Lorentz, 2006). För att en mångkulturell bildning ska 

komma till stånd menar diskursen att läraren måste ha ett pedagogiskt perspektiv som 

är interkulturellt. Den interkulturella pedagogikens grundläggande ansatser är att 

etnocentriska beteenden och uppfattningar i skolans mångkulturella värld måste 

problematiseras och analyseras (Lorentz 2006). Detta medför att lärare måste ha 

kunskap om olika kulturer. Tidigare forskning visar dock att lärare efterlyser mer 

kompetensutveckling och dem rätta verktygen i möten mellan olika kulturer (Persson 

& Lideberg 2014). 

Det interkulturella synsättet förutsätter att det existerar en kunskap om ”mig själv” 

och ”de andra”. Lorentz (2006) menar att vi måste bryta upp den moderna tanken om 

ett ”vi och dem” och bryta oss igenom uppfattningar om ”den andre”. Diskursen 

fokuserar på att uppmärksamheten måste riktas åt heterogeniteten bland alla som 

befinner sig i en mångkulturell lärandemiljö. Det blir nödvändigt om lärare och elever 

ska främja och skapa möjligheter till social interaktion och interkulturalitet. Ett 

pedagogiskt perspektiv som tar hänsyn till behovet i dagens skola av ökad 

kulturförståelse och kulturkompetens hos elever, lärare och många föräldrar är ett 

interkulturellt pedagogiskt perspektiv (Lorentz 2006, sid 56.).  

En utbildning som bara fokuserar på akademiska meriter och provresultat är enligt 

(Banks, 2009) fel ute. Utbildning måste enligt diskursen fokusera till att ge elever 

redskap att utveckla förmågor att reflektera över att vara medborgare i en komplex 

värld. Banks (2009) konstaterar att världsproblemen inte är ett resultat av att 

människor inte kan läsa, utan att människor från olika kultur, religion, etnicitet eller 

länder inte kan komma överrens. Banks (2009) förespråkar därför ett interkulturellt 

lärande som lägger vikt vid att fördomar och diskriminering starkt ska reduceras. 

Slutsatsen man kan dra av interkulturellt lärande är att det inte är avgjort vilka 

kunskaper och insikter man kan erövra utan att de faktiskt kan bli andra än vad man 

tänkt sig, även kulturmässigt. Interkulturell pedagogisk kompetens berör interaktion 

och relationer dels mellan skolans elever och dels mellan lärare och elever. Det är den 

kompetens som enligt diskursen kan ge kunskap och förståelse för vår 

mångkulturella, globaliserade och internationaliserade värld (Lorentz, 2013).  
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Interkulturell kommunikativ kompetens 

Lahdenperä (2008) studie visar att det som lärare är grundläggande att ha 

interkulturell kommunikativ kompetens. Diskursen säger att man måste lyssna in den 

kultur man ska möta, och ha ett öppet sinnelag utan fördomar och förutfattade 

meningar. Interkulturell kommunikationsförmåga har tre faser som består av 

medvetenhet, kunskap och färdigheter (Lahdenperä, 2008, s.56). Medvetenhet innebär 

att ha insikten om att man växt upp i en viss miljö, medan andra växt upp i 

annorlunda miljö och har därför annorlunda programmering. Medvetenheten handlar 

om att det finns skillnader i tankesätt. Efter medvetenhet måste kunskap följa. Om vi 

ska samverka med andra kulturer måste vi lära oss hur olika kulturer är. Färdigheter 

hjälper oss att lösa först de enklaste och senare det mer komplicerade problemen i 

umgänget med människor från andra kulturer. (Lahdenperä 2008, s.56) 

Skapa mötesplatser för interkulturalitet 

Den kommunikativa kompetensen blir enligt (Lahdenperä, 2008) avgörande för att vi 

ska lösa problem som kan uppstå med människor från andra kulturer. Interkulturalitet 

förutsätter dock kontakt mellan grupper med olika etnicitet, språk, klass, genus, 

minoritet och majoritet. Därför kan det vara viktigt att skolpersonalen skapar nya 

heterogena grupperingar för att underlätta interkulturella möten (Lahdenperä, 2008, 

s.94-95). Personalen kan alltså laborera med olika typer av heterogena grupper så att 

eleverna lär sig samarbeta och umgås med varandra och motverka fördomar och 

negativa kategoriseringar.  

I arbetet med att åstadkomma personliga möten och vänskap kan olika typer av 

informella aktiviteter som kultur, idrott, fester och bjudningar utgöra en viktig del för 

olika typer av möten (Lahdenperä, 2008). Tidigare forskning visar att lärare känner 

sig osäkra och obekväma i kontakten med ungdomar med utländsk bakgrund. 

Eleverna beskrivs ofta som de andra och behandlas med rädsla och misstänksamhet. 

Lahdenperä (2008) anser att det är psykologiskt förståeligt att det främmande väcker 

osäkerhet om hur man ska förhålla sig till det främmande och handla så att det blir 

rätt.  
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Konkreta exempel på arbetsätt i en mångkulturell skola 

Varje ”kulturell” värld agerar utifrån sina principer och sin egen dynamik (Borgström, 

2004, s.47). Även sättet att ge information till andra kan vara olika beroende av 

kulturell bakgrund. Rektorer och lärare kan skapa workshops eller aktiviteter som är 

riktade till de individer (elever, föräldrar, organisationer, myndigheter) som arbetar i 

och runt skolan för att öka deras medvetenhet om den kulturella mångfalden i skolan 

och skillnader som kan finnas i olika sätt att se på världen (Borgström, 2004, s.47).  

Det finns mycket material man kan användas i undervisningen för att uppnå samma 

mål. Vid litteraturstudier är det exempelvis viktigt att lärarna väljer olika typer av 

böcker som är skrivna av författare av olika bakgrund för att skapa en bred kulturell 

förståelse hos eleverna (Banks, 2009). Banks (2009) går så långt som att säga att 

framställningen av olika kulturer i ett klassrum också måste baseras på hur den 

kulturella grupp som diskuteras uppfattar sig själva. Det i sin tur är grunden för att se 

vad som är meningsfullt och viktigt för eleverna med skilda bakgrunder (Banks, 2009, 

sid 67.). Eleverna kan identifiera sig med eller ta avstånd från det de ser eller läser 

och på så vis reflektera över den egna uppfattningen. Seminarier där varje deltagare 

har en möjlighet att säga sin mening, att få konstruera sina erfarenheter, kunskaper, 

värderingar med de andra i gruppen kan också vara en lösning. Borgström (2004) 

menar att det är i den ömsesidiga kunskapsöverföringen som den interkulturella 

kompetensen nås.  

