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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förberedda lärare anser sig vara i att bemöta
uppfattningar till kulturell mångfald. Frågeställningarna lyder: Vilken syn har några lärare på
kulturell mångfald och hur trygga anser de sig vara i bemötande av uppfattningar till kulturell
mångfald? Och vilket pedagogiskt stöd erbjuder skolan lärarna för att kunna hantera
uppfattningar till kulturell mångfald?

Undersökningen består av tio kvalitativa intervjuer med samhälls-, geografi-, historie- och
religionslärare, samt två rektorer. Resultaten visar att lärare har behov av verktyg och metoder för
att kunna hantera uppfattningar till kulturell mångfald. Studien visar att de två skolorna arbetar
olika inom mångfalds- och värdegrundsarbete. Den ena skolan har ett tydligt mångfalds och
värdegrundsarbete eftersom eleverna på skolan har behov av ett sådant arbete, medan den andra
skolan inte har upplevt några negativa uppfattningar i samma grad och arbetar inte lika
systematiskt med mångfald och värdegrundsfrågor. Skolledningen har inte den kompetens som
behövs för att stödja sina lärare pedagogiskt därför vänder sig lärare till sina kollegor för stöd.

Nyckelord: Kulturell mångfald, gymnasielärare, kvalitativa intervjuer och interkulturell
pedagogik.
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Inledning

Denna studie tar sin utgångspunkt i en tid där samhället konfronteras med kulturell expansion
samtidigt som det finns en tydlig framväxt av främlingsfientlighet. Ämnet är både aktuellt och
känsligt då det diskuteras vilt i media både kring integration och även i mer extrema former som
att förbjuda invandringen helt. I valet 2010 fick Sverigedemokraterna plats i riksdagen vilket även
detta bidrog till debatten. Även beskjutningarna mot invandrare i Malmö och terrorattacken i
Stockholm har bidragit till debatten. Skolans uppgift är att ta del av samhällsdebatten vilket gör
det intressant att undersöka hur olika skolor arbetar med uppfattningar till kulturell mångfald.
Styrdokumenten inkluderar ramar kring mångfald och demokrati men ger utrymme för både
pedagoger och skoladministrationen att på egen hand tolka vad som ska inkluderas i
undervisningen.

     Det finns tidigare forskning kring mångfald och värdegrund i relation till skolan. Forskarna
stödjer sin forskning på Lpf 94 där det framgår att demokratisk fostran är gällande i skolan samt
att skolan ska överföra och utveckla ett kulturarv och därmed skapa en trygg identitet för att
elever ska kunna leva sig in i andra kulturer.

   I denna studie är pedagogen i centrum, läraren är den som först får hantera konflikter när de
uppstår eftersom de befinner sig i klassrummet.

Problemformulering

Examensarbetet handlar om att undersöka hur förberedda lärare anser sig vara i att bemöta
uppfattningar till kulturellt mångfald i klassrummet på två olika kommunala skolor. Med
uppfattningar, innebär i denna studie elevers uppfattningar till kulturell mångfald, det kan både
röra sig om positiva och negativa uppfattningar. Studien stödjer sig på Lpf 94 där det framgår
vilka riktlinjer som pedagoger och skoladministration bör följa, dock som tidigare nämnts kan
styrdokumenten tolkas individuellt för varje skola, vilket är anledningen till valet av att undersöka
två kommunala skolor inom samma kommun.

Personligen anser jag att undersökningen är relevant under en tid där det finns en aktuell
samhällsdebatt kring kulturell mångfald. Samtidigt som undersökningen kan visa på hur två olika
skolor i samma kommun arbetar med värdegrund och mångfald kan det vara givande för
pedagoger att läsa om de olika arbetssätten som kan gynna deras undervisning.

   Problemet med värdegrundsarbete, i detta fall, kulturell mångfald är att det inte finns någon
specifik lektion där man kan reflektera över sina idéer och diskutera värdegrund och mångfald.
Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen, vilket innebär att läraren aktivt ska arbeta
med att hantera diskussioner och reflektioner kring kulturell mångfald. När elever uttrycker sig
för och emot aspekter kring kulturell mångfald är det lärarens ansvar att följa upp detta.
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Bakgrund

Diskriminering och kränkande behandling i styrdokumenten

De styrdokument som styr över skolans uppdrag innehåller lagar och förordningar, läroplaner
samt kursplaner. Tillsammans innehåller de riktlinjer samt mål för skolverksamheten. Nedan
följer utdrag ur dessa som på olika sätt berör diskriminering och kränkande behandling.

I läroplanens mål och riktlinjer Lpf 94, står det ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i
ansvarig frihet” (Lpf 94, s. 3).

Skolans uppgift enligt läroplanen är att främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Skolan skall även se till att ”ingen utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för
annan kränkande behandling” (Lpf 94, s. 3).

Skollagen (1985:1100) (1 kap. 2 och 9 §§) slår fast att skolan ska utformas i samhörighet med
de grundläggande demokratiska värderingar och att alla som arbetar eller går i skolan ska visa
respekt för varje människas egenvärde. De mål som skolan ska uppnå enligt läroplanen som
berör diskriminering och kränkande handlingar är att ”respektera andra människor egenvärde och
integritet och inte acceptera att människor utsätts för förtryck och kränkande behandlingar samt
medverkar till att bistå människor förstå och respektera andra folk och kulturer.” (Lpf 94, s.12).
    Skollagen, lag (2008:571) nämner även rektorers ansvar att se till att varje år upprätta en plan
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt
diskriminering.

7 § Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för kränkande behandling.

Även diskrimineringslagen slår fast i rektorers ansvar att upprätta åtgärder för att förhindra
diskriminering, diskrimineringslagen ( 2008:567)

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över
de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller
studenter dom deltar i eller söker verksamheten…

Mångfald i styrdokumenten

Skolans uppdrag enligt Lpf 94 är att främja förmågan till inlevelse och medmänsklighet. Skolan är
en kulturell och social mötesplats och ansvarar för att utveckla förståelse för den kulturella
mångfalden. ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över
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nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som
ligger i en kulturell mångfald” (Lpf 94, s.3). ”Det internationella perspektivet innebär också att
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (Lpf94, s. 3).
 Begreppet mångfald får i läroplanen en indirekt betydelse då skolan ses som en kulturell och

social mötesplats. Pedagogen har ett ansvar att se till att elever får den medmänsklighet och
förmåga att leva med och inse betydelsen av kulturell mångfald.

En del av ansvaret handlar även om att ha ett samarbete mellan elever och lärare och att
genom detta samarbete klargöra skolans normer och regler. Pedagogen ska också se till att:” alla
elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer” (Lpf 94, s.14).

Några av de kunskapsmål som eleven bör sträva mot berör kulturell mångfald genom att ”leva
sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras
bästa för ögonen, och visa respekt för och omsorg”(Lpf, s.12).

Inom ämnet samhällskunskap för gymnasielever står det följande i kursplanen om kulturell
mångfald ”Därmed ger ämnet förutsättningar för eleverna att förstå de värden som ligger i en
kulturell mångfald och att känna respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta avstånd från
olika former av förtryck” (www.skolverket.se). De mål eleverna ska sträva mot är följande
”utvecklar kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället, samt utvecklar kunskap
om och förståelse för olika grupper av nationella minoriteter” (www.skolverket.se).

Även inom religionskunskap finns det mål att stäva mot som värdegrund och kulturell
mångfald, elever ska ”utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i
människors sätt att tänka, skapa och handla” (www.skolverket.se).

Ämnet historia nämner hur undervisning av andra kulturer kan främja ett internationellt
samarbete (www.skolverket.se).

Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans,
vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska
insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete
samt ökad förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld.

Studier kring mångfald

Mycket forskning som är gjord inom det valda problemområdet handlar om mångfald främst
utifrån etnicitet och hur man bäst anpassar undervisning för elever med annan etnisk bakgrund
än svensk. Det kan handla om att få eleven att känna stolthet över sin bakgrund eller att arbeta
med modersmål tillsammans med det svenska språket för att uppnå bäst resultat.
De studier jag har valt i den här uppsatsen har beröringspunkter med mångfald i bredare
perspektiv. Min undersökning handlar om hur några lärare anser ser sig bemöta uppfattningar till
kulturell mångfald i klassrummet därför har jag valt studier som belyser lärarrollen men även
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rektorsrollen i relation till mångfald. Min ambition är även att se på problematiken och
lösningarna kring mångfald och därför valt övriga studier som ger ett bredare perspektiv på
mångfald och skolan.

Lunneblads (2006) avhandling undersökte en förskola i ett mångkulturellt område. Syftet med
studien var att undersöka pedagogernas förhållande till barnens kulturella mångfald, hur
mångkulturellt arbetssätt ser ut. Studiens resultat visar på att personalen hade svårt att förstå vad
ett mångkulturellt arbetssätt innebar. Pedagogerna hade svårt att veta hur man skulle anpassa
pedagogiskverksamhet efter barnens bakgrund och detta på grund av att de inte visste om de
skulle anpassa det efter elevens språk eller kultur, vissa elever hade föräldrar från olika länder och
talade olika språk.

Det var svårt för pedagogerna att inkludera kulturell mångfald i arbetet eftersom det
upplevdes som om det till en viss del inte skedde inom ramen för det ordinarie arbetet.
Pedagogerna upplevde att det inte fanns någon plats eller tid för det mångkulturella arbetet samt
att det finns andra mål som prioriterades före. Pedagogerna upplevde även att på grund av
tidsbrist så skulle vissa barn få uppmärksamheten av att inkludera ramsor från deras kultur medan
andra barn inte fick uppleva det vilket resulterar i orättvist behandling (Lunneblad, 2006).
Cummins (1996) skriver att de nuvarande metoder som används i undervisning syftar till att

assimilera eleverna istället för att utnyttja de kulturella skillnaderna i klassen. För att eleverna ska
bli framgångsrika i det moderna samhället måste lärare och skolan vara villiga att bryta från den
nuvarande metoden. Cummins menar att de nuvarande maktrelationer i skolan kan förändras
genom interaktion mellan lärare och elever i klassrummet, som bekräftar elevernas kulturella,
språkliga och personliga identiteter (Cummins, 1996). Enligt Cummins bör alla lärare sträva efter
att hos eleverna utveckla en kritisk kunskapssyn som då leder till förändring i maktrelationer.
Detta uppnås om innehållet i undervisningen relateras till ungdomarnas erfarenhet och upplevelse
(Cummins, 1996).

