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Ledarskap	i	mångkulturell	skola	

En studie av krav, kompetens, möjligheter och hinder 

Lena Puman 

 

Syftet med det här arbetet har varit att studera skolors utveckling och skolledares 
arbete på mångkulturella skolor i och med en ökad globalisering. Med hjälp av 
diskussioner från fokusgrupper bestående av skolledare ska en bild skapas av 
deras tankegångar och arbete på skolorna.  Frågor som rektorerna i 
fokusgruppsintervjuerna diskuterar: Hur upplever rektorer att det är att leda en 
mångkulturell skola? Hur beskriver de kraven och förutsättningarna? Vad finns 
det för möjligheter och hinder? Vilka kompetenser och stöd behövs? Följande 
fråga ska belysas och inspirera till vidare diskussion: Bör mångkulturella skolor 
transformeras till interkulturella skolor? Resultatet är motsägelsefullt, några 
rektorer menar att det finns mycket att göra för utvecklingen av mångkulturella 
skolor medan andra anser att framsteg redan pågår i och med värdegrundsarbete 
för allas likvärdighet på skolorna. På grund av mager datamängd är det dock svårt 
att dra några riktiga verklighetsbaserade slutsatser. 

Nyckelord: Globalisering, mångkulturell skola, interkulturella inkluderande 
skolor, interkulturell kompetens, autentiskt ledarskap 
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1	Inledning	

1.1 Globalisering och flyktingströmmar 

Människor från olika delar av världen söker sig till andra länder av olika skäl, det kan vara 
krig och fattigdom men också kärlek och äventyrslust. Antalet människor som är på flykt har 
ökat och fortsätter att öka, länder i alla världsdelar berörs av migrationen. Det är märkbart och 
synligt att Sverige har blivit mångkulturellt och multietniskt med en ökad invandring. Allt fler 
svenskar reser också utomlands och tar med sig intryck från den internationella arenan och 
samtidigt pågår det en omorganisation av nationalstatens angelägenheter i EU och på det viset 
omvärderas nationalismen (Lahdenperä, 2008)  och den nationella identiteten. Enligt uppgifter 
från Migrationsverket har inte så många människor i världen varit på flykt sedan andra 
världskriget. I Sverige är i genomsnitt 18 procent av de asylsökande barn och unga i skolålder.  

Kommuner påverkas av flyktingströmmar, familjer och ensamkommande flyttar in som bär 
med sig skilda erfarenheter och kunskaper. De berikar samhället med sin kultur som, till 
exempel, mat, musik, konst, men behöver också stöd i att finna sig till rätta med språkstöd, 
bostäder och sysselsättning. Granstedt (2010) rapporterar om segregerade boendeförhållanden 
i Sverige och Pred (hämtat från Granstedt, 2010) skriver att både boendeförhållanden och 
arbetsmarknad är segregerade.  

Cultural racism – wherein negative ethnic stereotyping leads to racist effects, - to discrimination and 
segregation, to marginalization and exclusion; wherein - skin pigment, hair color, and other bodily 
markers; wherein outward biological difference and cultural difference become automatically (con)fused 
with - each other and entire groups thereby racialized – is, practically and discursively, - now clearly the 
most prevalent form of racism in Sweden (Pred, 2000, s. 66). 

1.2 Globaliseringens påverkan på skolan 

Forskning visar på hur antalet interkulturella skolor ökar i världen. I Storbritannien, till 
exempel, ökar antalet elever från Mellan-Östern, Östeuropa och Karibien och samtidigt som 
man i Australien kämpar med att förbättra utbildningen för aboriginer går numera också 
elever från Vietnam, Mellan-Östern och Stilla Havsregionen i skolan där. Liknande 
situationer, där eleverna i en skola vanligtvis har en varierande kulturell bakgrund, finns i 
USA, Kanada, Nya Zeeland, Europa och även i större städer i Kina. Rollen som de 
internationella skolorna världen över har haft, att utbilda en elit bosatta i utlandet, håller på att 
förändras (Walker & Shuangye, 2007). Nu ökar antalet skolor med elever från ett flertal olika 
kulturer och som bor i ett samhälle som är alltmer mångkulturellt och där behoven ser helt 
annorlunda ut. 

I en artikel om globalisering och skolledares professionella utveckling beskrivs skolans 
förändring. 

…the very definition of school community has changed dramatically because of the pervasive impact of 
globalisation and technology ... massive global migration of individuals and groups of people has changed 
student and community demographs in Western nations, to the point that they are virtually unrecognizable 
from those of previous generations (Webber & Lupart, 2011, s. 7). 



 - 6 -  
 

De menar att definitionen av skolans samfund har förändrats dramatiskt genom 
globaliseringen och teknologins genomgripande inverkan. Massiv global migration av 
individer och grupper av människor har förändrat elev- och samhällsdemografin i 
västvärldens nationer, så att tidigare generationer inte känner igen dem.  

Barn och elever från olika länder med olika kulturell bakgrund och flera främmande språk 
studerar och arbetar tillsammans i skolan. De invandrade elevernas och föräldrarnas tidigare 
relation och förväntningar och kunskap om svensk skola samt bristen på skolpersonalens 
interkulturella kunskap gör att interaktionen och samarbetet ibland blir problematiskt, elever 
upplever utanförskap och lyckas inte få goda resultat. De som arbetar på skolor, lärare, ledare 
och andra vuxna, representerar ofta inte flera olika kulturer i samma grad som eleverna och 
det kan påverka skolans kultur. Enligt Walker och Shuangye (2007) finns ett gap mellan olika 
elevgrupper och personal och där känslan av utanförskap kan skapas därför att insikt, 
kunskap, nyfikenhet och förståelse för elever med en annan kulturell bakgrund är otillräcklig. 
Förvandlingen har gjort att förutsättningarna förändrats för skolledare och personal och det 
finns orsak att ställa sig frågan hur det har påverkat verksamheten. Skillnaden mellan en 
mångkulturell och en interkulturell skola kan kortfattat beskrivas på följande sätt: på en 
mångkulturell skola studerar och arbetar elever och lärare med olika kulturell bakgrund sida 
vid sida utan att egentligen ta del av, lära sig om eller dra nytta av varandras olika bakgrund. 
På en interkulturell skola samarbetar och interagerar elever, lärare och rektorer för djupare 
kunskap och förståelse för varandra och för olika kulturer.  