Medvetna strategier för att åstadkomma interkulturalitet  

För att den interkulturella kompetensen ska nås behövs det enligt Eklund (2003) 

medvetna strategier. Eklund (2003) hävdar att resultaten av hennes elevstudie pekar 

på att skolan inte lyckas föra upp diskussionen om de interkulturella relationerna till 

en god nivå.  Eklunds (2003) mål med studien var att analysera om den offentliga 

socialisationen inom grundskolan ger barn och ungdomar redskap för att hantera 

kulturell mångfald. Elever ges möjlighet till att tillkänna ge sin åsikt om invandrare, 

homosexuella och andra grupper, men att lärarna i viss utsträckning förespråkar 

politiskt korrekta åsikter framför detta (Eklund, 2003).  

Skolan har en möjlighet att vara en arena för interkulturellt lärande, men  

denna möjlighet används inte optimalt (Eklund, 2003, sid 349) .  
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Det krävs en medveten strategi på skolan för att åstadkomma interkulturellt lärande 

(Eklund, 2003). Enligt Eklund (2003) innebär inte en mångkulturell skola med 

automatik att kunskap om och förståelse för varandras livsvillkor ökar. Mål och 

visioner om det interkulturella arbetet blir avgörande om arbetet ska lyckas. Om 

skolan inte har tydligt formulerade mål och handlingsstrategier för lärare och annan 

personal, kan det istället leda till att fördomar förstärks (Eklund 2003). Då inte 

möjligheten för samtal och möten blir realitet kan olika grupper vara lika långt ifrån 

varandra, som om det inte fanns på samma skola.  

Sammanfattning 

Det som kännetecknar ovan nämnd forskning är att lärare måste ha den pedagogiska 

kompetens som krävs för att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och 

leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar. Den kommunikativa 

kompetensen i möten med andra kulturer framhävs i diskursen som en förutsättning 

(Lahdenperä, 2008). Platsen beskrivs också som betydande för att interkulturalitet ska 

ske (Lahdenperä, 2008). Samtidigt kretsar forskningen till att vi måste bryta upp 

tanken om ett ”vi” och ett ”dem” och att vi måste acceptera att vi har en kulturell 

mångfald i dagens skola (Lorentz, 2006). Skolorna måste också ha tydliga strategier 

för lärare att åstadkomma detta. Om inte detta sker kan olika grupper/kulturer inom 

samma skola vara lika långt ifrån varandra som om det inte fanns på samma plats 

(Eklund, 2003).  
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Teori 

Socialkonstruktionism  

Det teoretiska perspektivet jag valt för denna studie är socialkonstruktionism.                     

Socialkonstruktionism intar en position av kritisk granskning av de fenomen och den 

kunskap som vi ofta tar för given i samhället (Brömssen, 2003 s.11). Det vi tar för 

givet är enligt socialkonstruktionismen skapat i interaktion och 

kommunikationsprocesser i det samhället vi lever i. Det som anses normalt är alltså 

beroende av den sociala kontext vi befinner oss och vårt sätt att uppfatta världen 

skapas och upprätthålls i sociala processer. Olika sociala världsbilder leder således till 

olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

därmed konkreta sociala konsekvenser. (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 12). 

Den socialkonstruktionistiska synen på verkligheten blir alltså en sorts relativism, 

dvs. att kunskapen inte är absolut utan är beroende av vilken kontext vi befinner oss i. 

Eftersom min studie fokuserar på lärares diskursiva konstruktioner om ansvar, att 

tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella 

villkor och värderingar, är den socialkonstruktionistiska ansatsen +1/4+'57 För det 

första genom att det inte finns en överensstämmelse mellan lärarna om vad som 

menas med det som artikuleras i värdegrunden. Lärarna i studien tolkar inte 

värdegrunden på samma sätt vilket gör att ovan nämnt ansvar varierar och får sociala 

konsekvenser. Att vi tolkar läroplaner olika beror på att vi har skilda uppfattningar om 

begreppens betydelse och det beror enligt socialkonstruktionismen på det sociala 

samspel som ligger till grund för våra förutfattade meningar (Börjesson, 2003). 

Lärarna i studiens olika sätt att tolka värdegrunden kan också vara beroende av vilken 

social världsbild de har.  

Den andra aspekten som motiverar val av socialkonstruktionism är kopplingen till det 

interkulturella lärandet som präglar diskursen i denna studie. Lärarna i studien möter 

dagligen elever med olika kulturell bakgrund vilket resulterar i interkulturalitet. 

Socialkonstruktionismen betonar, i likhet med det interkulturella lärandet, att kunskap 

frambringas i sociala interaktioner, där man både bygger upp gemensamma sanningar 

och kämpar om vad som är sant eller falskt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Detta gör i sin tur att den verklighet som skapas i sociala interaktioner är beroende av 
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vilka individer och kulturer som möts. Lärarnas och elevernas sätt att uppfatta världen 

skapas och upprätthålls enligt socialkonstruktionismen alltså genom sociala processer. 

Metod 

Diskursanalys som metod avser ett arbete då empiriskt material och information 

analyseras som diskursiva konstruktioner (von Brömssen, 2003). Tyngdpunkt och 

fokus inom diskursanalys är vad tal och samtal framkallar och åstadkommer i olika 

sammanhang och i olika miljöer (von Brömssen, 2003). Lärarnas tal har i denna 

studie varit ett redskap för att visa diskursen om deras ansvar att tillsammans med 

elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och 

värderingar. I analysen har jag arbetat med det som sagts för att undersöka vilka 

mönster det finns i utsagorna, och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 

framställningar av verkligheten får. I enighet med von Brömssen (2003) försöker inte 

diskursanalys nå en verklighet bortom texten eller talet, utan intresserar sig för de 

intervjuades utsagor, begrepp och meningar som handlingar i sig. Jag har med andra 

ord varit ute efter vilka mönster som utkristalliserar sig i lärarnas konstruktioner om 

ovan nämnt ansvar i en skola som kännetecknas av en kulturell mångfald. Studiens 

analys har utgått från Faircloughs tredimensionella modell av kritisk diskursanalys så 

som den beskrivs av Winther Jörgensen & Philips (2000).  Författarna beskriver att 

varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: 1. Det 

är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella). 2. Den 

är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter. 3. Den är 

en social praktik.  