Bunar (2001) har undersökt relationen mellan skolan och samhället utifrån ekonomisk
nedåtgång och segregation. Studiens syfte är att analysera skolans roll utifrån integrationspolitiken
och integrationsförsöken i ett segregerat område (Bunar, 2001).
Studiens resultat visade att samtliga skolor och områden i studien har någon form av arbetsmetod
för att motarbeta negativa konsekvenser av segregation samt spridning av stigmatiserande syn på
dessa förorter. Bunar anser att det är extra viktigt för eleverna att få god utbildning och
självförtroende när man som elev växer upp i områden med hög arbetslöshet (Bunar, 2001).
I studien belyser Bunar skolans betydelse som en av samhällets viktigaste institutioner. Skolan är
en plats för politiska reformer och elevuppfostran där målet är att uppfostra eleverna till goda
medborgare.
Runfors (2004) diskuterar också mångfald i skolan. Syftet med avhandlingen är att beskriva och
analysera den uppmärksamhet de skolanställda riktade mot kategorin invandrarbarn och belysa
hur uppmärksamheten skapar villkor för dessa barn. Runfors visar hur begreppet
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”invandrarbarn” används som ett samlingsnamn för de barn som inte definieras som svenskar.
Uppmärksamheten mot invandrarbarn strukturerades av visioner om blandning och utjämning
menar Runfors. Visionerna var att skapa mötesarenor för människor med olika bakgrunder och
att reducera avståndet mellan grupperna. I praktiken var strävan att invandrarbarnen skulle möta
de svenska barnen, att utjämna kopplades till likhet vilket var positivt och olikhet till något som
ansågs svårhanterligt. Likhet uppfattades som en avgörande del för att bli insläppt i den
föreställda framtida gemenskapen. Likhet uppfattades som sammanhållning inom gemenskapen.

Rubinstein & Tallberg – Broman (2000) undersöker hur lärarutbildningen förbereder
lärarstudenter för en mångetnisk skola. Studien har valt skolledare från förskolan till och med
gymnasiet. Rapporten visar att lärarens uppdrag har blivit bredare samt förändrat och därför
kräver nya kompetenser, kunskaper och legitimitet. Rapporten visar även på att lärarutbildningen
inte ger den utbildning som behövs kring mångfald. Skolledarna i studien anser inte att de nya
lärarstudenterna har den kunskap som krävs för att arbeta i en multietnisk skola (Rubinstein &
Tallberg – Broman, 2000).

Regeringen beslutade 2003 att tillsätta särskild utredare med uppdrag att redovisa den kunskap
som finns om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Uppdraget
innehåller även relevanta delar som att redovisa kunskap om könsdiskriminering i Sverige. Syftet
med SOU 2005:56 utredning är att redovisa den kunskap som finns om strukturell diskriminering
på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige. Utredningen redovisar hur
utbildningsväsendet ser ut i den arenan. Utredningen tar del av tidigare forskning samt
granskningar från Skolverket i sin redovisning av utbildningsväsendets olika aspekter. Dessa
aspekter är bland annat brister på arbetsmetoder, uppfattningar bland lärare samt brister i
lärarutbildningen. De slutsatser som görs av utredningen är bland annat att lärare saknar kunskap
om olika kulturer och hur de ska hantera rasism och diskriminering i skolan. Utredningen visar
även på att det finns ett icke agerande från skolledningens och lärarnas sida som är alarmerande.
Utredningens förslag och rekommendationer är bland annat att lagar och andra åtgärder mot
diskriminering ska vara inriktade på att ändra beteende.
SOU 2006:40 utredning bygger på en intervjuundersökning av 27 lärare på sex olika skolor i en

medelstor stad i Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka vilka olika uttryck som den
strukturella diskrimineringen tar sig i skolans värld. Deltagarna representerar förskolan till
grundskolans senare år. De frågeställningarna som undersöks är bland annat huruvida lärare
bidrar till diskriminering genom rasifiering av elever med utländsk bakgrund samt hur beskriver
och tolkar lärarna rasism i grundskolan. Resultatet av undersökningen som redovisas är att det är
upp till varje lärare att själv behandla arbetet med värdegrund. Tolkningen av styrdokumentens
riktlinjer har lämnats till de enskilda lärarna på skolan. Även om lärarna uttrycker att det inte är
deras ansvar att utarbeta handlingsplaner så är det tydligt att det verkliga ansvaret för det
praktiska genomförandet faktiskt ligger hos lärarna. Undersökningen visar även på att lärare har
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en bristfällig utbildning i avseende på teoretiska ramar om rasism och praktiska strategier för att
motverka rasism i klassrummet.

Hällgren m.fl.  (2005) rapporterar om att styrdokumenten och skolpolitiken belyser vikten av
interkulturell undervisning men att det är mycket svårare att genomföra det i praktiken. De
resultat som redovisas är bland annat att lärarutbildningen bör ge en mer grundläggande
utbildning i interkultur, mångkultur samt i antirasism.  Att forskningen och skolan bör erbjuda
varandra kunskapsutbyte (Hällgren m.fl., 2005).

En rapport av skolinspektionen (2010:16) fokuserade på arbetet i förskolan och
undervisningen i grundskolans tidigare år. Syftet är bland annat att undersöka om personalen i
skolorna har kunskap om elevers kulturella bakgrund och livsmiljö, språkliga och
kunskapsmässiga nivå och om arbetet anpassas till deras behov och intressen. Rapporten visar att
personalen saknar i många fall kunskap om elevers erfarenheter och behov och intressen.
Inspektionen och utvärderingar visar på att skolor brister kring bland annat mångfaldsfrågor.
   Syftet med min undersökning som skiljer sig från tidigare forskning är att undersöka hur väl
förberedda lärare anser sig vara i att bemöta uppfattningar till kulturell mångfald i klassrummet

Centrala begrepp

 Kulturell mångfald/mångfald

På slutet av 1990- talet då regeringen gick mot en ny integrationspolitik övergick begreppet
mångkulturer som innebar många olika definitioner till användningen av begreppet mångfald.
Mångfald innebär inte endast etnisk mångfald utan också kulturell, religiös och språklig mångfald.

Mångfald kan också syfta på alla de livserfarenheter som landets invånare har, av vilka somliga är
förvärvade utifrån Sveriges gränser. Gränserna mellan vad som är etniskt å ena sidan och kulturellt
å andra sidan är inte alltid klara eller givna. Kultur, språk och religion kan betraktas som delar som
ingår i eller konstituera det etniska. Kulturer kan också vara det överordnade som innefattar de
andra delarna eller något som inte alls har med det att göra (Prop 1997/98:16s 19).

Integrationspolitikens mål syftar till lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell
bakgrund. Mångfald kom att innehålla inte bara etnicitet eller kulturer utan även språk och
religioner.
   Varje elev representerar sin egen kultur, när man möter olika elever träffar man på samma gång
olika kulturer även om dessa elever har vuxit upp tillsammans i samma område. Kulturell
mångfald och synen på elever definieras följande av Myndighet för skolutveckling, ”med en
annan språktillhörighet, annan kulturellbakgrund och andra traditioner” (Myndigheten för
skolutveckling, 2006:11).

Mångfaldsbegreppet har dock också blivit ifrågasatt och kritiserat. De los Reyes (2001)
diskuterar vad det är i begreppet mångfald som koncept som ger det den position som
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samlingsbegrepp relaterat till integrationsinsatser i samhället. En förklaring är att mångfald anses
vara positivt begrepp som är konfliktfritt när man talar om olikhet. Mångfald är en vision istället
för en granskning av det faktiska. De los Reyes skriver följande:

Mångfald frigörs från maktassociationer, klasspolarisering och andra obehagliga konnotationer
(som tex diskriminering, rasism, förtryck) vilket förstärker dess position som ett huvudsakligen
oproblematiskt budskap De los Reyes, 2001, s 190).

Mångtydigheten som finns i begreppet innebär också att många kan identifiera sig med den.
Anledningen till varför begreppet är så positivt kan relateras till att det finns en förnekelse av
rasism och etnisk diskriminering menar De los Reyes. Begreppet kan förstås som att det skapar
vakuum kring konfliktfyllda ämnen genom att osynliggöra dem.

Om man tittar på Lpf 94 används mångfald i samband med kultur och inte bara etnicitet. Vad
begreppet innebär praktiskt är att det tillåter personer att växla mellan kategorier, till exempel kan
en elev lösgöra sig från kategorin invandrare och ses ur en annan kategori som tjej, sportfantast,
muslim.

Nya etniska och kulturella identiteter i samhället är en viktig del i en förståelse av pågående
processer av integrering, segregering och marginalisering. Det sker en omkodning och
omtolkning av tidigare definitioner av klass, kön, kultur och etnicitet.

Interkulturell pedagogik

1985 beslutade riskdagen att undervisningen i alla skolformer ska präglas av ett interkulturellt
synsätt. Interkulturell undervisning är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som ska tillämpas i
alla ämnen, det ska skapa förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan
och närsamhället (Lahdenperä, 2004). Lahdenperä menar att interkulturell pedagogik har som
intresse att lyfta fram kulturella faktorers inverkan på människors utveckling och lärande.

Interkulturell pedagogik betraktar jag som ett övergripande begrepp som innefattar interkulturellt
lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling
och interkulturell pedagogisk forskning (Lahdenperä, 2004, s.13).

Interkulturell pedagogisk forskning har utgångspunkten i förändrade mångkulturella
lärandemiljöer. I dessa miljöer studeras olika företeelser från ett interkulturellt perspektiv.
Forskningens uppgift är att synliggöra monokulturella föreställningar inom utbildning och
åstadkomma förändringar i synsätt och interaktion (Lahdenperä, 2004).

 Begreppets syftar till en process där respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa diskuteras i
relation till mål för ett interkulturellt arbetssätt. Interkulturellt förhållningssätt kan bidra till att
synliggöra hur stereotyper, fördomar, rasism, diskriminering och sociala orättvisor inverkar i våra
liv. I dagens Sverige kan man med interkulturell utbildning öka engagemangen för ungdomar
kring internationella frågor och ansvar för olika samhällsfrågor (Lahdenperä 2004).
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Redan 1983 diskuterades begreppet interkulturellt perspektiv i statens offentliga utredningar SOU
1983:57, där det står följande:

 Särskilt bör lärarna tränas att bli medvetna om olika kulturella uttryck i sina egna kulturer och i
invandrargruppernas, att lära sig känna igen etnocentricitet och stereotyper i skolan och samhället
och övervinna den [samt] och inse att de själva är delaktiga i en kulturell växelverkansprocess och
utveckla och utnyttja strategier för att närma sig, förstå och ta vederbörlig hänsyn till andra
kulturer (SOU 1983:57, s. 277)

Interkulturellt lärande enligt Bergstedt & Lorentz (2004) kan ses som ett lärande som sker genom
möten och social interaktion mellan människor med olika kulturella och, eller etniska bakgrunder.
Frågor om exkludering, bearbetning av uppfattningar, fördomar, integration, rasism och sexism
bör vara en innehållslig dimension i all interkulturell utbildning (Bergstedt & Lorentz, 2004).

Bredänge skriver att interkulturell kompetens rymmer både språklig och kulturell förtrogenhet.
Det krävs även en förmåga att överskrida gränser, att röra sig mellan kulturer och byta perspektiv
för att förstå olika synvinklar (Bredänge, 2000).

Värdegrund

Värdegrund är ett ganska stort begrepp och det finns många förklaringar på vad det ska innehålla.
Vad man vet är att värdegrunden är viktig för skolans arbetsmiljö och arbetsklimat.
Värdegrunden som begrepp infördes under 1990-talet i och med att läroplanskommittén utförde
en utredning (SOU 1992:94).

Värdegrund innehåller bland annat människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet för
svaga och utsatta det ska ske i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition
och västerländsk humanism (Zackari & Modigh, 2000).

När man talar om värdegrunden i skolan talar man om två skilda saker det handlar för det
första om de oförytterliga värden som inte är förhandlingsbara som till exempel alla människors
lika värde det andra handlar om värden som utgör en slags minsta gemensamma nämnare som
alla bör eller ska vara överens om (Orlenius, 2010).