Webber och Lupart definierar interkulturell inkluderande utbildning som följer:”Intercultural 
inclusive education offers full consideration of difference among students. Intercultural 
inclusive schools provide access to differentiated instruction and support to students to 
accommodate the cognitive, emotional, physical, developmental and cultural attributes of 
individual learners” (2011, s. 8). Det innebär att en interkulturell inkluderande skola helt och 
hållet beaktar skillnaderna mellan elever. Interkulturella skolor ger tillgång till särskild 
undervisning och stöd till elever för att tillmötesgå deras kognitiva, känslo- och 
utvecklingsmässiga, fysiska och kulturella egenskaper. 

Vranjeŝević och Frost (2016) menar att flera etniska grupper har upplevt exkludering, särskilt 

i skolorna i Serbien och i Cypern förblir skolorna etnocentriska och kulturellt ensidiga enligt 
Hajisoteriou och Angelides (2014). Enligt Granstedt (2010) upplever elever med utländsk 
bakgrund rasism och segregering i den svenska skolan och rapporterar, bland annat, om 
osynlig rasism, rasistiska attityder bland lärare och rasistiskt klotter.  

Svensk skola och dess resultat har uppmärksammats alltmer sedan, till exempel, resultaten 
från den internationella PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) presenterades i december 
2013 och där elevers kunskapsresultat i matematik, naturkunskap och läsförståelse testades 
och där resultaten har försämrats sedan tidigare undersökningar. Politikers och andras 
diskussioner om elevers låga resultat i skolan i Sverige syns och hörs ofta i media. 
Internationella (västeuropeiska) studier visar att en stor del elever med utländsk bakgrund 
slutar skolan utan fullständiga slutbetyg och i Sverige är det cirka 13 000 elever årligen 
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(Granstedt, 2010). Statistiska Centralbyrån redovisar att fler utlandsfödda elever än inrikes 
födda slutar grundskolan med otillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet (SCB, 2013).  

1.3 Rektors roll 

Skolledare har en kombinerad roll som pedagog och ledare, de ska ta ansvar för att främja och 
upprätthålla en god lärandemiljö med kvalité och den ska präglas av autenticitet och ansvar 
enligt Starratt (2005). Att arbeta som ledare på en mångkulturell eller interkulturell skola är, 
enligt Walker, Haiyan och Shuangye (2007), att leda en skola i en föränderlig, besynnerlig 
och komplex miljö där en rad beslut ska tas och där, ”kraven utifrån”, styrdokument, 
nationella och lokala mål gör att besluten tenderar att bli systematiserade och uniforma. 
Liknande skriver Webber och Lupart (2011), de menar att skolledares arbete är komplext och 
involverar ett navigerande mellan invecklade relationer bland en rad olika elever, lärare, 
programansvariga och medborgare. Alla dessa har ett övermått av förväntningar och 
fördomar, varav en del är enkla, simpla medan andra är utmanande. 

I Sverige har uppdraget förändrats, ifrån att ha varit en administrativ chef med uppgift att 
förvalta regelsystemet och utifrån detta organisera verksamheten ska rektor idag också vara 
socialt ansvarig. Det handlar om ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, personalvård, 
trivselfrågor, till exempel, och innebär att förutsättningar ska skapas för en god arbetsmiljö. 
Rektor ska vara lyhörd och skapa trygghet och arbetsglädje. Även det administrativa 
ledarskapet har utökats med ansvar för bland annat budget, löner, ekonomi, marknadsföring 
samt en utökad myndighetsutövning (Skolverket, 2011). Webber och Lupart (2011) beskriver 
”instructional leadership”, ett ”bra” ledarskap, vilket innebär ett starkt, tydligt ledande 
ledarskap med fokus på läroplan och rektors anvisningar.  

Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) och 
läroplan för gymnasieskolan, har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som 
helhet inriktas mot de nationella målen (Skolverket, 2011). Det innebär ansvar för att planera, 
följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen samt att 
hen ansvarar för skolans resultat. Vidare listas ett antal punkter som tydligare preciserar olika 
ansvarsområden och handlar om utformningen av undervisningen och elevhälsan, kontakt 
med hemmet, personalens kompetensutveckling samt olika samverkans- och samarbetsformer 
med förskola, förskoleklass, skolor och även yrkeslivet utanför skolan, även internationella 
kontakter ska utvecklas.  

I och med den nya skollagen (2011) har rektors befogenheter förtydligats, rektor har fått nya 
verktyg som kan användas till att kontinuerligt forma och utveckla skolverksamheten. Det är 
rektor som ansvarar för att arbetet följer skolans mål, ramar och resurser men ansvarar också 
för att påtala när den nationella måluppfyllelsen inte kan nås därför att förutsättningarna 
brister. Rektor är ansvarig inför ett antal aktörer: elever, personal på skolan, elevhälsan, icke 
undervisande personal samt föräldrar och dessutom myndigheter, utbildningsnämnd och 
samhället i stort (Starratt, 2005). Eleverna ska vara trygga i skolan och nå goda resultat. 
Förutsättningar för att personalen ska kunna utveckla sitt arbete krävs. Samtidigt som 
nationella och lokala styrdokument uppdateras och utbildningsnämnden med dess politiker 
föreslår förändring och utveckling ansvarar rektor för att förverkliga de politiska besluten. Det 
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kan ses som ett dilemma eftersom skolverksamheten samtidigt ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.  

1.4 Skolans styrdokument 

Rektorer har både nationella och lokala styrdokument att förhålla sig till. Nedan presenteras 
korta utdrag ur skollag och läroplan som påverkar de lokala styrdokumenten och som är 
viktiga i sammanhanget.  

I Sveriges skollag (2011) framgår,  
 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 
utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering 
och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  (s. 17) 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står det,  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s. 
8) 

I läroplanen för gymnasieskolan står det, (Skolverket, 2011) 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 
anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar 
att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt 
ansvar för elever med funktionsnedsättning.  (s. 7) 

1.5 Läget i Sverige – Skolinspektionens kvalitetsgranskningar 

Som nämnts ovan visar statistiken att utrikesfödda elever klarar sig sämre resultatmässigt än 
inrikes födda elever (SCB, 2013). Skolinspektionen (2009) har i nationella 
kvalitetsgranskningar kommit fram till att undervisningen inte tillräckligt anpassas till elevens 
förutsättningar, att inte särskilt stöd ges i den omfattning som behövs och att skolor inte har 
gjort tillräckligt för att förhindra kränkande behandling. Gällande rektors pedagogiska ansvar 
upptäcktes stora kvalitetsskillnader i undervisningen inom samma skola, till exempel. Alla 
elever ges inte förutsättningar för att nå målen och kan ses som att skolan inte har samma 
förväntningar på alla elever. Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper visas vara 
bristfällig, likaså skolors kunskap om skyldigheten att ge studiehandledning på modersmål. 
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Därmed konstateras en lägre måluppfyllelse bland, till exempel, elever med utländsk 
bakgrund.  