Jag har dock använt mig av en modifierad variant av Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Jag har inte utfört någon närmre lingvistisk undersökning av texten 

utan koncentrerat mig på att analysera den diskursiva praktiken och sätta den i 

relation till den sociala praktiken. Varje kommunikativ händelse fungerar som en 

form av social praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.76). Det betyder att en kommunikativ händelse 

formar och formas av den bredare sociala praktiken genom dess förhållande till 

diskursordningen. Då man studerar förändringsprocesser ur ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv är det viktigt att se på att de diskursiva praktikerna alltid 
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fungerar i ett dialektiskt samspel med andra sociala praktiker, och dessa sociala 

praktiker kan sätta vissa strukturella gränser för hur diskurserna kan användas och 

förändras (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Analysen av diskursiv praktik 

koncentrerar sig på hur textförfattaren (lärarna i detta fall) bygger på redan 

existerande diskurser och genrer för att skapa en text (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, s.75). 

Jag har haft för avsikt att identifiera vilka diskurser lärarnas utsagor bygger på. När 

utsagorna blivit undersökta som diskursiv praktik har de placerats förhållande till den 

bredare sociala praktik som dem är del av. Det som formuleras i skolans värdegrund, 

om ansvar att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i 

andras kulturella villkor och värderingar, ser jag som den bredare sociala praktiken. 

Eftersom alla lärare, oavsett var man arbetar i landet, ska förhålla sig till skolans 

värdegrund. Det är i analysen av förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den 

bredare sociala praktiken som undersökningen har funnit sina slutgiltiga 

konklusioner. Det är där jag har närmat mig frågan om förändring och ideologiska 

konsekvenser. Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen eller 

transformeras diskursordningen så att det skapar social förändring. Alltså om lärarna 

har förhållit sig till de ramar de är en del av eller om det existerat motsättningar. 

Resultatdelen kommer att redovisa lärarnas diskursiva konstruktioner och identifiera 

om deras utsagor bygger på redan existerande diskurser. I diskussionsdelen sätts 

lärarnas konstruktioner i relation till skolans värdegrund.   

Datainsamling 

Jag har valt att använda intervjuer för min insamling av data. Motivet för att använda 

intervjuer förklaras med att jag eftersöker lärarnas utsagor om ansvar att tillsammans 

med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och 

värderingar. Lärarnas tal i intervjuerna har varit ett redskap för att identifiera 

diskursen om ovan nämnt ansvar. Jag har valt att semistrukturera mina intervjuer så 

att lärarna fått utveckla resonemang knutna till ansvar och kulturell mångfald. Den 

semistrukturerade intervjun karaktäriseras av att man har en färdig lista med ämnen 

som ska behandlas och frågor som ska besvaras men att en tydlig flexibilitet finns 

(Denscombe, 2000). Om lärarna i min undersökning inte förstått begreppen har jag 

aktivt gjort exemplifieringar kring kulturell mångfald och interkulturalitet i skolans 



!
">!

värld. För att kunna jämföra lärarnas olika utsagor har jag valt att ställa liknande 

frågor till de intervjuade. Beroende på ämnesinriktningen hos lärarna kan dock 

frågorna skilja sig åt en aning. Jag har försökt att inte styra intervjupersonerna för 

mycket, undantagsvis då det svävat utanför den faktiska undersökningen.  

Urval 

Val av informanter till studien är baserat på att lärarna arbetar i en skolmiljö där 

elevpopulationen karaktäriseras av en kulturell mångfald. Urvalet har begränsats till 

lärare som arbetar med årskurserna 7-9 i en skola i södra Sverige. Jag bestämde mig 

också för att välja lärare med olika ämnesinriktning för att få en större bredd och 

variation i deras svar. Jag gjorde ett bekvämlighetsurval där jag tillfrågade befintliga 

sju lärare om det var intresserade av att ställa upp. Två av dessa lärare avböjde dock 

vilket innebar att studien innefattar de fem lärare vilka representerar skilda 

ämnesinriktningar. Syftet med undersökningen är inte att dra några generaliserande 

slutsatser om hur skolor jobbar i stort utan att diskursivt gå på djupet och undersöka 

lärarnas utsagor. För att skydda deras anonymitet har jag valt att endast benämna dem 

med sin yrkesprofession eller det neutrala ordet hen.  

* Samhällskunskap/geografi-läraren 

* NO-läraren 

* Svenska/Bild-läraren 

* Religion/Historia-läraren 

* Matematikläraren 

Genomförande 

1. Jag tog kontakt med den skola som jag ansåg bäst för mitt ställda syfte. 

Utifrån kriterier att lärarna jobbar i en mångkulturell skolmiljö där begrepp 

som kulturell mångfald och interkulturalitet kan implementeras. För att se 

vilka möjligheter som fanns att intervju lärarna kontaktade jag skolan via e-

post och telefon.  

2. Sammanlagt har fem lärare på skolan varit delaktiga och deras intervjuer har 

spelats in på band. Intervjuerna utfördes på skolan i olika klassrum. Längden 
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på intervjuerna har varierat mellan 13 upp till 20 minuter beroende på 

informantens engagemang och viljan att utveckla resonemang kring mina 

ställda frågor.  

3. Efter varje intervju har noggranna transkriberingar genomförts. 

4. Analysprocessen har skett i flera steg. Först lästes det transkriberade 

materialet för att identifiera diskursiva konstruktioner, argument och utsagor 

kopplat till lärares ansvar att tillsammans med elever utveckla förmågan att 

förstå och leva sig in i andra kulturella villkor och värderingar. Jag läste sedan 

lärarnas utsagor var för sig för att skapa mig en bild av varje individs 

diskursiva konstruktioner. För att identifiera variationer, skillnader och 

likheter gjorde jag sedan en sammanfattande analys av lärarnas diskursiva 

konstruktioner. Jag tematiserade sedan lärarnas diskursiva konstruktioner för 

att identifiera mönster om ovan nämnt ansvar.  

5. När tydliga mönster och teman utkristalliserade sig jämfördes och 

diskuterades det i förhållande till tidigare forskning och relevanta teorier. Det 

gjordes för att jag ville se om lärarnas diskursiva konstruktioner byggde på 

redan existerande diskurser om ansvar att tillsammans med elever utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar. 

6. Undersökningen fortsatte sedan med att analysera relationen mellan den 

diskursiva praktiken och den bredare sociala praktiken. Alltså om lärarnas 

diskursiva konstruktioner förhöll sig till värdegrundens intentioner eller om 

det existerade motsättningar.  