I Värdegrundsboken förklaras begreppet på sådant sätt:

Ett hus brukar ha en fast grund som det står på. Samhället står på värdegrunden. Huset är bebott
av människor som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig i uttryck i relationerna mellan
de som bor i huset, genom samtal, de spelregler som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden
används av husets invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning.
Gemensamma värderingar används av de boende för att markera samhörigheten i huset och för att
särskilja husinvånarna från andra (Zackari& Modigh, 2000, s 34-35).

I svensk grundlag framförs vikten av respekt för alla människors lika värde, för den enskilda
människans frihet och värdighet samt dennes privatliv. Även skollagen framför att man ska
främja aktning för varje människas egenvärde och jämställdhet, tittar man i läroplanerna kan man
se liknande förklaringar. I skollagen står följande: ”Det offentliga skolväsendet vilar på
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demokratisk grund” (1985:1100, s. 85). Demokrati är en viktig del när det gäller begreppet
värdegrund.

Värdegrundsbegreppet diskuteras och problematiseras bland annat av Orlenius, han diskuterar
ifall det är realistiskt att hävda att det ska finnas värdegrund i skolan där alla berörda, elever, lärare
skolledare, föräldrar har en gemensam plattform (Orlenius, 2010). Han menar att värden kan
förändras genom tid och elevens värdegrund inte alls stämmer överens med skolans eller
personalens värdegrund.

Begreppet har även blivit kritiserat för att vara ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor,
moral och etikfrågor, demokratifrågor, relationsfrågor samt livsåskådningsfrågor (Colnerud&
Hägglund, 2004).

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka hur väl förberedda lärare anser sig vara i att bemöta
uppfattningar till kulturell mångfald i klassrummet. Skolorna kan ha blivit mer involverade kring
situationen och flera diskussioner kan uppstå i klassrummet. Undersökningens resultat skulle
kanske skilja sig om den hade genomförts för några år sen eller om några år. Dock anser jag att
på grund av att det är så aktuellt kan det vara intressant att undersöka hur de två skolorna och
specifikt lärarna anser sig bemöta uppfattningar till kulturell mångfald i en tid som denna.
Frågorna som studien kommer att undersöka är:

  1. Vilken syn har några lärare på kulturell mångfald och hur trygga anser de sig vara i
bemötande av uppfattningar till kulturell mångfald?

  2. Vilket pedagogiskt stöd erbjuder skolan lärarna för att kunna hantera uppfattningar till
kulturell mångfald?

Tryggheten som benämns i uppsatsen refererar till den trygghet då man bemöter uppfattningar
till kulturell mångfald. Den mäts genom att ställa specifika frågor kring kunskap och erfarenhet,
en lärare kan uppleva sig trygg i sin yrkesroll när det gäller andra aspekter av undervisning men
kanske saknar den kunskap och erfarenhet att bemöta just uppfattningar till kulturell mångfald.
Genom att undersöka vad för utbildning och tidigare erfarenheter inom kulturell mångfald och
värdegrund som läraren har och hur läraren arbetar i klassrummet kan man bedöma ifall läraren
är trygg att hantera uppfattningar till kulturell mångfald. Jag undersöker inte lärarens personliga
egenskaper när det gäller att hantera konflikter utan vad för kunskaper och erfarenheter läraren
besitter inom det specifika undersökningsområdet. Det pedagogiska stödet som jag undersöker i
frågeställning två, berör vad för utbildningar och föreläsningar skolan erbjuder sina lärare. Vem
man vänder sig till som lärare vid behov av hjälp att bemöta uppfattningar till kulturell mångfald
samt hur lärare granskas i sitt arbete när det gäller hanteringen av uppfattningar till kulturell
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mångfald. Anledningen till att granskning är en del av undersökningen av stödet är att
kvalitetssäkring och granskning är verktyg som skolan kan erbjuda som stöd.
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Metod

Urval

Uppsatsen är en komparativ studie mellan två olika kommunala gymnasieskolor, dessa skolor
skiljer sig från varandra i programinnehållet. Ena skolan har praktiska program som fordon,
hantverk, bygg och den andra skolan är mer teoretisk med samhälls och naturvetenskap som
huvudprogram. Syftet med att jämföra intervjuresultaten från de olika skolorna är att undersöka
hur de olika pedagogerna i de olika skolorna bemöter uppfattningar till kulturell mångfald.

Min studie kommer att inkludera åtta lärare som har samhällsvetenskap, historia och religion
som ämnen detta på grund av att diskussioner kring kulturell mångfald kan uppstå i de olika
ämnena oftare då de är samhällsinriktade. Jag har även intervjuat två rektorer, detta för att skapa
större förståelse för det pedagogiska stödet som skolan erbjuder sina lärare men även med syfte
att skapa balans till lärarnas utsagor.

Datainsamlingsmetod

 Den metod som studien relateras till är ”när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld”
(Esaiasson, 2007, s. 285). Frågeställningen är vilken syn har några lärare om kulturell mångfald
och hur trygga anser de sig vara i bemötande av uppfattningar till kulturell mångfald? Och riktar
sig främst till pedagogernas trygghet, erfarenhet. Kvale uttrycker följande ”intervju vars syfte är
att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens
mening” (Kvale, 1997, s. 13), vilket betyder att som forskare ska man stäva efter att förstå världen
som intervjupersonen själv upplever.

   Kvale nämner tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun, tolv tillvägagångssätt då
man intervjuar (Kvale,1997). Den aspekt som kan relateras till min undersökning är den
kvalitativa intervjun fokuserar på olika teman, där man varken har strängt strukturerade frågor
eller helt styrande frågor. Frågorna kommer att beröra teman kring pedagogens erfarenheter, stöd
och kunskap inom uppfattningar till mångfald.

Studien kommer främst att fokusera på intensitet i urval, det innebär att personerna som
intervjuas har en position och förväntas omfatta en viss kunskap som är nödvändig för
undersökningen (Esaiasson, 2007, s. 292). Undersökningen kommer dock inte begränsas efter de
antal år som man har varit lärare. Inom de två intervjuteman kommer det att finnas särskilda
frågor som behandlar lärares erfarenheter och utbildningsgång i lärarutbildningen vilket kan vara
intressant för undersökningen.
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  Kvale skriver om förberedelserna inför en intervju. En intervjuguide menar han ska ge en
översikt över de teman som man behandlar i undersökningen. Kvale skiljer mellan frågor som är
tematiska och dynamiska. Tematiska frågor relateras till ämnet för intervjun, teoretiska
föreställningar. Dynamiska frågor bör stimulera till ett positivt samspel mellan den intervjuade
och intervjuaren. Studien kommer att innehålla två intervjuguider (bilaga 1 och 2).
Intervjuguiderna kommer även att inkludera en spalt för analytiska reflektioner förutom
forskningsfrågor och intervjufrågor. Anledningen till detta är att jag ska ha utrymme att kunna
anteckna tankar kring intervjuarens åsikter för att bidra till senare analys. Esaiasson skriver även
om intervjuguidens betydelse och delar in intervjun enligt teman som följer uppvärmningsfrågor,
uppföljningsfrågor, tematiska frågor, direkta frågor samt tolkande frågor. Uppvärmningsfrågor
handlar om enkla personuppgifter, meningen med uppvärmningsfrågor eller inledningsfrågor är
att skapa kontakt och upprätta en god stämning. Tematiska frågor är de viktigaste frågorna i
intervjuguiden, frågorna ska vara öppet formulerade för att deltagaren ska kunna få tillfälle att
utveckla sina upplevelser.  Uppföljningsfrågor är en följd av de tematiska frågorna och används
för att få mer innehållsrika svar. Direkta frågor är frågor som man vill att intervjun ska handla om
som inte har nämnts tidigare. Tolkande frågor är enligt Esaiasson viktiga och bra att använda när
man vill stämma av om man har uppfattat ett svar som deltagaren själv menat.

   Efter avslutad intervju menar Esaiasson att första steget är att sammanfatta materialet. Det
finns två tydliga skillnader på sammanfattning som även Kvale nämner, koncentrering och
kategorisering. Koncentrering innebär att man ”pressar samman” långa uttalanden, man
omformulerar långa meningar. Kategorisering innebär att man sätter plus eller minustecken på
utskriften för att markera förekomsten av en viss kategori. Valet av de olika arbetssätten kommer
främst att avgöras av intervjuresultaten i studien.

Procedur

Några veckor innan perioden inför datainsamlingen kontaktade jag den första skolan. Skolan som
jag kontaktade kände jag genom min tid på verksamhetsförlagd utbildning där jag praktiserade
som engelska och historielärare. Genom min tid på skolan kom jag i kontakt med
värdegrundsgruppen och den som ledde gruppen. Denna lärare kom att vara den person jag
kontaktade inför min datainsamling, genom att skicka e-post till henne och skriva om vad min
undersökning handlar om och mitt intresse för att intervjua lärare, kunde jag sedan ta kontakt
med andra lärare. Det tog inte mer än en vecka innan jag hade bestämt träff med en lärare för
intervju som skulle pågå under 40 minuter. Då jag väl befann mig i skolan kunde jag personligen
ta kontakt med lärarna och bestämma tid för när intervjun skulle ske. Planeringen hade inte gått
så smidigt om jag inte hade den kontakten med den som ansvarar för värdegrundsgruppen.
Lärarna var väl medvetna om undersökningens syfte och var villiga att delta. På första skolan där
jag intervjuade lärare som hade samhällskunskap, historia och religion som ämnen tog det
ungefär en vecka att göra alla intervjuer. Även rektorn på den skolan var villig att delta då även
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han var informerad om undersökningen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och
oftast satt jag och intervjupersonen i ett klassrum eller arbetsrum. De störningar som inträffade
kunde vara någon telefon som ringde eller något elevärende, men jag anser inte att det var några
större störningar och intervjuerna skedde smidigt. I början av intervjun informerades
intervjupersonen om dennes anonymitet och rättigheter, personen godkände sitt deltagande
muntligt. Eftersom alla som har deltagit i undersökningen är myndiga behövdes inte någon form
av brev hemskickat utan personen kunde godkänna sitt deltagande direkt. Intervjun började med
uppvärmningsfrågor som sedan övergick till undersökningsfrågor. Jag upptäckte under
intervjuerna att vissa lärare talade mycket sakta och andra mycket snabbare, vissa kom med flera
exempel än andra och ingen intervju var den andra lik.

Den andra skolan som jag har i min undersökning var inte det första valet av skola, jag hade
tidigare kontaktat en annan skola som är välkänd för sin struktur och rykte, men på den skolan
tackade skolledaren nej till att delta i undersökningen. Jag hade ingen kontaktperson i skolan,
därför började jag med att skicka e-post till programrektorn, när det hade gått någon vecka utan
svar började jag att kontakta lärare via e-post. Efter ytterligare en vecka bestämde jag mig för att
personligen åka till skolan och träffa lärarna. Mitt första möte var med programrektorn, som jag
tidigare hade hört av mig till, då jag fick godkännande av henne att ta kontakt med lärarna var det
bara att finna intervjupersoner för undersökningen. Även här varade intervjuerna i 40 minuter där
intervjun skedde på samma sätt. Intervjuplatserna var arbetsrum och grupprum där det inte
förekom några större störningar utifrån.
  Till skillnad från de intervjuer jag utförde med lärarna hade rektorerna mycket mindre tid för
intervjun, istället för 40 minuter pågick intervjuerna mellan 25-30 minuter, men det har även att
göra med intervjufrågornas omfång som var mindre.