Av rapport (Skolinspektionen, 2009) om nyanlända elever framgår att det finns behov av 
kompetensutveckling i kommunerna. Barn som söker asyl har en väldigt heterogen bakgrund 
vad gäller skolgång och kommunerna har, till exempel, inte alltid erfarenhet av att undervisa 
äldre barn som är analfabeter, som en del av de asylsökande eleverna är. Samtidigt finns det 
barn som har en mångårig skolgång bakom sig. Det ställer stora krav på lärarnas kompetens 
att individanpassa undervisningen, men också på rektorers och huvudmäns förmåga att 
organisera utbildningen och undervisningen på ett sådant sätt att lärarna ges goda 
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. 

I rapporten Utbildningen för nyanlända elever (som dock endast är en del av alla elever med 
annan kulturell bakgrund) (Skolinspektionen, 2014) framgår att flera skolor har svårt att ta 
reda på vad eleverna redan kan. De som utreder elevernas stödbehov har svårt att slå fast vad 
som enbart beror på elevernas kunskaper i svenska och vad som beror på 
inlärningssvårigheter eller andra stödbehov. Hur insatser för elevers språkutveckling ska ske 
är sällan definierat utan beror på enskilda lärares kunskap och förmåga, istället för 
gemensamma åtgärder och samsyn kring strategier. Elever får inte de särskilda åtgärder och 
relevanta anpassningar som de behöver i sin språk- och kunskapsutveckling. 

2	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med det här arbetet är att undersöka skolors och skolledares arbete på mångkulturella 
skolor i och med en ökad globalisering. Med hjälp av diskussioner från fokusgrupper 
bestående av skolledare ska en bild skapas av utvecklingen på skolorna.  Frågor som 
rektorerna i fokusgruppsintervjuerna diskuterar: 

Hur upplever rektorer att det är att leda en mångkulturell skola? Hur beskriver de kraven och 
förutsättningarna – vad finns det för möjligheter och hinder? Vilka kompetenser behöver en 
rektor ha? Vad för slags stöd behövs och hur beskriver de stödet som de behöver? 

Bör mångkulturella skolor transformeras till interkulturella skolor?  

3	Teori	 	
I internationell forskning påträffas artiklar som beskriver utvecklingen av interkulturella 
skolor, till exempel, i Australien, på Cypern, Balkan och på Island. Webber och Lupart, 
(2011) Kanada, framhåller att debatten om huruvida resurser och stöd borde läggas på 
segregerade eller inkluderande klassrum borde upphöra och efterlyser en ständig och utbredd 
professionell dialog om interkulturell inkluderande utbildning.  

Pedagogisk forskning i Sverige som handlar om mångkultur är under utveckling och har 
hittills mest varit inriktad mot språk, vilken typ av undervisning som, till exempel, kan främja 
en aktiv tvåspråkighet samt förbättra elevernas dåliga studieresultat (Granstedt, 2010). 
Rektorers interkulturella ledarskap har studerats enligt Segerberg-Odent (2010) i något högre 
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grad. Forskare har, bland annat, intervjuat rektorer på skolor i multietniska områden och på 
minoritetsskolor och där har deras praktiska erfarenheter tagits tillvara. 

3.1 Mångkulturalitet och interkulturalitet 

För att förstå mångkulturalitet och interkulturalitet redogörs först för ordet kultur. I en 
socialantropologisk kontext innebär ordet kultur olika sätt att leva, tänka och verka inom en 
viss grupp. Det kan sägas vara gemensamma referenser, delade av medlemmar i en grupp, till 
exempel, värderingar, beteenden och föremål, ett system av gemensamma symboler och 
innebörder. En av de viktigaste funktionerna som kultur fyller i en organisation är att skapa 
kontinuitet och struktur för dess medlemmar (Lahdenperä, 2008). I kulturteoretiska 
sammanhang beskrivs ibland kultur som ett isberg där nio tiondelar är utom synhåll, den delen 
finns alltså inte i vårt medvetande och kallas ”djupkultur”(se figuren i bilaga 2). Den explicita 
kulturen med de synliga koderna reduceras oftast till språket, artefakter och andra fenotypiska 
markörer (Segerberg-Odent, 2010), som till exempel, kläder, litteratur, konst och mat.  

En mångkulturell miljö kännetecknas av ett mått på ett tillstånd till skillnad från en 
interkulturell miljö där handling, agerande och samverkan är utmärkande. Människor från 
olika kulturer som befinner sig i en mångkulturell miljö behöver varken mötas eller interagera 
trots att de finns i varandras fysiska närhet. ”Inter betyder växelverkan eller mellanmänsklig 
interaktion och kultur innefattar ett meningssystem vilket ger ordning och inriktning i 
människans liv” (Lahdenperä, 2012, s. 29). Människor med olika kulturell bakgrund 
samverkar och berikar varandra i en interkulturell organisation.  

Till vardags utnyttjas båda dessa begrepp, mångkulturell och interkulturell, som synonymer. 
Viktigt är dock att hålla isär begreppen eftersom de är värdemässigt olika laddade när det 
gäller förhållningssättet till kulturell mångfald: ordet mångkulturell uttrycker tillstånd medan 
interkulturell anger en handling. Kvalitativa och etiska perspektiv sätts dessutom på begreppet 
interkulturell eftersom värden som respekt, tolerans och jämlikhet inbegrips. Många skolor 
förmodas vara en blandning av mång- och interkulturella platser där eleverna oavsett kulturell 
bakgrund blandas i klassrum i och med organisering av arbetet, där kulturella projekt 
arrangeras av elever och personal men där också elever med samma kulturella bakgrund 
umgås i grupper.  

3.2 Interkulturell kompetens 

För att kunna bemöta människor från olika kulturer utan att skapa missförstånd och konflikter 
behövs interkulturell kompetens. Det handlar om hur kulturmöten hanteras och hur man 
bemästrar dess utmaningar. Ett effektivt interkulturellt samspel kräver öppenhet, nyfikenhet 
och förståelse för andra kulturer men även för den egna. I interaktionen uppstår ibland 
kulturkrockar, den interkulturella kompetensen är otillräcklig. Detta skapar missbedömningar 
av situationer, feltolkningar av icke-verbala signaler, brott mot sociala normer på grund av 
okunskap, olikheter och stereotypa tidsuppfattningar (Stier, 2009).  