Tillförlitlighet 

Jag har valt att lägga fram analysen och slutsatserna så att läsaren kan bedöma mina 

tolkningar. Jag har vidare presenterat representativa exempel från det empiriska 

materialet och detaljerade redogörelser för den tolkning som binder ihop analytiska 

påståenden och specifika utdrag. En stor del av resultatdelen består också av 

transkriberat material från intervjuerna så att läsaren kan bedöma processen och bilda 

sig en egen uppfattning av tolkningarna som identifierar mönster i stoffet (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000, s.123). 

Lärarnas utsagor är påverkade av min roll som lärarstudent och att jag genomfört 

intervjuerna. Gee (2014) påpekar att vi designar och formar vårt sätt att utrycka oss 
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beroende på vem vi talar till och vem som är mottagaren. Sättet vi utrycker oss på 

beror också på hur vi vill att våra mottagare eller lyssnare ska vara, tänka, känna eller 

uppföra sig. Lärarna vill självklart ge ett gott intryck vilket kan ha påverkat studiens 

trovärdighet. Jag intervjuade lärarna i deras faktiska skolmiljö vilket också kan ha 

påverkat intervjuerna negativt. Skolmiljön kan ha fått lärarna att konstruera ”de rätta 

svaren”, eftersom deras arbetsplats eventuellt kan ha påverkat ärligheten i deras svar.  

Forskningsetiska principer 

De etiska grundprinciperna som karaktäriserar min studie är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke är att man 

informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, om 

hur den är upplagt i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 

deltagande i forskningsprojektet (Kvale och Brinkmann, 2009). Konfidentialitet 

betyder att privat data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att 

avslöjas (Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjupersoner har informerats om att deras 

deltagande är anonymt. De intervjuade ska inte lida några negativa konsekvenser, dvs. 

att man ska följa den etiska grundprincipen att ”göra gott” är grundläggande. Att 

studiens deltagare ska få några negativa konsekvenser, blir genom att det är anonyma, 

minimal. Forskarens roll enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att jämte de etiska 

krav som ställs, att uppnå hög vetenskaplig kvalitet. Jag har utgått ifrån noggranna 

transkriberingar, intervjufrågor samt möjlighet till följdfrågor men även självkritisk 

öppenhet för min valda metod för att uppnå hög kvalitativ forskning.  
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Resultat och analys 

Diskursen om ansvar att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva 

sig in i andras kulturella villkor och värderingar artikuleras på olika sätt av lärarna. 

Variationen i lärarnas utsagor gör att det utkristalliserar sig olika angreppssätt för att 

förverkliga värdegrundens intentioner. Jag har därför delat in resultat- och 

analysdelen i teman som präglar olika diskurser kring ovan nämnt ansvar.  

Diskursen om ansvar knuten till plats 

För att interkulturella möten och förståelse mellan olika kulturer ska komma till stånd 

säger diskursen att platsen blir avgörande. Historia/religions-läraren menar att möten 

ska ske med andra kulturer för att elever ska utveckla förmågan att leva i ett 

mångkulturellt samhälle. Historia/religions-läraren understryker också att det inte är 

vad hen står och gör i klassrummet som har betydelse. Det är tydligt att platsen blir 

viktig för att skapa interkulturella möten för att nå kunskap och förståelse om ”den 

andre”.  

Jag tror inte att det är vad jag står och gör i klassrummet, utan det är helt klart när vi är ute 

(…) och de får gå till andra platser än skolan där mötena sker (Historia/religions-läraren).  

I historia/religionslärarens tal utrycks också att möten måste ske utanför skolan i form 

av studiebesök i exempelvis synagogor eller moskéer. Lärare bör enligt diskursen 

skapa olika typer av aktiviteter för att öka medvetandet hos eleverna (Borgström, 

2004, s. 47). Angående hur elever på bästa sätt får förståelse för de mångkulturella 

land vi lever i uttrycker sig historia/religions-läraren på följande sätt:  

Just genom möten med personer, studiebesök i moské, synagogan, buddistiska templet, och ja 

mötet med människor som berättar om deras erfarenheter, det är då man får förståelse. 

(Historia/religions-läraren) 

Historia/religions-läraren menar i enighet med Lahdenperä (2008, s.94-95) att platsen 

blir viktigt för interkulturella möten. Sättet att ge information kan också vara olika 

beroende på kultur, på samma sätt som att ta in information är kulturellt bundet.  

Historia/religions-läraren ser också sin arbetsplats som en stor möjlighet att 

implementera interkulturellt lärande. 

 



!
"G!

Vår skola har stora möjligheter, eftersom vi har en väldigt blandad skola. Och en 

jättemöjlighet för det. En bra spridning av många olika kulturer. Om man jämför med 

Rosengård med väldigt lite svenskar då blir det ingen mångfald, Här är det väldigt blandat, 

och det är ju det som är mångfald. (Historia/religions-läraren)  

NO-läraren talar också om att det är platsen (”skolan som mångfacetterad”) som 

kommer utveckla elevers förmåga att leva med en kulturell mångfald.  

Vi har ju en mångfacetterad skola, med många kulturer representerade, och det är ju en 

jättetillgång. Man kan prata med folk från Tunisien, Pakistan, man kan låta dem uttrycka sig, 

använda det. (NO-läraren) .   

NO-läraren poängterar i enighet med historia/religions-läraren att platsen är av stor 

betydelse för att interkulturellt lärande ska realiseras. Skolan och andra platser blir här 

nyckeln till förståelse över kulturgränser. I lärarnas diskursiva konstruktioner kan man 

också att se att deras tal bygger på den diskurs som sätter ramarna, dvs. skolan som 

social och kulturell mötesplats (Skolverket, 2011).  

Diskursen om ansvar i klassrumskontexten 

I förra avsnittet behandlades diskursen om plats som viktig för att skapa förståelse 

över kulturgränser. I följande resultatredovisning kommer diskursen om ansvar i en 

klassrumskontext att artikuleras. Lärarnas tal bygger här istället på att skapa förståelse 

för andras villkor och värderingar genom olika uppgifter kopplat till kultur i 

klassrummet. Samhällskunskap/geografi-läraren lägger stor vikt i att skolämnena ska 

ge verktyg till eleverna för att förstå vår mångkulturella omvärld. I talet om på vilket 

sätt det bör föras en dialog kring kulturell mångfald på skolan svarar 

samhällskunskap/geografi-läraren följande:  

Jag tror för det första att i samhällkunskap få möjlighet att undersöka sitt ursprung, så att man 

har kunskaper om sin egen bakgrund (Samhällskunskap/geografi-läraren). 

Ur citaten ovan kan man utläsa att eleverna ska få undersöka sitt ursprung så att det på 

ett bättre sätt ska förstå både likheter och olikheter i och mellan olika kulturer. 