Studiens giltighet

Det finns kritik till genomförandet av den kvalitativa intervjun, Kvale skriver om det
positivistiska synsättet, då man anser att den mänskliga faktorn ska elimineras från forskning.
Enligt den positivistiska traditionen är det viktigt som vetenskapsman att ha ett vetenskapligt
förhållningssätt som skiljer mellan fakta och värderingar eftersom vetenskap är värdeneutralt.
Detta betyder att positivister tar avstånd från spekulationer och metafysik (Kvale, 1997). Kvale
menar att forskningsintervjuns förståelseformer strider mot de positivistiska kraven för
vetenskaplig kunskap. Enligt detta synsätt kan en kvalitativ forskning inte vara objektiv, men
enligt Kvale kan man föra en kvalitativ forskning samt vara objektiv, det benämner han som
(objektivitet) som ”frihet från bias” (Kvale, 1997, s. 65) . Forskiningen ska ge tillförlitlig kunskap
som är både kontrollerad och undersökt samt vara fri från personliga fördomar.

Hellspong (2005) skriver att för att kunna använda sig av källor bör de vara inte bara
sannfärdiga utan också opartiska och balanserade. Jag har tidigare berört sannfärdighet och
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objektivitet, genom att referera till Kvale. Balansen i källorna kommer att baseras på de intervjuer
som kommer att ske med rektorer och andra i skoladministrationen.

Hellspong diskuterar även vikten av förstahandskällor som även benämns som primära källor.
Han menar att sekundära källor kan man inte lita på i samma utsträckning som primära
(Hellspong, 2005). I studien kommer källorna vara förstahandskällor, vilket är självklart då man
genomför en kvalitativ intervju med en levande person då man undersöker personens tyckande
och tänkande.

Johansson & Svedner skriver att det finns en del svagheter med att använda kvalitativa
intervjuer som den enda metoden. De menar att kombinationen observationer och intervjuer
oftast ger bättre resultat att analysera (Johansson, 2006). Efter en hel del diskussion kring min
studie beslutade jag mig för att använda endast den kvalitativa intervjun, vilket betyder endast
användning av en metod. Svårigheterna som först uppstod var vad min studie skulle undersöka,
intresset var att undersöka hur lärare hanterar uppfattningar till mångfald och hur det ser ut i
praktiken.

Undersökningen skulle kräva en del tid för att kunna observera elevers och lärares beteende
kring uppfattningar till mångfald, det är något som sker spontant och går inte att skapa genom
planerade diskussioner i klassrummet. Istället fokuserar studien på hur förberedda lärarna anser
sig vara i att hantera uppfattningar till mångfald utefter deras erfarenheter, kunskap och stöd från
skolan och då menas det pedagogiska stödet. Detta resulterar i att studien endast kommer att
använda sig av en metod, förutom lärare kommer även som tidigare nämnts rektorer att bli
intervjuade för att skapa en större förståelse och balans.

Forskningsetik

Enligt Hermerèn (2007) finns det flera anvisningar till forskningsetik. De viktigaste anvisningarna
handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidientalitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om sin uppgift i
undersökningen. Deltagarna ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan
avbryta intervjun och medverkan utan några påtryckningar från forskaren. Deltagarna ska
informeras om studiens generella syfte vilket i studien kommer vara undersökning av
värdegrundsarbete i skolan.  Samtyckeskravet innebär att endast myndiga personer kan godkänna
sin medverkan genom att skriva under på ett papper eller samtycka officiellt i början av intervjun.
Konfidientalitetskravet innebär att all data som identifierar deltagarna i undersökningen inte ska
redovisas inför allmänheten. Det insamlade materialet ska förvaras så att ingen obehörig kan ta
del av den. Intervjudeltagarnas anonymitet är en viktig del i konfidientalitetskravet, lärarnas
identitet kommer inte att kunna kännas igen av kollegor eller chefer. Nyttjandekravet innebär att
materialet endast får användas till studien och inte i kommersiellt bruk eller icke vetenskapligt
syfte (Kvale, 1997).
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Som tidigare nämnts kommer undersökningen även att jämföra två olika skolor, det
forskningsetiska dilemmat som kan uppstå är om deltagarna i undersökningen ska informeras om
denna aspekt. Kvale skriver följande ”i det informerade samtycket ingår också att avgöra hur
mycket information som ska ges… i vissa intervjuundersökningar undanhålls de intervjuade det
specifika syftet med undersökningen för att de ska ge sina oförfalskade åsikter om ett ämne inte
styras till specifika svar” (Kvale, 1997, s. 107). Undersökningsdeltagarnas åsikter kan ändras i
vetskap om att skolan de jobbar på kommer att jämföras med en annan, vilket kan resultera i att
de förskönar synen på skolan. Hellspong skriver att vissa källor kan ge en missvisande bild av
något genom att ensidigt välja ut fakta av ett visst slag och utelämna andra, exempelvis så att den
förskönar eller förfular en situation (Hellspong, 2005). För att undvika en sådan situation väljer
jag att inte diskutera informationen om jämförelsen mellan två olika skolorna med mina
intervjupersoner (källor).

   Även Esaiasson skriver om forskningsetiska överväganden i samband med undersökningar,
många undersökningar kring samhällsvetenskaplig forskning handlar faktiskt om att föra
deltagarna bakom ljuset. Han menar att man som forskare ska tänka på ifall undersökningen kan
vara kränkande mot deltagarna (Esaiasson, 2007,s. 389). Studien kommer att avidentifiera
deltagarna och skolorna och resultatet kommer endast att användas för att svara på studiens
frågeställningar. Vilket innebär att resultatet inte kommer att användas för kommersiellt syfte och
därmed inte påverka skolorna negativt. Detta anser jag vara tillräckligt för att skydda deltagarna
och skolan och därmed inte behöva informera om studiens jämförande aspekt.
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Resultat

I resultatavsnittet redovisar jag varje informants svar utifrån de två frågeställningar som i resultat
delen behandlas som teman, Kunskap, erfarenhet och pedagogisk stöd från skolledningen.
   Resultatavsnittet fördelas efter de två olika skolorna samt respektive lärare och rektorer på den
skolan. Lärarna benämns som L1 och L2 och så vidare, och rektorerna som rektor eller
programrektor. De två olika skolorna benämns som Skola Y och Skola X, där Skola Y står för
den skola som har mer teoretiska program och Skola X för den skola som har mer praktiska
program. Resultatavsnittet inkluderar i början bakgrund för de olika skolorna och de lärare och
rektorer som deltog i undersökningen. I slutet av resultatavsnittet finns även en sammanfattning
över resultaten för de två olika temana. Anledningen till varför presentationen av skolors och
lärares bakgrund finns med i resultat delen och inte i avgränsningen är för att skapa mer klarhet i
undersökningen.

Bakgrund Skola Y

Skola Y är en kommunal skola som erbjuder en stor del teoretiska program för sina elever, det
finns de vanliga programmen som samhällsvetarprogrammet, naturvetarprogrammet och
estetprogrammet. De har även undervisning i ivik, ivik är introduktionsprogram för nyanlända
elever inom ramen för individuella program på gymnasiet.
Skolan har även elitidrottsprogrammet som är för de elever som vill satsa på idrotten i sin
skolutbildning.
    Programrektorn för samhällsvetarprogrammet har varit programrektor på Y skolan i fem år,
hon har tidigare arbetat i en annan kommun i en mellansvensk större stad även där som
programrektor. Hon har utbildat sig som programrektor på en statlig rektorsutbildning.
    L1 examinerades vid Uppsala Universitet år 2007 och är lärare i samhällskunskap, religion,
historia samt geografi, hon har arbetat på Y skolan i två år och varit lärare i sammanlagt sex år.
Alla hennes klasser läser samhällsvetarprogrammet.
    L2 examinerades vid Uppsala Universitet år 2005 och är lärare i samhällskunskap, historia samt
religion. Han har varit lärare på Y skolan i ett och ett halvt år men har arbetat som lärare i fem år.
Hans elever läser främst på samhällsvetarprogrammet och har delvis några lärlingar.
   L3 examinerades vid Uppsala Universitet år 2010 och är lärare i religion och svenska. Han har
varit lärare på Y skolan sedan början av ht 2010. Hans elever läser bland annat på
samhällsvetarprogrammet, naturvetarprogrammet samt elitidrottsprogrammet.
  L4 examinerades vid Uppsala Universitet år 2009 och är lärare i samhällskunskap och geografi.
Hon har varit lärare på Y skolan sedan 2009, hennes elever läser bland annat på
samhällsvetarprogrammet samt några på ivik.
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Bakgrund Skola X

Skola X är en fri kommunal skola, vilket innebär att skolan kan själv bestämma över sina resurser,
har direkt kontakt med politiker och kan ta viktiga beslut själva. Skolan erbjuder till en stor del
praktiska program för sina elever. De program skolan erbjuder är samhällsvetarprogrammet,
estetprogrammet, fordonsprogrammet, hantverkarprogrammet, byggprogrammet samt ivik.

Rektorn på skolan har varit rektor på Skola X sedan 1995, han har tidigare utbildat sig som
atomfysiker men har arbetat mycket med vuxenutbildning och skolfrågor. Han arbetade tidigare
som rektor på en annan skola i fem år och varit skolinspektör i tio år.
    L1 examinerades vid Uppsala Universitet år 1996 och är lärare i samhällskunskap och religion.
Hon har varit lärare på X skolan sedan 1996 och hennes elever läser främst
samhällsvetarprogrammet, fordonsprogrammet och hantverkarprogrammet.

 L2 examinerades vid Umeås lärarhögskola år 1979 och är lärare i samhällskunskap, historia
samt religion. Han har varit lärare på X skolan sedan 2005 och hans elever läser främst
samhällsvetarprogrammet och hantverksprogrammet.
   L3 examinerades vid Uppsala Universitet och är lärare i samhällskunskap och religion. Hon har
varit lärare på Skola X sedan 2001 då hon också examinerades. Hennes elever läser främst på
fordonsprogrammet och samhällsvetarprogrammet.
   L4 examinerades vid Uppsala Universitet 1998 och är lärare i samhällskunskap, historia samt
geografi. Han har varit lärare på Skola X i fyra och ett halvt år men har varit lärare sammanlagt i
sex och ett halvt år. Hans elever läser på samhällsvetarprogrammet, byggprogrammet samt på
fordonsprogrammet.