Enligt Stier (2009) har ledare med interkulturell kompetens en gedigen kunskap inom 
området, han eller hon har en förmåga att förklara och presentera innehållet på ett begripligt 
och pedagogiskt sätt. Den sociala kompetensen gör att ledaren är kommunikativ, har lätt att få 
kontakt med människor och samtala samt att hon eller han är empatisk. En person som har 
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interkulturell kompetens har ”förmågan att kommunicera på ett effektivt och adekvat sätt i 
olika kulturella sammanhang” (Stier, 2009, s. 151) och på så sätt ”lyckas undvika alltför stora 
missförstånd eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer” (Stier, 2009, s. 151). 

Att ha interkulturell kommunikativ kompetens är att gå ytterligare ett steg och det anses vara 
en stor tillgång för en rektor i kommunikation och samförstånd med föräldrar till eleverna. 
Det beskrivs som en genuin interaktionsprocess mellan personer med olika etnisk bakgrund, 
där det finns både kunskaper, förståelse och öppenhet för olika synsätt och som resulterar i en 
ömsesidig tolkning och påverkan (Lundberg, 1991).  

3.3 Ledarskap 

Rektors uppdrag är att leda skolan i enlighet med läroplanen och den kommunala skolplanen, 
och enligt skollagen ska just det pedagogiska ledarskapet vara framträdande. Det omfattar 
ledarskap av den praktiska verksamheten, alltså besök i klassrummen men också rektors 
ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas 
kompetensutveckling (Holmberg & Henning, 2011). Kraven har på senare tid skärpts på 
rektors pedagogiska ledarskap men begreppet saknar tydlig definition. Olika innebörder gäller 
som, till exempel, att vara en pedagogisk förebild, vara effektiv samt vara en god 
vuxenpedagog. Rektor ska leda en lärande organisation eller en organisation där lärande är 
mål och inte medel. Lahdenperä (2006) beskriver skolledarnas situation: snabbt måste de ta in 
och förstå information, känslor, attityder, värderingar, dra slutsatser, göra upptäckter och 
därefter ta beslut och göra upp en plan.  

Enligt forskare behöver skolledare inte bara formell kunskap om hur man leder en skola. Det 
krävs även moralisk kompetens som är en övergripande term som täcker olika kompetenser 
såsom kunskap om skolan och elevernas kulturella bakgrund, kunskap om lärarna, deras 
bakgrund och strävanden och inte bara deras formella utbildning (Walker et al., 2007). Trots 
rektorers komplexa yrkesutövning så har skolledare ett ansvar att avbryta orättfärdigt 
handlande, en skyldighet som genomsyrar interkulturella inkluderande lärosäten (Webber & 
Lupart, 2011). 

Forskningen om rektorers ledarskap studerar, bland annat, social kompetens men handlar mer 
om utveckling av skolan på ett mer övergripande plan. Ledares tillförlitlighet, effektivitet och 
moralisk kompetens, ”leader authenticity”, diskuteras och går ut på att en skolledare alltid bör 
reflektera medvetet, vara kunnig, öppen, nyfiken och ständigt villig att lära sig nya saker. 
Walker och Shuangye (2007) framhåller att ledare i skolor med många etniska minoriteter 
möter andra krav än de i en mer homogen omgivning. Det är därför viktigt att om ledare i 
interkulturella skolor ska kunna göra skillnad så måste de lära sig att förstå de kulturella 
influenserna som påverkar deras skola. Det autentiska ledarskapet bör alltså utvecklas. 

Autentiskt ledarskap innebär verkligt, tillförlitligt och äkta ledarskap för autentiskt lärande 
som betyder något, en ledare måste förmå lärare och elever att se på lärandet inte bara som 
något fysiskt och tekniskt utan som en moralisk handling som berör och som har stor 
betydelse (Starratt, 2005). Autentiskt ledarskap, ”leader authenticity”, är viktigt i 
interkulturella skolor för att elevers olika behov ska tillgodoses och för att ledare ska göra 
skillnad: 
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 ”… leaders in schools comprised of large numbers of ethnic minority students face different demands 
than those in more ethnically homogeneous settings. It is therefore axiomatic that if leaders in intercultural 
schools are to make a difference then they must learn to understand the cultural influences affecting their 
schools; this calls for the development of leader authenticity” (Walker & Shuangye, 2007, s 187). 

I Lahdenperäs (2006) studie om ledarskap i mångkulturella skolor och som kan jämföras med 
ovanstående, beskrivs den kvalitet och kompetens som en rektor, anses behöva. Där 
presenteras egenskaper som engagemang, genuint intresse för människor, socialt 
ansvarstagande, mod och flexibilitet. Vidare efterlyses olika förmågor som, till exempel, att 
interagera, översätta, tolka dokument eller händelser från en annan kultur samt ha förmågan 
att byta perspektiv, bekräfta, godkänna föräldrars och elevers perspektiv. Att vara orädd, 
kunna lösa konflikter, kunna ta beslut och organisera anses också vara viktigt Tre 
komponenter identifieras: 1) Förståelsen av mångkultur och medvetenheten om behovet av att 
utveckla en mångkulturell skola 2) rektors agerande/uppförande som ledare 3) rektors 
personliga förmågor, kvaliteter eller brister gällande interkulturellt arbete.  

Ett interkulturellt ledarskap bör leda till ett öppnare förhållningssätt människor emellan. Mer 
tolerans visavi avvikande eller icke kulturbetingat beteende ökar förutsättningarna för att 
diskriminering och rasism minskar samtidigt som premisserna för bättre måluppfyllelse ökar. 
I företagsvärlden talas det om mångfaldsstrategiskt ledarskap eller endast mångfaldsstrategi 
(diversity management). Där erkänns och uppvärderas individuella skillnader, skapar 
acceptans och respekt skapas och därmed ökar förståelsen för att varje individ är unik. Detta 
ökar innovationsbenägenheten eftersom medarbetare med olika bakgrund har olika 
perspektiv, vilket även kan leda till att förståelsen för kunders/elevers olika behov fördjupas 
(Glans, 2010).  

Interkulturellt ledarskap kan appliceras på alla typer av kulturell mångfald. Även om det här 
arbetet endast refererar till kulturell mångfald med ursprung i kulturell och etnisk tillhörighet 
kan interkulturellt ledarskap betyda mycket i arbetet med värdegrundsfrågor, som till 
exempel, demokrati, empati, jämställdhet, rasism, diskriminering, fördomar och mobbning på 
en skola.  