Samhällskunskap/geografi läraren talar också om att elever ska få arbeta med det dem 

är stolta över i respektive ämne, vilket gör att eleven/eleverna delar med sig av sina 

kunskaper till övriga klassen. Angående specifika arbetssätt för att realisera 

värdegrundens intentioner utrycker sig hen på följande sätt.   
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I Geografi har dem fått jobba med ett område. När dem inte velat jobba med det som jag gett 

dem, har dem då kanske fått jobba med det dem är stolta över och det man kan lite om. Då gör 

dem helt plötsligt uppgiften. Och att dem berättar det för de andra så att de får lyssna, det är 

kanske det viktigaste. (Samhällskunskap/geografi-läraren) 

Samhällskunskap/geografi-lärarens tal kan relateras till den diskurs där 

förutsättningen för att vi ska kunna kommunicera med varandra bygger att det 

existerar en kunskap om ”mig själv” och ”den andra” (Lorentz 2006). Diskursen 

bygger också på Borgströms (2004) tankar om att det är viktigt att varje deltagare har 

en möjlighet att säga sin mening, att få konstruera sina erfarenheter, kunskaper, 

värderingar med de andra i gruppen. Borgström (2004) menar att det är i den 

ömsesidiga kunskapsöverföringen som den interkulturella kompetensen nås. 

Svenska/Bild-läraren talar om att det är hens ansvar att skapa uppgifter som gör att 

eleverna får förståelse för olika kulturer och därigenom också ges verktyg att leva i 

och med en kulturell mångfald. I talet om på vilket sätt hen arbetar i sin undervisning 

för att skapa förståelse för andra kulturella villkor och värderingar utrycks följande:  

I svenskämnet jobbar vi mycket med kultur. Nu har vi haft ett läsprojekt med bokcirkel. I mitt 

urval av litteratur, så finns det ett väldigt medvetet val där också. Bland annat en bok, 

Avblattefieringsprocessen som handlar om en kille som hamnar i en svensk adoptivfamilj. 

Även en annan bok om en tjej från Kongo, som kommer som ensamkommande flykting. Men 

också en bok om en tjej som får en kompisrelation med en tjej från ett annat samhällskikt. Då 

diskuterar vi innehållet och skriver inte en bokanalys. Känslor innehåll och så. I bilden är det 

nog att vi jobbar med att analysera bilder, filmer och reklam. Det var ju mycket under valet. 

Vi analyserade propaganda och så.  (Svenska/bild-läraren) 

Svenska/bild-lärarens tal präglas av att varierande läsning av olika kulturella verk 

skapar förståelse. Det kan relateras till Banks (2009) tankar om vad man bör och kan 

göra i exempelvis litteraturstudier. Svenska/bild-läraren och Banks (2009) är eniga 

om att det är viktigt att lärarna väljer olika typer av böcker som är skrivna av 

författare av olika bakgrund för att skapa en bred kulturell förståelse hos eleverna. I 

bilden talar hen om att analysera utryck från olika kulturer. Svenska/Bild-läraren 

fokuserar alltså sitt arbete till att välja material som har sin grund i olika kulturer. I 

båda lärarnas tal kan man utläsa att deras utsagor bygger på den diskurs (Skolverkets) 

som sätter ramarna för arbetet i skolan:  



!
;"!

(…) medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktiga att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (Skolverket, 2011, s.7).  

Diskursen visar att det är viktigt att vara medveten om sitt ursprung, för att kunna 

utveckla förmågan att leva sig i andras villkor och värderingar. Konklusionen av 

lärarnas tal är att eleverna måste undersöka varierade kulturella utryck i en 

klassrumskontext. Dels utifrån elevers olika framställning, men också från litterära 

verk skrivna av människor från olika kulturer. 

Diskursen om att lärare måste ha interkulturell kommunikativ 
kompetens för att kunna ta ansvar 

OA..0!02)('%%$%!B$-0(#+0#$!#'),9.)$(!*/!0()20.!'!$(!,+0)).9/),*(%$I%7!M!
02)('%%$%!)*/!&A+N$.!,*//$.!#'),9.)$(!*/!'(%$.,9+%9.$++!,*//9(',0%'2!
,*/4$%$()!0%%!B$-0(#+0)7!Ett hinder för att möta elever med olika bakgrund kan bli 

att lärare inte själv har kunskaper om de kulturer som är representerade i skolmiljön. 

Matematikläraren poängterar att det beror vilken individ man möter, men också att 

lärare måste ha fakta i diskussioner med elever. I talet om vad som hindrar lärare från 

att ta ansvar, för elevers utveckling att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor 

och värderingar, artikuleras följande:  

Jag tror det beror på vilka individer man har att jobba med. Med andra blir det så känsligt och 

sen handlar det om att man som vuxen i det samtalet måste ha fakta. Jag kan inte ta på mig 

ansvaret för en diskussion som jag själv inte är insatt i. Hindret är att du som vuxen inte själv 

vet vad det handlar om. (Matematikläraren) 

Även samhällskunskap/geografi-läraren tar upp interkulturell kommunikativ 

kompetens som en förutsättning att möta elever: 

Många har ju konflikter i sin grund, att man tror saker om varandra. Och att upptäcka att det 

kanske inte är riktigt så (…)Man måste ha fakta, för dem häver ur sig mycket. 

(Samhällskunskap/geografi-läraren)  

Lärarnas tal bygger på diskursen, om att mötet med eleverna, måste ske med en 

interkulturell kommunaktiv kompetens. Det gör att man som lärare hela tiden måste 

vara medveten, ha kunskap och färdigheter för att kunna ta ansvar i en mångkulturell 

skola (Lahdenperä, 2008, s.56). Lärarnas tal visar att det finns en medvetenhet om att 

elever och lärare har olika kulturell programmering och kunskapen om olika kulturer 
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blir viktig. Färdigheter att lösa de komplicerade problem som uppstår i umgänget med 

människor från andra kulturer artikuleras däremot som problematiskt. Lahdenperä 

(2008) anser att det är psykologiskt förståeligt att det främmande väcker osäkerhet om 

hur man ska förhålla sig och handla så att det blir rätt. Det blir också tydligt i 

samhällskunskap/geografi-lärarens tal att det är viktigt att läraren har den kunskap 

som behövs för att bemöta elever med olika kulturell bakgrund. Konklusionen av 

diskursen är att elevernas diskussioner i klassrummet måste bemötas med kulturell 

medvetenhet och kunskap av lärarna. 