Kunskap och erfarenhet

Skola Y

Två av fyra av de intervjuade lärarna på Y skolan har läst någon kurs i sin lärarutbildning som
inkluderade mångfald och värdegrund. Detta visar sig främst bland lärare som tog sin examen
nyligen så som L3 och L4.  Enligt L4 var det en del av kursen där ”Vi fick ta ett arbetsområde
och försöka göra det att vi skulle tänka på hur vi skulle lägga upp det på ett sätt som tog tillvara
mångfalden hos eleverna, vi hade kolonialism”. L3 menar att kursen behandlade ”skolan mitt i
byn där man fick diskutera olika varianter kring mångfald och integration i skolan”. Det som de
ansåg var bra med kursen var att den gav en övergripande perspektiv på mångfald och
integration, men L4 säger dock
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Det var ju bra att de frågorna togs upp fast jag tycker att det som togs upp, man fick ju ta del av
fiktiva och riktiga personers upplevelser att vara en minoritet i svenska skolan men det var mycket
medvetande göra att det här finns, det tror jag alla vet redan vi skulle behöva hur jobba vi med de
här verktygen, inte såhär kan en iransk flicka ha det i svenska skolan utan hur går vi vidare liksom.
L4

Båda lärarna ansåg att det var viktigt med en kurs som behandlade mångfald eftersom det är en
stor del av samhället, L3 säger

Jag skulle kunna tänka mig att man förlängde delen med den här mångkulturellt arbete och kanske
får ännu större plats jag tror att lärare måste veta mera om detta för att om vi inte vi vet något så
tror jag inte man kan kräva att skolan ska arbeta för mångkulturellt lärande så lärarna måste bli mer
och mer utbildade inom ämnet och det är viktigt och kitteln med alla kulturer och då skapas det
ännu kunskap och fördomar minskar tycker jag. L3

De övriga två lärarna har inte läst något om mångfald och värdegrund i sin lärarutbildning och
rektorsutbildning, L2 menar att det inte var så aktuellt då han läste sin utbildning, ”jag kan inte
säga att det fanns mycket om kulturell mångfald för tio år sedan på ilu”. Andra ämnen menar han
var viktigare så som teknik och webbdesign.

L2 valde istället att gå på lärarlyftet några år efter sin anställning på en tidigare skola.

Däremot läste jag ett år på lärarlyftet hösten 2008 en kurs i historia och en i religion och i religions
kursen så fick vi en hel del läsa om just hur man hanterar liksom religions ämnet i mångkulturell
situation i en väldigt blandad klass och just i och med att begreppet mångkulturell och
globalisering har blivit stort de senaste fem åren, så var det väldigt mycket sådant. L2

L1 menar att då hon läste lärarutbildningen var miljön och hållbarutveckling något att sträva
efter, kulturell mångfald var inte inkluderat i utbildningen. Dock önskar hon nu i efterhand att en
kurs i mångfald skulle innehålla följande

Att man skulle öva mer på didaktik hur man lägger upp saker, undervisnings taktiker faktiskt och
tänk på detta, det var lite undervisning i en grupp med elever med dyslexi och andra svårigheter
men det var lite det också men just det här när man har elever med annat språk så ja, nä men
absolut mer didaktik faktiskt. L1

Didaktik och metoder var de aspekter som alla lärare i undersökningen tyckte att kursen skulle
innehålla eller ha mer av, L2 önskar att kursen skulle innehålla metoder att hantera konflikter och
elevers erfarenheter, han säger

Hur man tacklar vissa elever som inte har språket ordentligt men också att de kommer från väldigt
jobbiga förhållande och varit med om väldigt mycket och att de kanske fortfarande lever i väldigt
jobbiga situationer vilket gör att de kan bli utåt agerande och det kan vara en väldigt turbulent
lektion ibland för att man inte riktigt vet hur man ska hantera vissa elevers behov på olika sätt det
hade jag gärna behövt mer av och det har jag konfronterats mest här i den skolan eftersom det är
här jag har träffat mest elever från olika kulturer från alla möjliga olika från alla världens hörs då
sitter man där jag från lilla Sverige som kan allt för en tredje del av klassen som kommer från
Sverige och sen är det elever från alla världens hörn som har annan syn på välden en helt annan
världsbild de har helt andra erfarenheter och har kanske helt andra fokus. L2
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När det gäller erfarenhet talar de lärare som har arbetat längst om erfarenheten som man har fått
under de åren de har varit lärare, de menar att det är en viktig del i hur man får större förståelse
till mångfald. L1 menar att hon har fått erfarenhet om hur man bemöter kulturell mångfald då
hon arbetade på Arlanda flygplats, hon anser att där är det bara naturligt att arbeta i en miljö med
människor från olika bakgrund. De övriga erfarenheterna hos L2 och L4 har handlat om
universitetslivet och de möten som uppstått där.

L3 har erfarenhet i mångfaldsarbetet då han har arbetat i en ungdomsorganisation som
omfattade 7000 medlemmar, där han arbetade i demokratiutskottet i den organisationen. I arbetet
med demokratiutskottet fick L3 ta del av att skriva en mångfaldsplan hur man skulle inkludera
mångfalden i organisationen. Han menar att genom att arbeta med detta i organisationen och
studerat det i sin utbildning är han inte rädd att ha klasser som har en mångfald i sig, det är
roligare för honom än att ha segregerade klasser ”den känslan att jag har den det här perspektivet
att jag vill jobba så kan mycket väl komma från utbildningen och de ideella organisationerna som
jag har varit verksam med”.

Skola X

Ingen av de intervjuade lärarna på X skolan har i sin lärarutbildning stött på eller läst någon kurs
om mångfald och värdegrund. L2 menar att anledningen till att han inte läste någon kurs är för
att det inte fanns något behov.

Vi hade inte lika många icke etniska svenskar och därför har det kommit en helt annat
blixtbelysning för man då pratade om islam så handlade om något långt långt borta möjligen hade
eleverna eller deras föräldrar  varit på en charter resa till Marocko eller något sånt men det var
något som låg väldigt fjärran det fanns inga elever inte särskilt många som hade muslimskbakgrund
det var en annan värld. L2

Efter några år som lärare bestämde sig L1 att studera på lärarlyftet, hon menar att efter några år
så kände hon behovet att komplettera det som saknades i hennes tidigare utbildning inom
mångfald och värdegrund.

 Jag behövde fortfarande mer hur man tacklar fördomar det är väldigt svårt att göra det och då är
fördomar från alla möjliga håll för det är fördomar från invandrar elever mot svenskar och mot
andra invandrar elever, det är fördomar från svenskar mot invandrar elever och andra som är
svenskar som har en annan kultur än vad de har hur man ska tackla fördomar hade varit väldigt
bra, då finns det en kurs som heter MOD (mångfald och dialog) vet inte om den går längre men
den har jag gått efter att ha blivit lärare men det var väldigt bra. L1

MOD kursen förklarar hon handlar om hur man använder pedagogiska verktyg i hur man tacklar
rasism och mobbning samt utsatthet. Enligt L1 var det tydliga verktyg som man studerade där
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man personligen fick pröva på de övningar som rekommenderas. Denna kurs erbjöds i
lärarutbildningen vid Uppsala Universitet dock visste inte L1 om den fortfarande var valbar.
Samtliga lärare upplever i Skola X att i fall det fanns en kurs om mångfald och värdegrund på
den tiden de utbildade sig så skulle de önska att den innehöll didaktik och metoder till att bemöta
mångfalden i klassrummet. L3 säger

Skulle mer tänka att ha en kurs som inte beskriver olika kulturer utan som mer pratar om hur
kulturer möts och vilka svårigheter och hur man kan hantera det och mer den typen av frågor inte
mycket fakta mässigt om olika kulturer utan jag tänker att en kultur består av människor som
tänker olika och är olika det är det som bygger kulturer det är snarare vilka problem och
möjligheter som kan uppstå för det finns inte bara problem finns massvis med möjligheter mer hur
kan man ta tillvara på när kulturer möts. L3

L4 anser att de som undervisar i den kursen bör vara insatta och arbetar med frågor som berör
mångfalden. Han menar även att det ska finnas personer med invandrarbakgrund som ska
föreläsa om sina skolupplevelser och kulturella erfarenheter.

L2 upplever att det finns en problematik med lärarkåren idag speciellt de som examinerades i
en tid där kulturell mångfald inte var så aktuell.

Nu får vi adaptera oss till en ny tid utan att ha en form av en utbildningsbakgrund till det här utan
vi tvingas att själva inhämta information och ta ställning och de har lärare säkert gjort i alla tider
men den väldigt snabba samhällsutvecklingen gör det mer problematiskt att vara lärare. L2

Samtliga lärare på Skola X har arbetat med mångfald i olika organisationer och andra yrken. L4
har tidigare arbetat inom Migrationsverket där han har varit i nära kontakt med människor från
andra kulturer och länder. Arbetet innehöll samtal med asylsökande och utredningar. L4 upplever
att de fyra åren han arbetade inom Migrationsverket har bidragit till en ökad förståelse för olika
kulturer och människors behov.

L2 har under åren arbetat även på Röda Korset där han bland annat har arbetat med
efterforskning av människor som på något sätt har förlorat kontakten med varandra under krig.
Han upplever att detta arbete har bidragit till ökad förståelse för människor som har flytt krig och
som på något sätt lever under svåra förhållanden.
L3 har tidigare arbetat i ett boende med handikappade ungdomar innan hon började läsa på
lärarutbildningen, men hon tillägger att det är via lärararbetet som hon har fått sin erfarenhet
kring mångfald och värdegrundsarbete.
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Det pedagogiska stödet från skolledningen

Skola Y

Det fanns olika åsikter om det värdegrunds och mångfaldsarbetet som finns i skolan, samtliga
lärare var osäkra på hur skolan arbetade med värdegrund och kulturell mångfald en del var
missnöjda med arbetet från skolledningens sida.

Det är nog ganska lite tror jag, jag har hittat en värdegrundshandling på skolan och det måste de ha
enligt skollagen men jag tror inte någon aktivt jobbar med den utan man plockar fram den när man
måste, jag hade gärna sett att man som lärare alltid hade den i sin pärm och att vi jobbar med den
som lärare, för gör inte vi det kan vi aldrig kärva att eleverna jobbar med det och på samma sätt så
krävs det att skolledningen jobbar med det för att vi lärare ska jobba med den. L3

L2 har aldrig stött på någon handlingsplan men tycker att han borde ha blivit introducerad till den
redan när han började arbeta på skolan. L1 säger att hon inte ser skolledningen som en aktiv part
i arbetet utan att det är bland personalen som det mest förekommer arbete med kulturell
mångfald och värdegrund. Sådant arbete innebär bland annat internationella dagar och olika
kulturella uppvisningar och mycket klassrumsarbete. L4 talar om att skolan har ordningsregler
som man introducerar i början av skolåret främst till elever som börjar i årskurs ett. Hon tillägger
också ”sedan är det meningen att det ska hålla på hela tiden men det är ganska mycket den
enskilda läraren det är inga påbud uppe från”.
    Programrektorn ser att mångfaldsarbete och värdegrund är en naturlig del av vardagsarbetet
hon anser inte att man behöver poängtera det så mycket, man ska inte behöva arbeta med
mångfald i några specifika grupper.
     L4 tycker sig ha ett behov att arbeta med temadagar tillsammans i skolan, hon säger

Det väldigt mycket att man kör sitt eget race och om man är ny så vill man ju gärna ha lite stöd
och hjälp, jag tycker det vore bra om vi hade lite gemensamma saker, att det kommer något
ovanifrån att vi diskuterar det här idag eller att det är FN dagen eller internationella aids dagen eller
vi jobbar lite mer sådant och att vi får verktyg.