3.4 Skolors interkulturella utveckling 

En rad forskare världen över vidhåller att interkulturell utbildning bör uppmuntras och 
undersöker strategier för att utveckling ska främjas. Vikten av skolors roll och ansvar 
understryks, att utveckla utformningen av utbildning för att möta behoven i nya sociala 
situationer i samband med den ökade ekonomiska globaliseringen rekommenderas 
(Adalbjarnardottir & Runarsdottir, 2006). Webber och Lupart (2011) ger ett internationellt 
perspektiv på ledning av interkulturella inkluderande skolor och uttrycker samtidigt behovet 
av en bred och fortgående professionell dialog om interkulturell inkluderande utbildning. De 
definierar interkulturell inkluderande utbildning som känns igen genom att den erbjuder total 
hänsyn till elevernas olikheter. Den förser elever med individuell undervisning och stöd för att 
tillmötesgå deras kognitiva, känslomässiga, fysiska, utvecklingsmässiga och kulturella 
attribut. 
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För att främja interkulturell utbildning har forskare undersökt lärares ledarskapskraft med 
målet att stärka föräldrar och andra som tillhör minoritetsgrupper för att de ska bli involverade 
i skolverksamheten. Detta, bland annat, för att bemöta utmaningen i Balkanländerna där flera 
olika etniska grupper upplever social exkludering. Forskarna vittnar om att för familjer kan 
utbildningen försvagas om läroplanen och skolans pedagogik inte reflekterar över kulturell 
mångfald inom den egna kommunen. De hänvisar också till EFA Global Monitoring Report: 
“it is not just a matter of enabling children to attend school, but of ensuring the quality of that 
experience for those who have access to schooling” (2016, s. 63). Det handlar inte enbart om 
att barn och ungdomar ska få gå i skolan utan om att kvalitétsäkra elevernas erfarenhet av sin 
skolgång (Vranjeŝević & Frost, 2016).  

Forskare har studerat rektorers roll och utsikterna för utvecklingen av interkulturell 
utbildning. Skolledare spelar en betydande roll i förverkligandet av interkulturell utbildning. 
Ledares pedagogiska visioner, klimatet på skolan, mål och agerande påverkar utvecklingen 
(Hajisoteriou & Angelides, 2013). Det kan konstateras att forskare anser att det är viktigt att 
utveckla och skapa interkulturella och inkluderande skolor. Webber och Lupart (2011) 
framhåller också detta men vidhåller samtidigt att ”interkulturell kompetens” inte betyder att 
en skolledare måste ha kunskap om alla olika kulturer som eleverna tillhör. Det är inte helt 
och hållet möjligt eftersom det är svårt och tidsödande att lära sig förstå skillnaderna bland 
alla olika kulturella grupper. Kulturer och subkulturer skapas hela tiden och därför kommer 
kulturell förståelse att förbli trevande men den rika kulturella mångfalden bland eleverna gör 
det omöjligt för skolledare att ignorera behovet av att utveckla medvetenheten om de 
kulturella skillnaderna. 

Webber och Lupart (2011) har skrivit en artikel om ledarrollen på interkulturellt inkluderande 
skolor genom att be forskare världen över att vara medförfattare och resultatet är, bland annat, 
ett begreppsmässigt ramverk och ett handlingsschema för interkulturell inkluderande 
utbildning. Det begreppsmässiga ramverket tydliggör grunden och strävanden för en 
interkulturell inkluderande skola: Utbildning utgör en grundläggande mänsklig rättighet och 
skolor ska basera undervisningen på tolerans och respekt samt värdesätta mångfald. Individen 
ska motiveras till lärande och samhället ska ”tjäna” på detta genom förbättrade skolresultat, 
mer engagerade medborgare samt minskad risk för exkludering och utanförskap.   

Handlingsschemat som Webber och Lupart (2011) skapat utgår från värderingar och principer 
och enligt forskarna ska, i en interkulturell inkluderande skola, antaganden, partiskhet och 
övertygelser ifrågasättas, förtryck och maktåtskillnad stävjas, status quo stås emot, investering 
i professionell utveckling främjas och ett tydligt instruerande ledarskap skapas. 

Grundprinciperna i det begreppsmässiga ramverket inkluderar individers och gruppers lika 
rättigheter samt statens skyldighet att skydda medborgare undan begränsning av mänskliga 
rättigheter. Elever ska ses som en värdefull resurs i samhället, alla medborgare har rätt att lära 
och skaffa sig en utbildning och skolor och utbildningssystem är ansvariga för inflytande och 
påverkan på elever. Ansvariga aktörer inom utbildning och politiker bör sträva efter att 
gränslöst entreprenörskap praktiseras för att nya och innovativa möjligheter ska skapa 
mänsklig och social kapacitet och kompetens (Webber & Lupart, 2011).  
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En rektors erfarenheter och strategi för att skapa en interkulturell skola på Island presenteras i 
en artikel av Adalbjarnardottir och Runarsdottir (2006). Artikeln fokuserar på en skolledares 
professionella medvetenhet att främja och uppmuntra, inte bara lärarnas utan även elevernas 
interkulturella kompetens. Rektorn hävdar att mänskliga rättigheter och ömsesidig respekt 
mellan lärare och elever råder, likaså tolerans, omtanke samt positiv attityd gentemot alla 
elever. Utifrån dessa värderingar var vägen att skapa en interkulturell skola inte så lång. 
Vidare talar rektorn om en positiv atmosfär och kultur bland all personal och alla elever, även 
undervisningsmetoder genomsyras av detta. Fortbildning, ständig reflektion för ytterligare 
utveckling, samarbete, hitta individuella styrkor och dra nytta av dem hos lärare för att stärka 
deras självkänsla, arbetsglädje och lekfullhet samt skapa en ökad helhetsbild av 
utbildningssystemet är aspekter som framkommer. Vidare kräver rektorn öppna dörrar till 
klassrummen och är framtidsorienterad i sitt tänkande och planerande. 

För att skapa en interkulturell skola krävs enligt Lahdenperäs studie (2006) en analys av 
existerande situation och att rektorn tar sig an ansvaret för organisationen och kulturen i den. I 
arbetet med skolans normer bör olika perspektiv finnas med, attityder, värderingar och 
kulturell medvetenhet när åtgärder för att utveckla skolans interkulturella lärmiljö vidtas. 
Vidare beskrivs hur rekrytering bör planeras, hur utvärderingssystemet förändras, fortbildning 
utvecklas samt att mångfald etableras i arbetsgrupper och kommittéer. Målet är att hela 
organisationen, all personal, ska ha målet att utveckla den till en interkulturell lärande miljö.  