Diskursen om att ta ansvar när det krockar 

I tidigare avsnitt har de diskursiva konstruktionerna fokuserat till platsens, 

klassrumskontextens och den kommunikativa kompetensens betydelse. Något som 

också artikuleras i intervjuerna är att det ofta uppstår konflikter mellan olika kulturer 

och religioner. Diskursen visar att kulturella krockar många gånger blir starten till 

interkulturella diskussioner. Samhällskunskap/geografi-läraren talar om att hen 

försöker lyfta varför olika elever blir kränkta av något, och vad det beror på när det 

uppstår konflikt. När vi talar om hur hen arbetar i sin undervisning med att skapa 

förståelse för olika kulturer utrycks följande:  

Vi pratar ju framförallt mycket om vad som händer i världen och vad bakgrunden kan vara till 

varför. Sen är det ju hela tiden saker som bubblar. Då försöker man ju lyfta det. Varför man är 

arga på varandra. Är det verkligen så som dem säger, varför blir du kränkt av det här och inte 

jag. (Samhällskunskap/geografi-läraren) 

Svenska/bild-läraren talar däremot om att kulturella möten oftast framställs ur en 

negativ synvinkel och de sällan tas upp som något positivt. Hen menar att det är bara 

då man hinner prata om interkulturalitet med eleverna.  

Det negativa som jag kan känna är när man grupperar sig. Vilket händer allt som oftast att 

man grupperar sig och går in i både försvar av religion och kulturer. Där det blir en 

generalisering från en, två eller tre sidor. Där man liksom hamnar i konflikt för man vill 

försvara sin kultur istället för att den kan gå in i varandra istället. Jag tycker ibland att vi inte 

riktigt hinner med att låta dem mötena få visas att dem är positiva. Vi har inte alltid riktigt 

tiden att samtala. Ibland blir det fokus på dem dumma grejerna alltid och det är det som är fel 

och det som blir konflikter. (Svenska/Bild-läraren) 

Historia/religions-läraren bekräftar också att diskussioner och krockar är en realitet i 

deras mångkulturella skola men menar samtidigt att detta kan utnyttjas för vidare 
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diskussion. Angående tal om kulturella krockar i en mångkulturell skola artikulerar 

hen följande:  

”Jag kan medvetet om det krockat mellan några, sätta dem i samma grupp nästa gång. För att 

det ska diskutera det som krockat.  Dem är jätteglada för att diskutera. Det är väldigt 

naturligt, Det är inte så att jag måste planera eller tänka.” (Historia/religions-läraren) 

Det kan relateras till diskursen om skolpersonalen bör skapa heterogena grupperingar 

för att underlätta interkulturella möten (Lahdenperä, 2008, s.94-95). Personalen bör 

alltså enligt diskursen laborera med olika typer av heterogena grupper så att eleverna 

lär sig samarbeta och umgås med varandra för att motverka fördomar och negativa 

kategoriseringar (Lahdenperä, 2008, s.94-95). Sammanfattningsvis säger diskursen att 

lärare talar om deras ansvar, att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå 

och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar, när konflikten är ett faktum. 

Detta försöker man efter uppstådd konflikt vända till något positivt för att främja 

elevernas interkulturella kompetens.  

Diskursen om hur ansvar frånvänds från skola till föräldrar 

Konflikter och krockar involverar såväl skolan som föräldrar. Följande avsnitt 

kommer behandla hur lärares ansvar för att tillsammans med elever utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar, också 

frånvänds från skolan till föräldrar. Föräldrarna ska komma och berätta, bjuda på mat 

och vara delaktiga i elevernas skolgång enligt diskursen. Matematikläraren betonar 

föräldrarnas delaktighet i att utveckla elevers förmåga att leva i en kulturell mångfald.  

Man har hört att vissa bjuder in folk från olika länder. Dem har ju jobbat och har ju haft jobb i 

sina hemländer. Just att komma och kanske berätta vilka yrken man jobbat i eller hur man 

räknar i hemlandet.  För det är inte säkert att dem använder samma räknestrategier som i 

Sverige. Hur skolsystemet är uppbyggt, berätta allmänt, och inte höra bara barnens, men även 

föräldrarnas syn. Vilka förväntningar har ni, hur ser ni på skolan. Hur har ni haft det i 

hemlandet. Ser ni något gemensamt, Hur kan vi tillsammans hjälpas åt så att barnet når så 

långt som möjligt.(Matematikläraren) 

I NO-lärarens tal om erfarenheter för att skapa förståelse för andras kulturella villkor 

och värderingar utrycker hen sig följande:  
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Jag har varit med ett par gånger där föräldrarna får komma och visa sina maträtter och sådana 

saker. Att visa sin speciella grej, för där finns väldigt många olika kulturer i en liten 

skola.(NO-läraren) 

Lärarnas tal bygger på den diskurs att rektorer och lärare bör skapa workshops eller 

aktiviteter som är riktade till de individer (elever, föräldrar, organisationer, 

myndigheter) som arbetar i och runt skolan för att öka deras medvetenhet om den 

kulturella mångfalden i skolan och skillnader som kan finnas i olika sätt att se på 

världen (Borgström, 2004, s.47). Ansvaret att utveckla förståelse för varandras 

olikheter frånvänds här från lärarna till föräldrarna. Sammanfattningsvis kan man säga 

att diskursen pekar åt att uppdraget som skolan har att främja kulturell mångfald 

också blir föräldrarnas uppgift.  

Diskursen om att NO- och Matematikläraren ser svårigheter i att ta 
ansvar 

OA.$5:$(#$!02)('%%!-0(#+0#$!*/!-9.!0()20.$%3!0%%!%'++)0//0()!/$#!$+$2$.!
9%2$6,+0!&A./:50(!0%%!&A.)%:!*6-!+$20!)'5!'(!'!0(#.0)!,9+%9.$++0!2'++,*.!*6-!
21.#$.'(50.3!&.:(21(#)!&.:(!),*+0!%'++!&A.1+#.0.7!Det finns också utsagor i lärarnas 

diskursiva konstruktioner som pekar på att NO- och matematikläraren ser svårigheter 

att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

kulturella villkor och värderingar. Ur mattematikläraren och NO-lärarens utsagor kan 

man antyda att de inte tycker att det är deras uppgift att hantera dessa frågor. P'#'50.$!
&*.),('(5!-0.!'(%$!(1/(%!(:5*%!*/!*+',0!%Q4$.!02!+1.0.$!*6-!#$.0)!)Q(!4:!
,9+%9.$++0!2'++,*.!*6-!21.#$.'(50.7!NO- och matematiklärarnas tal indikerar på, att 

ansvaret för att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i 

andras kulturella villkor och värderingar, blir svårt att ta i deras ämnesinriktning. I 

talet om förståelse över kulturella gränser i skolan utrycker NO-läraren följande:  !