L2 tycker att skolan har bra blandade klasser i de nationella programmen, där människor från
olika kulturer möts och på så vis kan de lära känna varandra. Men han anser att man även borde
blanda ivik eleverna i arbetet eftersom det kan gynna både parter.

    L1 tycker att man kan låna idéer från andra skolor när man ska arbeta med mångfald och
värdegrund, man kan använda sig av ett färdigt koncept och applicera det på Y skolan, ”man
behöver inte uppfinna hjulet varje gång”. L3 tycker att man borde arbeta aktivt med
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handlingsplanen och gärna se till att arbetet börjar bland lärarna och eleverna innan den hamnar
hos skolledningen, det går inte att skolledningen börjar med en handlingsplan som inte går att
arbeta med i praktiken.

Vid behov av pedagogiskt stöd vänder sig samtliga lärare först till sina kollegor där de kan
diskutera vissa fall och då sker erfarenhetsutbyte. Arbetsrummet och fikapauserna anser lärarna är
en viktig del i det stödet de behöver. L2 talar om betydelsen av kollegorna

De har den mer praktiska handgripliga erfarenheterna och kunskaperna så det är kollegorna i
första hand är det något större problem som jag råkar på så måste jag även vända mig till
skolledningen om det är en elev som far illa så måste man vända sig till skolledningen men det
händer tack och lov inte så ofta. L2

L1 tycker också att man inte vänder sig först till skolledningen utan till kollegorna, det är när fallet
som hon behöver stöd med är allvarligt som hon vänder sig till skolledningen. L3 vänder sig även
han till sina kollegor men hoppas att vid större behov kunna få det av sin programrektor något
som han hittills inte behövt fråga efter.
   L4 menar att anledningen till att hon inte vänder sig först till skolledningen är för att hon inte
tror att de har några specifika råd att ge henne, hon menar att om man vill ha specifika råd om
någon speciell händelse så är det kollegorna som sitter på den erfarenheten.
Stödet som skolledning kan erbjuda enligt programrektorn är att föra en dialog med läraren

kanske även att observera en lektion och därefter ha en dialog. Men hon anser att
mångfaldsarbetet är en liten del av de övriga aspekterna i undervisningen som läraren kan ha svårt
med. Ifall en lärare skulle ha behov av externa föreläsare eller kurser finns det inga pengar till det
menar programrektorn om inte kursen eller externa föreläsaren kommer från kommunen, då är
det de som står för kostnaden.

Den kvalitetssäkring som sker i skolan menar L4 kommer främst från eleverna, om eleverna har
några problem med lärares åsikter är det de som vänder sig främst till andra lärare och
skolledningen. Sedan tillägger hon ”det är mycket vad eleverna smärttröskel ligger, bara för att
man går till rektorn behöver inte det betyda något allvarligt”.
   L2 menar att det kan finnas något positivt med att granska lärare.

Jag upplever inte att vi har blivit granskade jag tror att granskring av lärare är väll den biten inte
riktigt finns ingen riktigt plan hur det ska skötas det är väldigt sällan som vi har personer som kan
komma och granska vad vi sysslar men i klassrummet skulle kanske egentligen behöva lite mer
särskilt dels att vi ska legitimeras det skulle vara bra om vi blev kontrollerade att vi sköter vårt jobb
att vi har kunskaper som behövs och har kanske hyfsat bra omdöme och kan lösa svåra situationer
skulle nog behöva mer för vi granskas inte så jätte mycket det gör vi nog inte det är skönt att vi har
sådan frihet men det gör ju också att det kan bli svårt för då står man oftast själv när det smäller
när det händer något så vi skulle behöva granskas. L2

L1 menar att kvalitetsgranskningen sker genom samtal med kollegor, genom att man reflekterar
över det som har hänt under lektionen och varför något kändes särskilt bra eller dåligt.
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L3 upplever inte att ledningen är ute och tittar på undervisningen men har hört att detta sker i
andra skolor på ett naturligt sätt. Han ser att det är en viss frihet att inte behöva bli besökt eller
granskad av skolledningen men han ser även positiva aspekter med att rektorerna kommer ut och
visar sig bland personal och elever.

Den granskningen som skolan gör enligt programrektorn är främst kursutvärderingar som
eleverna gör på slutet av kursen, men hon menar även på att skolan är en väldigt öppen skola och
ifall det inträffar något så kommer det alltid fram till skolledningen.

Skola X

Samtliga lärare på Skola X var medvetna om hur skolan arbetar med värdegrund och kulturell
mångfald. L2 vet att det finns en värdegrundsgrupp som arbetar två gånger per termin med
dilemma frågor som alla lärare och elever är involverade i, men han tillägger att han själv inte är
med i värdegrundsgruppen och har endast varit med då det har varit aktiviteter som att följa med
klassen till någon filmvisning. L1 talar också om värdegrundsgruppen men tillägger att skolan
även är en FN skola som arbetar mycket bland arbetslagen att framföra de viktiga
konventionerna i FN s deklarationer. L3 förklarar vad det innebär att vara FN skola

Vi en FN skola och där igenom får vi olika föredrag som kommer in i det här ämnet också så
ordnas olika seminarier och workshop och gör att man har extra tyngd i de här frågorna för att vi
är en FN skola så pratar man mycket om det särskilt samhällskunskapsundervisningen det är
sådant som skolan ordnar som stort. L3

L4 har dock upplevt förändringar i värdegrunds och mångfaldsarbetet efter att skolan har blivit
en fristående kommunal skola, han säger

Det har blivit lite sämre med det efter att vi blev fristående skola då har vi inte mycket externa
föreläsare annars var det ganska omfattande arbete centralt i de kommunala skolorna över ett två
år med många föreläsningar och bra grejer i tema kulturell mångfald men det har blivit sämre
sedan vi har fristående kommunal skola det har blivit mindre utbildning insatser överhuvudtaget.
L4

Rektorn beskriver arbetet med olika föreläsare, tema dagar och dilemma övningar, han menar

även att det finns behov för detta arbete i skolan.

Vi tog in olika föreläsare vi hade olika projekt vi har haft flera olika projekt där vi har haft resurs
personer inne och jobbat tematiskt med bygg under en period, vi hade rätt stora bekymmer med
ungdomar hade rätt mycket invandrarfientliga åsikter och det behövde vi komma tillrätta med det
vi jobbade mycket tematiskt det blev mera projekt format och mera punktformat och mera punkt
insatser men det här med dilemma så återkommer vi regelbundet.

Samtliga lärare i undersökningen skulle även vilja att man arbetade ämnesövergripande, att man
arbetade med teman i flera ämnen under samma period. L1 menar att eftersom X skolan är en
sådan stor skola så är den väldigt uppdelad, hon skulle önska att det fanns mycket mer utbyte
mellan klasserna. En byggklass och estetklass som studerar tillsammans skulle göra mycket mer
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nytta för värdegrund och mångfald menar hon då det finns en möjlighet att utbyta erfarenheter
och åsikter men främst att minska fördomarna. L4 talar om att utnyttja studiedagarna bättre, han
menar att eleverna får redan besök av externa föreläsare och få uppleva och vara aktiva i olika
övningar, han upplever att det är lärarna som behöver kunskap, eftersom skolan som han ser det
är en mångkulturell skola. Annars anser han att man har fått mycket utbildning kring mångfald
och värdegrund men det tillägger han var för några år sedan.
     L2 tycker inte att han riktigt kan svara på hur han skulle vilja arbeta med kulturell mångfald
och värdegrund, den uppgiften anser han ska komma främst från politiker och skolledning. När
de har talat om hur man ska arbeta med dessa frågor kan man sitta ner och diskutera hur det
utförs i praktiken. Han ser fram emot de nya kursplanerna där han hoppas det ges en specifikare
bild av värdegrundsarbete och kulturell mångfald.
Lärarna i undersökningen hade olika åsikter om det pedagogiska stödet som skolan erbjuder,

dock menar de flesta att det är endast vid extrema fall som man först vänder sig till
skolledningen.
  L4 ser arbetet med värdegrund och mångfald som hans arbete som samhällslärare och
historielärare, han säger

Det är ens uppgift det är ens egen det ligger hos mig som lärare i samhällskunskap och historia att
försöka, hur deras sätt att se omvärlden oftast upplever jag att det är min uppgift själv liksom inget
som skickar vidare det är om man tar in någon föreläsare eller ordna möten det kan man göra för
att få hjälp i jobbet. L4

L3 tycker inte att skolledningen skulle kunna bidra med att ändra på elevers uppfattningar. Hon
menar att skolledningen kan hjälpa henne att förbjuda elever att uttala sig negativt till kulturell
mångfald men att verkligen se till att de ändrar åsikt gäller det att arbeta långsiktigt och det är bara
läraren som kan göra det. L3 väljer hellre då sina kollegor i ämneslaget när hon upplever att hon
behöver stöd. L1 ser fördelarna med fikapauser och hur det kan stödja henne i hennes arbete,
hon säger

Däremot hjälper vi varandra väldigt och det tycker jag är så viktigt med fika pauser det handlar om
oj min lektion blev så det var jobbigt hur hade du gjort och så vidare och det tror jag vi handleder
varandra väldigt mycket men vi tänker inte att vi handleder varandra utan att vi faktiskt bara gör
det. L1

L2 kan tänka sig vända sig till elevvården och kuratorerna och hoppas att de kan hjälpa honom
med de problem som finns i klassen.
    Det stödet lärarna kan få är kompetensutveckling anser rektorn han menar att skolledningen
inte är några experter inom ämnet, vad de kan bidra med är att lärarna kommer ut och skaffar sig
erfarenheter. Han tillägger att det är ganska vanligt att lärare kommer och frågar efter att gå på
vissa kurser, det förekommer hela tiden menar han. När det handlar om granskning av lärare,
upplever L1 och L4 att det inte finns någon granskning av lärare, de menar att det är ifall elever
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skulle anmäla läraren till ledningen. L1 har haft elever som berättar hur andra lärare uttryckt sig
negativt till kulturell mångfald.
L2 upplever också att det är när eleven anmäler till skolledningen som det blir märkbart, men
han tillägger att det sker utvecklingssamtal med programrektorn några gånger om året. L2
uttrycker även att lärarrollen har förändrats och att elever har lättare att säga ifrån än i början av
hans lärarkarriär då läraren hade mer auktoritet.

 L3 menar att det ingår i lönekriterierna att man ska jobba med styrdokumenten det är någon
form av direktion, däremot menar hon att det inte finns någon som granskar hur läraren arbetar
hur många timmar man lägger på arbetet med mångfald och värdegrund.
   Rektorn anser att det är självklart att man ska granska lärare däremot vet han inte hur man
systematiskt skulle granska lärarna, han upplever att det skulle kunna fungera om man hade
tydligare riktlinjer att gå efter.