4	Metod	
En kvalitativ studie har genomförts som baserats på empiriskt material som vilar på insamling 
av data från fokusgruppsintervjuer och som genomförts där skolledares personliga åsikter och 
erfarenheter av ledarskap på mångkulturella skolor undersökts. Rektorerna diskuterade, bland 
annat, frågor om vad det innebär att leda en mångkulturell skola och hur de ser på möjligheter 
och hinder samt förutsättningarna för att möta de allt högre kraven.  

4.1 Fokusgruppsintervjuer 

Forskare vänder sig till grupper av människor för fokusgruppsintervjuer istället för att 
intervjua enskilda personer, var och en för sig. Wibeck anger positiva erfarenheter av metoden 
”de ger möjlighet till en del upptäckande … fokusgrupper (har) en speciell styrka i det att 
deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och att jämföra dessa 
sinsemellan” (2010, s. 149). Deltagarna kan på så vis lära sig av de andra i gruppen och ta 
med sig kunskap och erfarenheter för att använda det i sin yrkesutövning.  

Förfrågan skickades till biträdande rektorer och utvecklare (med rektorserfarenhet) i en 
kommun i mellansverige om att delta i fokusgruppsintervju. Sex personer, tre män och tre 
kvinnor, anmälde intresse vid förfrågan. Åldern på deltagarna bedöms vara mellan 40 och 65. 
Några har arbetat eller arbetar som biträdande rektorer eller rektorer på grund- och 
gymnasieskolor i kommunen men har även erfarenhet från andra kommuner. Två av 
deltagarna hade lämnat rektorsrollen för andra uppdrag. De har alla kunskap om och 
erfarenhet av att leda en mångkulturell skola, en blandning av intresserade rektorer med olika 
slags erfarenheter på ett flertal skolor. 
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Inledningsvis presenterade deltagarna kort sin verksamhet, detta för att informera de övriga i 
gruppen och för att komma igång. Fem halvöppna frågor ställdes som skulle inspirera till 
diskussion och utbyte av tankar. Deltagarna fick inte frågorna i förväg, målet var att de skulle 
komma oförberedda eftersom de spontant skulle resonera och reflektera tillsammans.  

De två intervjuerna varade i cirka en timme vardera, frågeledarens roll var att föra 
diskussionen framåt genom att ställa nästkommande fråga och se till att varje deltagare fick ta 
plats och tala. Alla deltagare var aktiva och hade mycket att säga, utbytet av tankar och idéer 
förde samtalet vidare. 

Intervjuerna spelades in på Iphone och har sedan transkriberats vilket resulterat i två 
dokument på 14 respektive 10 sidor. All text har markerats med olika färg beroende på vilken 
fråga som ställts, samma tema har alltså markerats med samma färg för att lättare hitta svar på 
ställda frågor i studien och för att strukturera arbetet på ett tydligt sätt. 

4.2 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet uppmanar forskare att följa vissa etiska regler som, bland annat, säger att 
informanterna i intervjuer ska garanteras anonymitet eller konfidentialitet om det är känslig 
information som forskaren eller studenten får ta del av.  (Vetenskapsrådet, 2011). I detta fall 
garanterades deltagarna konfidentialitet i frågeformuläret (bilaga 1). Varken namn på 
personer, skolor eller kommun nämns i arbetet. Informationen gavs även muntligt vid tillfället 
för gruppintervjuerna.   

5	Resultat	

5.1 Fokusgruppsintervjuer 

Resultatet av fokusgruppsintervjuerna har delats in enligt frågeställningarna och redovisas i 
samma ordning som frågorna ställdes. 

5.1.1 Leda en mångkulturell skola 

Enligt en rektor ställs större krav på ledningen på skolan, att de har förståelse för att elever 
med utländsk bakgrund är mer resurskrävande. Det krävs att de inom ledningsgruppen har en 
samsyn och att de förstår att ta tillvara elevernas olika bakgrund och resurser.  Eftersom 
rektorsgrupper på skolor oftast inte har samma syn och förståelse måste en ledare vara stark 
för att orka stå upp för den här elevgruppen och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda.  
”Det måste vara starka ledare som kan stå emot, i en ledningsgrupp, eller hur, det måste det 
va, för man får kämpa.”  

Flera rektorer anser att kraven är högre när det gäller att leda mångkulturella skolor även om 
samhället är öppnare idag och att kunskapen, acceptansen och respekten för människor med 
annan etnisk och kulturell bakgrund ökar. Rektorerna vittnar om att ledning av en 
mångkulturell skola har förändrats de senaste åren, elever med invandrarbakgrund sågs för 
några år sedan som en form av belastning. De upplever en attitydförändring bland både lärare 
och elever. ”… man är bättre på att tillvarata de resurser som finns idag och man tänker på… 
man utgår ifrån eleverna på ett annat sätt.” Personalen ser inte invandrarelever som en grupp 
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längre, de utgår ifrån individen och är mer medvetna om att eleverna redan har förvärvad 
kunskap. Rektorerna beskriver också stämningen på skolan som bättre än förut, det är inte lika 
många konflikter och de är inte heller så stora som de kunde vara för bara några år sedan. 
”För ett antal år sedan så hamna vi ofta i detta att det kunde vara två som började bråka o sen 
kunde det bli en gruppkonflikt.” Ett litet bråk mellan två personer kunde utmynna i en större 
konflikt mellan två olika grupper. 

En av orsakerna till att stämningen förbättrats, enligt rektorerna, är att skolor har fokuserat på 
värdegrundsarbete med upprättande och utveckling av likabehandlingsplaner som diskuteras i 
klasser och att eleverna inte längre och inte i lika hög grad är bemötta som en grupp utan som 
individer. Ytterligare en förändring av beteende som kan nämnas här är att eleverna förut 
förklarade bråk och stök med att det berodde på deras kultur, vilket knappt händer längre, 
enligt rektorerna. ”… det är inte många år sen vi hade invandrargrupperingar som kunde vara 
mer uppe i taket än på golvet o säga att det tillhör vår kultur…”. 

Rektorerna nämner lärares ansvar att ta tillvara mångfalden som finns och att använda den 
som en resurs. ”… det är alla lärares ansvar att tillvarata den här mångfalden som finns i 
skolan o i alla ämnen…”. Lyckas lärarna dra nytta av olikheterna så att, till exempel, andra 
perspektiv kommer fram fördjupas lärandet. ”… vi lär av varandra, vi gör saker ihop… vi 
använder varandras resurser…” menar en av deltagarna. 