Det är lite grand som jag sa innan, att man bejakar det som finns. Att man har en dialog, att 

här har vi en kurd, här har vi en arab från Tunisien. (…)Det tror jag man gör i religion och 

samhällkunskap, eftersom det är så pass i ropet nu om vad som händer. ”(NO-läraren) 

NO-läraren betonar i citatet att det måste finnas en dialog kring den kulturella 

mångfalden i skolan, men säger samtidigt ”det tror jag man gör i religion och 

samhällkunskap”. Det indikerar på att NO-läraren inte själv tar ansvar för att 

tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella 
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villkor och värderingar. Matematikläraren ser också svårigheter i att implementera 

frågor om kulturell mångfald i sin undervisning.  

Man lyfter upp det om det förekommer frågor, då är det inte som att man tystar ned dem. Men 

jag har ju Matte, så det blir ju inte så många diskussioner. Men historia tar man, och då är det 

ju mycket arabisk och grekiska uppfinningar och så vidare (Matematikläraren) 

Hen talar här om den historiska aspekten av matematik, men poängterar samtidigt att 

”jag har ju matte, så det blir inte så många diskussioner”. Det indikerar på att hen inte 

heller aktivt tar ansvar för att elever utvecklar förmågan att förstå och leva sig in i 

andra kulturella villkor och värderingar. NO-läraren poängterar också svårigheten att 

implementera kultur i det naturvetenskapliga och matematiska ämnena.  

Det beror på vad man undervisar, vissa ämnen är ju lite så här. Där har ju kultur ingen roll 

utifrån ett människoperspektiv. Då har man ju väldigt såhär, Där har man ju en 

naturvetenskaplig tanke. Det är ju oberoende var man är någonstans, Som med mattematiken. 

Dess regler gäller (NO-Läraren) 

Konklusionen man kan dra av intervjuerna är att NO- och matematikläraren utrycker 

svårigheter att tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i 

andras kulturella villkor och värderingar. Förklaringen kan vara att det blir 

komplicerat att implementera kultur i deras ämne. Andra möjliga förklaringar kan 

vara att #$%!&'(()!*+',-$%$.!/$++0(!+1.0.$!)*/!'(#'2'#$.3!+',)*/!*+',-$%$.!/$++0(!
*+',0!2$%$(),04+'50!#')6'4+'($.7!8$!2$%$(),04+'50!#')6'4+'($.(0!.$4.$)$(%$.0.!'!
)'(!%9.!*+',0!)1%%!0%%!)$!4:!21.+#$(3!2'+,$%!+$#$.!%'++!*+',0!,*()%.9,%'*($.!02!
2$.,+'5-$%$(7!M(*/!)0/-1++)2$%$(),04!)$)!%.*+'5$(!&A.)%:$+)$!&A.!*+',0!,9+%9.$++0!!
2'++,*.!*6-!21.#$.'(50.!)*/!(:5*%!2',%'5%3!/$#0(!(0%9.2$%$(),04$(!*6-!
/0%$/0%',$(!'(%$!)$.!#$%!)*/!(:5*%!02!)%*.!B$%Q#$+)$!'!#$.0)!1/($7!Skolans 

värdegrund menar dock att alla som arbetar i skolan har ett ansvar att stärka elevernas 

förmåga att leva i en kulturell mångfald. Det kommer att diskuteras i nästkommande 

kapitel då den diskursiva praktiken sätts i relation till den sociala praktiken.  

 
!
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Sammanfattande diskussion 

Lärarnas konstruktioner av verkligheten bildar ett diskursivt nät kopplat till ansvar att 

tillsammans med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella 

villkor och värderingar. Det man kan konstatera i resultat och analysdelen är att 

lärarna talar om diskursen på olika sätt.  

Hur ser lärarnas diskursiva konstruktioner ut om deras ansvar att tillsammans 

med elever utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor 

och värderingar? 

Lärarnas diskursiva konstruktioner om ansvar, att tillsammans med elever utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar, 

mynnade ut i följande resultat:  

• Diskursen om ansvar knuten till plats 

• Diskursen om ansvar i klassrumskontexten 

• Diskursen om att lärare måste ha interkulturell kommunikativ 

kompetens för att kunna ta ansvar. 

• Diskursen om att ta ansvar när det krockar 

• Diskursen om hur ansvar frånvänds från skola till föräldrar 

• Diskursen om att NO- och matematikläraren FGH)FIJHKLMGNGH)K)ONN)NO)

OPFIOHQ 

Lärarnas konstruktioner kan kopplas till rådande diskurser kring hur man på ett bra 

sätt kan ge redskap till elever att hantera den kulturella mångfald som finns i Sverige. 

Då syftar jag framförallt på det diskursiva nät som den tidigare forskningen fokuserar 

till. Det vill säga att kompetensen om ”mig själv” och ”den andra” blir avgörande i 

mötet med andra kulturer. Även platsen, den kommunikativa kompetensen, 

heterogena grupperingar och uppgifter som behandlar olika kulturella utryck blir 

avgörande för att uppnå värdegrundens mål. Lärarnas tal om ansvar karaktäriseras 

också av den socialkonstruktioniska teorin att ens sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls genom sociala processer. 8$(!)*6'0+,*()%.9,%'*(')%'),0!%$*.'(!9%5:.3!'!
+',-$%!/$#!+1.0.(0)!#'),9.)'20!,*()%.9,%'*($.3!'&.:(!0%% kunskap frambringas i 

sociala interaktioner, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar 

om vad som är sant eller falskt (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  
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Den globaliserade värld vi lever i gör också att förutsättningar för lärarna hela tiden 

förändras. Det '(%$.,9+%9.$++0!4$#05*5'),0!&A.-:++('(5))1%%$%!1.!$(+'5%!J*.%$.0!
E;FFK3!)7!=KKL=KGH!#$%!+1/4+'50)%$!)20.$%!4:!5+*B0+')$.'(5$()!9%/0('(50.!*6-!
,*/4+$I'%$%7!!R1.0.(0)!%0+!,0.0,%1.')$.0)!)0//0(&0%%('(5)2')!02!#$%!
'(%$.,9+%9.$++0!&A.-:++('(5))1%%$%7!M(%$!20.!*6-!$(!'(#'2'#9$++%3!/$(!#$.0)!
,*()%.9,%'*($.!B'+#0.!%'++)0//0()!$%%!#'),9.)'2%!(1%!)*/!#$%!,0(!.$+0%$.0)!%'++7! 