Sammanfattning av resultat

Kunskap och erfarenhet
Många lärare hade inte läst någon kurs under sin lärarutbildning som handlade om mångfald

och värdegrund. Detta beror enligt samtliga lärare på att den kursen inte var aktuell under den
tiden de studerade eller att den inte existerade då de studerade. De lärare som har läst någon kurs
om mångfald och värdegrund är de lärare som examinerades nyligen eller som har studerat på
lärarlyftet. Anledningen till att man väljer att studera på lärarlyftet är behovet att komplettera den
kunskap som man har om mångfald och värdegrund. De som studerade kursen tyckte att den var
övergripande men skulle gärna vilja studera mer didaktik och metoder att hantera uppfattningar
till mångfald. En lärare önskade att kursen skulle vara längre än några veckor eftersom han anser
att det är viktigt med mångfaldsarbetet. Även de lärare som inte har studerat kursen önskade att
det skulle finnas en kurs som innehöll metoder och didaktik. En lärare önskade att de som
utförde kursen skulle ha någon viss erfarenhet av mångfalds och värdegrundsarbete.

Den erfarenhet lärare har om mångfald och värdegrundsarbete handlar enligt lärare mycket
om den erfarenhet de har fått under åren som lärare. Dock fanns det lärare som har arbetet inom
Migrationsverket, Röda Korset eller någon annan ideell organisation som inkluderade
mångfaldsarbete. En lärare anser att han inte är rädd att bemöta en mångfaldsklass tack vare
utbildningen och erfarenheten inom organisationen. Många lärare ser positivt på den erfarenhet
som de har fått utanför skolans värld och menar att det har hjälpt dem att förstå olika kulturer
och behov hos de grupper de har arbetat med.
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Pedagogiskt stöd från skolledningen

De flesta lärare på båda skolorna upplever att de först vänder sig till sina kollegor vid behov av
stöd. Några lärare anser inte att skolledningen har den kunskapen som behövs för att hantera
uppfattningar i klassrummet. Det medger även en rektor på Skola X att skolledningen inte sitter
på den kunskapen utan kan hjälpa lärarna med kompetensutveckling genom föreläsare och
kurser. Samtliga lärare ansåg att det krävs ett stort problem innan de kan be om stöd från
skolledningen. En lärare ansåg att det var hans ansvar att hantera uppfattningar och att han ofta
får klara det själv. En annan lärare tyckte att skolledningen endast kan komma med regler men
några praktiska förslag kan de inte erbjuda. Programrektor på Skola Y tycker inte att det behövs
några specifika arbetsgrupper utan hon ansåg att genom utbyte av erfarenhet så kan lärare hjälpa
varandra. Hon sa även att det inte finns pengar till privata kurser om inte kommunen erbjöd dem.
En nyanställd lärare önskade att skolan arbetade tematiskt eftersom hon ansåg att det finns behov
för det speciellt när man är ny. En lärare diskuterade betydelsen av fikapauser där lärare kan
reflektera och handleda varandra.
 Det fanns skillnad mellan hur de två olika skolorna arbetade, den ena skolan hade en
värdegrundsgrupp och hade externa föreläsare. Lärarna var nöjda även om det var en lärare som
tyckte att arbetet med mångfald hade minskat efter att skolan hade blivit en fristående kommunal
skola. Vad de flesta lärare önskade var ett samarbete med andra ämneslag att skolan skulle arbeta
i teman där samma tema studerades under flera lektioner. Den andra skolans lärare uttryckte
samma behov, att kunna inkludera alla program i olika teman. Skolan arbetade inte med något
projekt utan det är enligt en lärare hur mycket varje lärare själv vill inkludera i undervisningen.
Alla lärare tror eller vet att det finns en handlingsplan på skolan men att den inte används aktivt.
En lärare menade att om inte skolledningen arbetar aktivt med värdegrund och kulturell mångfald
så kan man inte förvänta sig att lärarna gör det och inte heller eleverna.
  En lärare menade att arbetet sker mellan de olika lärarna, skolledningen tar inte del av arbetet
utan det är mer lärarna som arrangerar internationella dagar eller teman.
  Alla lärare var eniga om att det inte finns någon systematisk granskning av lärare, även om det
finns vissa positiva aspekter med att bli granskad. Även rektorn på X skolan menade att det var
svårt om det inte finns några tydliga riktlinjer att följa. En lärare tyckte det var viktigt att se hur
läraren arbetar speciellt nu när det talas om lärarlegitimation. Många lärare menar att det är
eleverna som sköter kvalitetssäkringen, det är de som får anmäla en lärare som har uttryckt sig
negativt mot någon eller några. Programrektorn på Y skolan menade att det sker en
kursutvärdering efter varje avslutad kurs där eleverna får utvärdera kursen och läraren.
  En lärare ansåg att det är via sina kollegor som hon kan kvalitetssäkra sig och genom
lönekriterierna och styrdokumenten.
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Diskussion

Syftet med undersökningen är att besvara hur förberedda lärare anser sig vara i att hantera
uppfattningar till kulturell mångfald genom att undersöka deras kunskap och erfarenhet samt
pedagogiskt stöd från skolan. Frågeställningar delas in i tre delar i diskussionsavsnittet: kunskap,
erfarenhet och stöd.

Kunskap

Första slutsatsen är att det saknas akademisk kunskap kring kulturell mångfald samt värdegrund
bland lärarna i undersökningen. De flesta lärarna i undersökningen saknar någon form av
utbildning under de åren de studerade till lärare. Studien visar på att det är endast de
nyutexaminerade lärarna som har utbildning inom mångfald och värdegrund. På grund av detta
har lärarna i undersökningen på båda skolorna haft ett behov av att lära sig ytterligare metoder
och didaktik i sitt arbete med att bemöta uppfattningar till kulturell mångfald.

De kanske fortfarande lever i väldigt jobbiga situationer vilket gör att de kan bli utåt agerande och
det kan vara en väldigt turbulent lektion ibland för att man inte riktigt vet hur man ska hantera
vissa elevers behov på olika sätt det hade jag gärna behövt mer av och det har jag konfronterats
mest här i den skolan eftersom det är här jag har träffat mest elever från olika kulturer. L2

Behovet av att studera mångfald har resulterat i att två lärare har studerat på lärarlyftet för att
komplettera den tidigare utbildningen.  Att lärarna saknar verktyg att arbeta mer interkulturellt
kan stödjas av Lunneblads (2006) undersökning. SOU 2005: 56 refererar till en studie genomförd
av Skolverket (1998) som visar att enbart en tredjedel av lärarna anser sig ha tillräcklig kunskap i
att arbeta med olika kulturer i skolan och att många av lärarna saknar kompetens att bemöta
elever med olika social och kulturell bakgrund. Sedan studien har inte mycket ändrats.

Dock menar Lahdenperä (2004), Bergstedt & Lorentz (2004) och Cummins (1996) att det inte
räcker med att endast ett fåtal lärare kompetensutvecklar sig inom det interkulturella
kunskapsfältet för att bedriva interkulturell undervisning. Lärarna borde betrakta mångfalden
bland eleverna vare sig det handlar om etnicitet, klass, kön och religion som en positiv
utgångspunkt i undervisningen.

    De lärare som är nyexaminerade ansåg att mångfalds och värdegrundkursen gav ett
övergripande perspektiv och önskade att kursen skulle vara längre och innehålla mer didaktik. En
av lärarna i undersökningen som nyligen examinerades uttrycker sig på följande sätt om kursen
hon studerade på lärarutbildningen i Uppsala.
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Det var ju bra att de frågorna togs upp fast jag tycker att det som togs upp man fick ju ta del av
fiktiva och riktiga personers upplevelser att vara en minoritet i svenska skolan men det var mycket
medvetande göra att det här finns det tror jag alla vet redan vi skulle behöva hur jobba vi med de
här verktygen inte såhär kan en iransk flicka ha det i svenska skolan utan hur går vi vidare liksom.
L4

Även om kursen existerar på lärarutbildningen i Uppsala så är det inte tillräckligt. Den slutsatsen
drar även Rubenstein & Tallberg- Broman (2000) som kritiserar lärarutbildningen och anser att
det inte motsvarar de krav som dagens lärare ställs inför och i för liten utsträckning tar upp
etnicitet och könsperspektiv. De pekar på brister i lärarstudenternas handlingsberedskap och
kompetens. Att lärare inte har kunskap om mångfaldsarbete strider mot de uppdrag som ställs i
styrdokumenten. .

Erfarenhet

De flesta lärarna i undersökningen har skapat en förståelse för mångfald och värdegrund genom
sin yrkeserfarenhet. Den erfarenheten har de bland annat fått under de år som de har arbetat med
andra yrken eller inom organisationer såsom Migrationsverket eller Röda Korset. Lärarna anser
att den erfarenheten har hjälpt dem i sitt arbete med mångfald och värdegrund bland annat
genom att förstå olika kulturer och vad som är betydelsefullt inom dessa kulturer.

Andra lärare menar att deras erfarenhet som lärare har hjälpt dem att utvecklas med att arbeta
med mångfald och värdegrund. Den erfarenheten har fungerat som stöd istället för den kunskap
som man saknade under utbildningen.   Dock menar Rubenstein & Tallberg - Broman (2000) att
det inte räcker med att bara placera lärarstudenter eller lärare i mångkulturella klasser som ett sätt
att lära dem om mångfald och värdegrund. Erfarenheterna därifrån innebär inte automatiskt ökad
interkulturell kompetens.
   Men även om erfarenhet bidrog till någon form av förståelse för interkulturell pedagogik, är det
svårare för de nyexaminerade som inte har den erfarenheten som dessa lärare talar om. L4 på
Skola Y är exempel på hur nyexaminerade lärare utan tidigare erfarenhet har svårt att arbeta med
mångfald och värdegrund även fast hon har studerat en kurs på lärarutbildningen i Uppsala som
behandlade mångfald och värdegrund. Men som tidigare forskning visar, och som stöds av de
intervjuades utsagor, saknas tydliga verktyg i kursen, därför kan kursen upplevas som
övergripande.

Det bästa vore om lärarstudenter och lärare skapade sig både erfarenhet och kunskap. Av
lärarna i studien är det de som har erfarenhet och kunskap som upplever trygghet i att bemöta
uppfattningar till kulturell mångfald oavsett antal år som lärare. De övriga lärarna med erfarenhet
upplever att de har tryggheten idag men uttrycker att det var svårare i början.

Nuvarande kurs om mångfald och värdegrund är inte tillräcklig utan det behövs även
erfarenhet i kombination med kunskap för att kunna bemöta uppfattningar till kulturell mångfald
i klassrummet. Enligt en kvalitetsgranskning av skolinspektionen är ”Utbildningsnivå och
kompetensen hos lärare i skolan […] en avgörande framgångsfaktor för barnens
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kunskapsutveckling” (skolinspektionen, 2010:16, s 28) . Skolinspektionen visar att skolor bland
annat brister i kompetens kring mångfaldsfrågor.

Stöd

När det handlar om det stöd som skolorna erbjuder lärarna är det stor skillnad mellan Skola X
och Skola Y. Skola X: s skolledning är medveten om att det finns negativa uppfattningar bland
eleverna till kulturell mångfald och har därför skapat en värdegrundsgrupp för att genomgående
arbeta med dessa uppfattningar.