I samtalen framkommer att rektorerna tycker olika, några anser att det inte är någon skillnad 
mellan att leda en mono- eller mångkulturell skola eftersom alla elever har samma rätt till 
likabehandling. Alla är överens om att likabehandling är en självklarhet men, trots det tycker 
andra att det är en stor skillnad, de har upplevt ledningsgrupper där det inte finns någon 
förståelse för att ta tillvara på mångfalden och där inte någon hänsyn tas till organisations- och 
resursfördelningsfrågor, till exempel. För alla deltagare är det självklart med likabehandling 
men hur det ska ske varierar.  

5.1.2 Möjligheter 

I och med att attityder förändras och kunskapen ökar vad gäller interkulturella frågor skapas 
möjligheter. När lärare och rektorer tar tillvara mångfalden, till exempel, kan goda 
förutsättningar skapas för att elever och lärare berikar varandra och lärandet får fler 
perspektiv. Möjligheter inom Vård- och omsorgsprogrammet tas upp där olika kulturella 
perspektiv just inom vården tas tillvara. ”… hur mångkulturen skulle kunna berika 
utbildningen…” och ”… hur ska man möta brukare framöver? Eftersom vi har en åldrande 
befolkning med utländsk bakgrund och som har behov som kanske skiljer sig från vad 
vårdpersonal är van vid så är frågan högaktuell. Elever med utländsk bakgrund kan, under 
praktikperioder, utgöra en länk mellan vårdpersonal och brukare för bättre kommunikation 
och förståelse.  

Samtidigt som dålig ekonomi kan vara ett hinder för ökad integration och en positiv 
utveckling kan den faktiskt leda till möjligheter. ”Nyanlända elever med annat modersmål och 
svensktalande elever, till exempel, blir sammansatta i en större undervisningsgrupp, studerar 
tillsammans, …”. Istället för att organisera små undervisningsgrupper på de olika 
programmen, som ibland är brukligt, samordnas lektioner för fler elever på olika program. 
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”… medan en skola kan spara pengar i och med samordning av lektioner … är det ett sätt att 
förebygga konflikter eftersom de lär sig att samarbeta”.  

En rektor berättar om det ökade kravet på lärare att variera och individualisera undervisningen 
och säger att han ibland har fått svara upp till elevers krav och stötta dem genom att få lärare 
att förändra sitt sätt att arbeta. När elever med annat modersmål inte förstår för att läraren 
använder sig av alltför svåra ord, till exempel, kan han eller hon beskriva med andra, enklare 
ord och med bilder, använda sig av ett språkligt mer utvecklat arbetssätt. ”… det finns 
mängder med saker som händer i klassrummen… ” och ”helt plötsligt så kommer det inte bara 
dom här invandrareleverna t… nej alla till del utan alla andra som inte lär, inte just mitt enda 
sätt att ja ja…! Dom är flera som kommer att nå målen bättre!” Det har visat sig att det här 
arbetssättet inte enbart underlättar för elever med annat modersmål utan alla elever, det finns 
ju de som har svenska som första språk men som också har svårigheter. Förutsättningarna för 
ökad måluppfyllelse skapas därmed. 

5.1.3 Hinder och svårigheter 

Några av rektorerna saknar förståelse, kunskap och engagemang från ledarkollegor och i och 
med det skapas hinder. ”… jag har inte haft några kollegor som har haft någon förståelse alls. 
Dom sköter sitt och dom bildar sina grupper”. När ledarkollegor skapar nätverk och 
arbetsgrupper utan att samarbeta med dem som ansvarar för de internationella eleverna känner 
dessa rektorer sig åtsidosatta. ”… det var svårt och väldigt tungrott att få igång nåt sånt… 
(engagemang)”.  

Inställningen från rektorskollegor på en skola gör att vissa program får låg status då den 
senast anställde rektorn oftast får ansvara för de program som inte anses lika viktiga, till 
exempel där flest internationella elever går. ”… rektorn som blev sist anställd får det här 
(programmet) för det är inget viktigt…”. Vid nyrekrytering av skolledare efterlyser deltagarna 
mer kunskap, engagemang och förståelse för mång- och interkultur, en annons borde tydligt 
efterlysa interkulturell kunskap. Den nyanställda ska ha lika hög status som de andra i 
ledningsgruppen oberoende vilket program han eller hon arbetar på, ett djupare samarbete 
mellan rektorer på olika program efterlystes också. 

Deltagarna anser sig starkt intresserade av sin verksamhet, att de och deras personal är mycket 
aktiva. De anser att stödet från förvaltningsledningen inte är tillräckligt, att det inte händer 
något där vad gäller ledningsfunktioner och att det utgör ett hinder. ”… jag är intresserad av 
den här verksamheten… jag tycker inte att det hänt mycket … alltså när jag tänker på 
ledningsfunktioner ovanför väldigt aktiva rektorer och personal…”. Rektorerna saknar även 
stöd från politiker och ledare inom kommunen. 

Enligt en rektor finns det tecken på bristande kunskap och medvetenhet. ”… inte ser 
möjligheterna” och ”det har inte funnits någon medvetenhet.” Det skulle vara positivt för 
skolan om en av uppgifterna var att höja statusen på programmet. ”Jag vill ju att det ska vara 
rektorer som har uppgiften för att sätta status va, … blir det inget lyft för skolan.” 

Okunskap är ytterligare ett hinder. En rektor berättar om en skola där det inte fanns någon 
erfarenhet av nyinflyttade elever med annan kulturell bakgrund och annat modersmål. Det var 
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svårt att förändra och utveckla organisationen där, ledningsgruppen saknade kunskap och 
förståelse för interkulturella frågor och förutsättningarna var helt olika för eleverna. ”… att 
många av dom här eleverna ha ju väldigt goda kunskaper med sig och de måste ju komma 
vidare i sin kunskapsutveckling. O då erbjuder man ingenting…” Det finns rektorer som inte 
förstår att de flesta elever som flyttar in från ett annat land oftast har goda kunskaper i 
bagaget. ”… man kan läsa de andra gymnasiekurserna via sitt eget modersmål, alltså att man 
satsar på det så att man kommer fram.” Rektorn menar att ledare ska se till att elever med 
annat modersmål ska kunna läsa kurser med hjälp av sitt första språk för att möjliggöra deras 
utveckling, att de ska komma framåt i studierna. Kemi, till exempel, ska inte behöva läsas på 
svenska och det är ju inte nödvändigt att läsa engelska via svenskan. ”… man behöver ju inte 
läsa engelska via svenskan, man behöver ju inte läsa kemi via svenskan…” Det är viktigt att 
eleverna stimuleras, att de känner att de lär sig saker och uppnår goda resultat. Risken är ju att 
de tappar motivationen för att läsa när de får alldeles för lätta uppgifter. ”Elever som gått två 
år på gymnasiet i Irak… pulade med sån här Lär-dig-lätt-svenska!” De fick ingen stimulans o 
stannade upp… verkligen… de tappar motivationen, ja de tappar HELT motivationen!” 