Finns det motsättningar mellan lärarnas diskursiva konstruktioner och 

styrdokumentens intentioner om ansvar kopplat till kulturell mångfald?  

S1.!/0(!)$.!%'++!+1.0.(0)!*+',0!1/($)/1))'50!%'++-A.'5-$%!):!),'+N$.!)'5!#$.0)!
#'),9.)2'0!,*()%.9,%'*($.!)'5!$(!#$+7 Sammantaget visar resultatet ändå att lärarna 

på olika sätt försöker förhålla sig till skolans värdegrund. Den diskursiva praktiken 

reproducerar alltså i viss mån diskursordningen och bidrar till att upprätthålla ”status 

que” i den bredare sociala praktiken (Winther, Jörgensen & Philips, 2000, s.90). Att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar är ett viktigt mål enligt 

värdegrunden, där skolan som mötesplats har en möjlighet och ett ansvar att stärka 

den förmågan hos alla som arbetar där (Skolverket, 2011). Hur ansvar och kulturell 

mångfald formuleras i skolans värdegrund ser jag som den bredare sociala praktik 

som alla lärare, oavsett var man arbetar i landet, ska förhålla sig till. Det gör att 

skolans värdegrund sätter ramarna för diskursen.  

Det finns dock utsagor i lärarnas diskursiva konstruktioner som pekar på att NO- och 

mattematikläraren ser svårigheter i att ta ansvar för att tillsammans med elever 

utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar. 

Det gör att det skapas motsättningar mellan NO- och mattematiklärarens utsagor och 

värdegrundens intentioner. Den sociala förändringen i diskursen betyder således att 

ansvaret kan vara beroende av vilken inriktning man har som lärare. Andra möjliga 

förklaringar kan vara, som ovan nämnt, att #$%!&'(()!*+',-$%$.!/$++0(!+1.0.$!)*/!
'(#'2'#$.3!+',)*/!*+',-$%$.!/$++0(!*+',0!2$%$(),04+'50!#')6'4+'($.7!8$!
2$%$(),04+'50!#')6'4+'($.(0!.$4.$)$(%$.0.!'!)'(!%9.!*+',0!)1%%!0%%!)$!4:!21.+#$(3!
2'+,$%!+$#$.!%'++!*+',0!,*()%.9,%'*($.!02!2$.,+'5-$%$(7 M(*/!)0/-1++)2$%$(),04!
)$)!%.*+'5$(!,9+%9.$++0!21.#$.'(50.!)*/!(:5*%!2',%'5%3!/$#0(!(0%9.2$%$(),04$(!
*6-!/0%$/0%',$(!'(%$!)$.!,9+%9.$++0!),'++(0#$.!)*/!(:5*%!02!)%*.!B$%Q#$+)$!'!
#$.0)!1/($7!T%%$.+'50.$!$(!%*+,('(5!,0(!20.0!0%%!lärarna befinner sig i samma 
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kontext, men att det inte finns en gemensam överensstämmelse mellan de begrepp 

som finns i värdegrunden och deras olika sätt att tolka den. Enligt 

socialkonstruktionismen kan det bero på att skiljda sociala världsbilder leder till olika 

sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning därmed 

får sociala konsekvenser. (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 12). Samtidigt ställer 

man sig frågan om styrdokumenten ibland är lite otydliga om hur och vem som ska 

bära ansvaret för förmågan förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och 

värderingar.  

Didaktiska implikationer 

Lärarnas tal bildar ett diskursivt nät om ansvar att tillsammans med elever utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar. Lärarna 

talar om att göra besök hos någon som kan berätta, att bjuda in föräldrar som kan 

berätta, att läsa böcker som kan berätta eller menar att skolans sammansättning av 

elever kommer att möta värdegrundens intentioner om ansvar kopplat till kulturell 

mångfald. Det gör att man ställer sig frågan om det finns en gemensam strategi att 

förhålla sig till. Eklund (2003) menar att det krävs en medveten strategi på skolan för 

att åstadkomma interkulturellt lärande. Om skolan inte har tydligt formulerade mål 

och handlingsstrategier för lärare och annan personal, kan det istället leda till att 

fördomar förstärks (Eklund 2003). Då inte möjligheten för samtal och möten blir 

realitet kan olika grupper vara lika långt ifrån varandra, som om det inte fanns på 

samma skola. Lärarnas tal utgör tillsammans ett interkulturellt förhållningssätt som 

möter värdegrundens intentioner, men de konstruerar skilda diskurser individuellt. De 

didaktiska implikationerna som studien vill visa är det kan vara viktigt att ha tydligt 

formulerade strategier för ansvaret, att tillsammans med elever stärka förmågan att 

förstå och leva sig in i andras kulturella villkor och värderingar.  

Vidare forskning kan fokusera till elevers diskursiva konstruktioner om hur de 

upplever att de på bästa sätt utvecklar förmågan att förstå och leva sig in i andras 

kulturella villkor och värderingar.  
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Bilagor 

Nedan redovisas huvudfrågorna som ställdes till lärarna: 

•   Vilka erfarenheter har du då det kommer till kulturell mångfald i skolan? 
 

• J:!2'+,0!)1%%!%Q6,$.!#9!/0(!BA.!-0!$(!#'0+*5!,.'(5!,9+%9.$++!/:(5&0+#!'!
),*+0(Z!

• Hur arbetar du i din undervisning för att för att skapa förståelse för andras 

olika kulturer och religioner? 

• !!!Vems ansvar anser du det vara för att verka för främjandet av den kulturella 

mångfalden på skolan?  

• Vilka möjligheter ser du i det konkreta arbetet för interkulturellt lärande i 

skolan?!
• J:!2'+,$%!)1%%!%Q6,$.!#9!/0(!),0!),040!&A.)%:$+)$!A2$.!,9+%9.$++0!5.1()$.!'!

),*+0(Z!!
• J:!2'+,$%!)1%%!,0(!#9!)*/!+1.0.$!5$!,9(),04!%'++!$+$2$.(0!&A.!0%%!#$!),0!&:!

&A.)%:$+)$!&A.!#$%!/:(5,9+%9.$++0!+0(#!2'!+$2$.!'Z!
• J:!2'+,$%!)1%%!,*44+0.!,9+%9.$++!/:(5&0+#!'!),*+0(!%'++!,9.)4+0($(!&A.!#'%%!

1/($Z!!
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