På Skola Y arbetar man inte lika aktivt från skolledningens sida, en lärare menade att det
arbetet sker lärarna emellan. Några lärare visar även sitt missnöje med bristen på arbetet som
förs. L4, som nyligen är examinerad, tycker att det behövs stöd så som att arbeta i temadagar
eller med något projekt, speciellt som nyexaminerad. Dock menar programrektorn att lärarna
gärna ska arbeta med dialoger och utbyte av erfarenhet istället för att arbeta i specifika grupper.
Hon uttrycker att mångfaldsfrågor är en liten del av de problem som finns i skolan och bland
personalen. Men lärarna på skolan anser att det finns behov av mångfaldsarbete i skolan

Skolan kan enligt programrektorn erbjuda utvecklingssamtal eller kurser som kommunen
erbjuder, men skolan har för närvarande inga pengar för att kunna erbjuda någon privat
kompetensutveckling eller externa föreläsare. Hällgren m.fl. (2005) skriver att mångkulturella
frågor inte får den uppmärksamhet de förtjänar eller framför allt behöver. Mångkulturella frågor
är inte tillräckligt prioriterade i skolans vardag.  Lunneblad (2006) fann även han att lärare i
förskolan prioriterade andra mål före arbetet med kulturell mångfald. Hällgren m.fl.  (2005) studie
visar även på att många ungdomar utsätts för rasistisk mobbning och kränkning genom skolåren
och att lärare inte sällan blundar för de problemen. SOU 2006:40 visar på att lärare får ofta själva
arbeta med värdegrund och mångfald. Även om lärarna anser att det inte är deras ansvar så
verkar det i praktiken vara endast de som arbetar med det.

Slutsatsen inom frågeställningen om det pedagogiska stödet från skolledningen är att det inte är
förrän skolan har allvarliga problem kring uppfattningar till kulturell mångfald eller mångfald i
allmänhet som man börjar arbeta mer systematiskt med mångfald och värdegrund. Skola Y har
inte på liknande sätt elever som tydligt har negativa uppfattningar till kulturell mångfald som
Skola X har. Skola X är medveten om det allvarliga behovet och arbetar därför med det.

En annan slutsats är att lärarna i undersökningen inte väljer att få stöd från skolledningen utan
väljer först att få stöd av sina kollegor. Enligt lärarna besitter de mer handfast kunskap i
jämförelse med skolledningen. Studien visar även att rektorer och skolledning i undersökningen
inte har den utbildning som krävs för att erbjuda pedagogiskt stöd till lärarna. Rektorn på Skola X
uttryckte att skolledningen inte har kunskapen som lärare behöver för att bemöta uppfattningar.
Detta är något som lärarna i skolan är medvetna om och därför vänder sig helst till sina kollegor
då de upplever att de behöver stöd. Även Rubinstein & Tallberg – Broman (2000) skriver om att
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det sker erfarenhetsutbyte mellan kollegorna och att man vänder sig endast till skolledningen om
man har allvarliga problem i klassrummet.

Studien visar även att det inte sker någon systematisk kvalitetssäkring av lärare som besök av
rektorer under lektionstid. Rektorn på Skola X menar att det handlar om att på något sätt skapa
tydliga riktlinjer för att det ska fungera. På varje skola sker det dock utvecklingssamtal med varje
lärare. Skola Y har kursutvärdering där eleverna får utvärdera läraren. Just att eleverna får
uppgiften att granska lärare är något de flesta lärare på båda skolorna är överens om. Dock är inte
elevers granskning rättvis eller professionell och borde inte vara avgörande faktorn i
kvalitetssäkringen anser lärarna.

De positiva aspekterna i undersökningen visar på att lärare har en vilja att arbeta och få stöd av
varandra, dock finns det inga påtryckningar för det arbetet från skolledningens sida såvida det
inte förekommer allvarliga uppfattningar till kulturell mångfald eller mångfald i allmänhet i
skolan. En nyexaminerad lärare som inte har fått någon utbildning inom mångfald och
värdegrund på lärarutbildningen kan endast förlita sig på sina kollegor. Det finns ingen
vetenskaplig kunskap som utbyts mellan lärarna såvida inte skolan väljer att stödja sina lärare
genom att erbjuda kurser eller externa föreläsare. Det finns inte heller någon granskning från
skolledningens sida av lärarnas arbete inom mångfald och värdegrund. Ifall en lärare har behov av
utveckling kring mångfaldsarbete kan man inte upptäcka det, inte förrän eleverna anmäler läraren.

Oavsett om skolan har problem med uppfattningar eller inte så borde man arbeta systematiskt
med mångfaldsarbete, det menar även Bunar. Bunar (2001) skriver att maktkamp finns i skolan
mellan olika sociala grupper. Skolan är en plats som återspeglar samhället vilket bidrar till att
åsikterna och synen på samhället reproduceras i skolorna. Även om skolan har förändrats genom
åren så finns det fortfarande klyftor mellan olika samhällsgrupper. Lärarens språkbruk,
förväntningar och stöd till eleverna kan hjälpa att minska avståndet.

Tillförlitlighet

Undersökningens resultat har inga generaliserbara ambitioner. Resultatet måste betraktas som en
liten del i lärarkårens och lärarstudenternas gemensamma praktik och teoretisk kunskap.
Undersökningens resultat är baserat på min analys av lärarnas och rektorernas utsagor. Analysen
och datainsamlingsprocessen har eftersträvat ett objektivt och ärligt förhållningssätt.

Undersökningens resultat bygger på inspelade och transkriberade intervjuer (vilket finns att
tillgå hos författaren) som i resultatdelen redovisas som citat. Syftet med det är att stärka studiens
reliabilitet och validitet.

I en tid där samhället konfronteras av dilemman kring integration kan man aldrig vara säker på
om lärarnas uttalanden inte har blivit påverkade av samhällsdebatten.

Den intervjuguide som användes för lärarna var endast en bas för intervjun, det lärarna sa
påverkade frågorna i intervjun. Därför kan man inte säga att varje intervju var den andra lik men
alla hade samma basfrågor att utgå ifrån.
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Frågorna som användes i intervjun var delvis öppna frågor. Den typen av frågor kunde vara svåra
att förstå, frågan om vad kulturell mångfald innebar, var enligt många lärare svår att definiera.
Dock täcker frågorna alla viktiga aspekter av frågeställningarna.

Den tidsram som gavs till varje lärare varierade, detta på grund av hur mycket läraren hade att
säga om de olika frågorna. Vissa intervjuer innehöll mycket information medan andra innehöll
mindre. Den intervjuguide som användes till rektorerna innehöll liknade frågor men även här
användes den som bas för intervjun. Intervjuerna med rektorerna hade inte samma tidsram utan
var kortare i jämförelse med lärarnas, detta berodde på att intervjuguiden inte var lika omfattande.

Yrkesrelevans

När det gäller undersökningens yrkesrelevans och vilken praktisk betydelse den har för pedagoger
är det främst att synliggöra att det finns ett behov av arbete kring mångfald både i skolan men
även i lärarutbildningen. Genom att undersöka lärares erfarenhet och kunskap har jag också blivit
mer uppmärksam på vikten av den egna erfarenheten och kunskapen. Undersökningen visar på
vad skolan kan erbjuda mig för stöd när jag arbetar och att det behövs mer arbete inom detta.
Som lärarstudent ser jag betydelsen av bra kurser som diskuterar mångfaldsfrågor i utbildningen.

Sist men inte minst har det varit inspirerande att upptäcka att det finns lärare som tycker att
arbetet med mångfald är en viktig del av ett framtida öppet samhälle.
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Bilaga 1

______________________________________________________________________
Intervjufrågor   Forskningsfrågor   Reflektioner

Tema 1: Arbetet som lärare
Vilka ämnen undervisare du?
Hur många klasser har du?
På vilka program studerar de?
Hur länge har du varit lärare i denna skola?
Hur länge har du varit lärare sammanlagt?
Hur kommer det sig att du ville bli lärare?
När examinerades du?
Var examinerades du?
Varför valde du samhällsämnena?

Tema 2: Kunskap och erfarenhet
Vad innebär kulturell mångfald för dig?
Kännetecknas skolan av kulturell mångfald?
Fanns det någon kurs inom lärarutbildningen som
behandlade mångfald och värdegrund under den tiden du studerade till lärare?
Hur många poäng var den?                                       Vilken syn har några lärare om kulturell mångfald
Vad innehöll den kursen?                                           och hur trygga anser de sig vara i bemötande av
Vad anser du var bra med kursen?                            uppfattningar till kulturell mångfald?
Vad var mindre bra med den kursen?
Var det något som du skulle ha velat att kursen skulle
behandla som den inte gjorde?
Känner du att du har haft en användning av den
 kursen i ditt jobb?
 Om inte, vad skulle du vilja att en sådan kurs skulle innehålla?
Har du någon tidigare erfarenheter förutom lärarutbildningen
 kring mångfald och värdegrund?
Kan du beskriva de?
Anser du att det har tillfört något för din yrkesroll?
Hur arbetat du med värdegrund och mångfald tidigare med dina elever?
Har det uppstått konflikter eleverna emellan kring uppfattningar till kulturell mångfald?
Anser du att det finns något negativt med att arbeta med kulturell mångfald i klassrummet?
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Tema 3: Skolan och det pedagogiska stödet
Hur mycket värdegrundsarbete finns det i Vilket pedagogiskt stöd får lärarna
textböckerna som eleverna arbetar med? för att kunna hantera uppfattningar
Har du känt behov av komplement? till kulturell mångfald?
Hur arbetar skolan med värdegrundsarbete och mångfald?
Anser du att det är tillräckligt?
Hur skulle du vilja att skolan skulle arbeta med värdegrund och mångfald?
Var kan du vända dig till vid behov av hjälp kring värdegrund och mångfald?
Har skolan haft extern föreläsare som behandlade kulturell mångfald?
Tycker du att styrdokumenten är tillräckliga i sin beskrivning av arbetet med kulturell mångfald?
Hur granskas lärarens arbete inom kulturell mångfald?
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Bilaga 2

Intervjufrågor Forskningsfrågor                Reflektioner

Tema 1: Rektor rollen

Hur länge har du varit rektor?

Hur länge har du varit rektor på denna skola?

Vad har du arbetat med innan?

Har du utbildat dig till rektor?

Hur lång var utbildningen?

Vilka uppgifter har man som rektor?

Tema 2: Synen på kulturell mångfald

Vad innebär kulturell mångfald för dig?

Är kulturell mångfald något som kännetecknar skolan?

Vilka erfarenheter (organisation, vidare utbildning etc) har du om kulturell mångfald?

Fanns det någon kurs i din utbildning som diskuterade kulturell mångfald, mångfald,

värdegrund?

Hur arbetar skolan för att hantera uppfattningar till kulturell mångfald?

Tema 3: Personalen

Hur tror du lärarna bemöter uppfattningartill kulturell mångfald i undervisningen?

Hur skulle du vilja att de arbetade med dessa uppfattningar ? Vilket pedagogiskt stöd får lärarna

Vilken pedagogiskt stöd får lärarna av administrationen för att kunna hantera uppfattningar

 för att hantera uppfattningar till kulturell mångfald? till kulturell mångfald?

Har det inträffat att en lärare har frågat om

 hjälp inom arbetet med mångfald?

Hur kan ni granska lärarnas arbete kring kulturell mångfald?

Har skolan haft några problem kring uppfattningar till kulturell mångfald?

Hur hanterade ni den situationen?

Anser du att styrdokumenten är tillräckligt tydliga för att lärarna ska förstå uppdraget att

arbeta med kulturell mångfald?

Har skolan blivit tvungen att omformulera uppdraget?