En mångkulturell skola är resurskrävande och dålig ekonomi är ett hinder för en god 
utveckling på en skola, till exempel, när pengarna inte räcker till för det språkstöd som alla 
elever har laglig rätt till. ”… det är mycket resurskrävande verksamheter när det är 
mångkultur… tyvärr i kommunen följer vi inte lagen strikt!” En rektor nämner att lagen inte 
följs eftersom elever med ett annat modersmål inte får tillräckligt med handledning på sitt 
eget språk. ”… varje elev med ett annat språk har rätt till att få handledning på sitt eget språk, 
så står det i lagen, och vad har vi?” 

Deltagarnas tankar skiljer sig åt när det gäller synen på hur kommunen arbetat med frågorna 
om mångkultur, åsikterna skiljer sig också när det gäller hur enskilda lärare utvecklats i sina 
roller. Några anser att utvecklingen gått framåt och att verksamheterna arbetar mycket bra och 
är engagerade i interkulturella frågor: ”… alla lärare har blivit bättre på just det här…”.  
Andra har inte sett några initiativ till att diskutera eller arbeta för en utveckling. ”… jag har 
aldrig hört att det tagits något initiativ under mina år till att diskutera de här frågorna, … nej! 
Aldrig! Aldrig! De har bara sopats bort så här va.” 

5.1.4 Kompetens 

Alla deltagare är överens om att en rektor måste vara öppen, nyfiken och ha förståelse för 
människors olikheter samt elevers skiftande behov och förutsättningar. Dock skiljer sig svaren 
gällande mångkulturell skola, några menar att det är ännu viktigare med insikt och kunskap, 
rektorn måste vara stark, envis och han eller hon behöver ha ett engagemang som går utöver 
det vanliga. Det är ju inte alltid som en hel ledningsgrupp på en skola har arbetat med elever 
från andra kulturer med annat modersmål. Andra rektorer säger att det rent generellt inte 
behövs någon specifik kunskap förutom att vara en god ledare med känsla för att leda, alla 
elever ska ju behandlas lika. ”Du ska vara en god ledare asså, jag skulle inte säga att det är nåt 
specifikt, nej den gode ledaren, vet ju… har ju känsla för de här oavsett vad de ä man leder de 
är ju ingen specifik kompetens som man ska ha där... alla elever ska ju behandlas lika.” Det är 
viktigt att vara intresserad av eleverna och sin personal, att vilja skapa en bra arbetsmiljö där 
alla ska ha förutsättningar för att nå kunskapsmålen:”… däremot att vara intresserad av sina 
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elever och sin personal naturligtvis… och vilja skapa en bra arbetsmiljö där alla har 
förutsättningar för att lyckas…”. 

En rektor bör, enligt deltagarna, vara innovativ och god organisatör, det kan handla om att 
lägga ner extra tid på schemafrågor så att elever som behöver extra språkstöd kan delta i 
praktiska ämnen som bild och idrott tillsammans med svensktalande elever på andra program.  

De intervjuade samtalar om ledarens värderingar, en rektor ska ha värdegrunden i sig, det vill 
säga att hans eller hennes värderingar ska stämma överens med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna, såsom människors lika värde, jämställdhet och 
solidaritet mellan människor, till exempel. ”… de handlar om att själv vara medveten om vad 
jag har för värdegrund, vad står jag för?” En ledare måste också, enligt en rektor, vara 
intresserad av det pedagogiska uppdraget, tycka om barn och vuxna, tycka om människor med 
deras olikheter samt vara medveten om sin egen värdegrund. En ledare måste ha personlig 
insikt i hur han eller hon ser på sina medmänniskor. 

”… har man den värdegrunden i sig och sen är intresserad av de pedagogiska uppdraget i de här o kan 
skapa en ett bra arbetslag i skolan så kan man nog lära vilka ungar som helst vad det är dom ska lära 
sig… man måsta tycka om barn, man måste tycka om vuxna, om människor med dom olikheter som alla 
har, de är en sån där grundinställning… spelar ingen roll med alla planer om jag inte landar i mig 
själv…”. 

5.1.5 Stöd  

En av fokusgrupperna diskuterar användandet av likabehandlingsplanen som enligt skollagen 
ska utarbetas på alla skolor, de anser att den utgör ett gott stöd. De upplever att den verkligen 
hjälper, den finns som en checklista där alla saker som måste göras kan bockas av så att man 
inte missar något när något dramatiskt händer. 

”… de finns ju, de står ju för en värdegrund som vi har med oss hela tiden, …” och ”… sen hjälper den 
verkligen oss när det verkligen händer nånting dramatiskt, då är den ett körschema, glöm inte de 
pappret… o de kontaktnätet… ” och vidare ”… jag menar att den är  i form av en lagbok när det faktiskt 
går på tok.” 

6	Diskussion	
Syftet med det här arbetet har varit att studera rektorers tankar och skolors arbete med fokus 
på mång- och interkultur. En bild skulle skapas av hur utvecklingen ser ut på en mångkulturell 
skola, vilka krav det ställs och vad det finns för möjligheter och hinder. Nedan diskuteras 
resultaten i samma följd som föregående avsnitt: vad det innebär att leda en mångkulturell 
skola, vad det finns för möjligheter och hinder samt behov av stöd och kompetens.  

6. 1 Leda en mångkulturell skola 

Rektors uppdrag innebär, sammanfattningsvis, att leda det administrativa arbetet och att vara 
pedagogiskt ansvarig vilket innefattar en rad olika ansvarsområden. Ansvaret vänder sig inte 
bara inåt i organisationen gentemot elever och personal utan också utåt: föräldrar, nämnd, 
myndigheter och samhället i stort. Uppdraget är komplext, detta vittnar flera forskare om, till 
exempel, Webber och Lupart (2011) som menar att arbetet är extremt invecklat. Några av 
rektorerna i de två fokusgrupperna var överens om att det är tyngre att arbeta på en 
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mångkulturell skola men alla var inte helt eniga i frågan. De hade heller inte samma 
uppfattning om det skulle vara någon skillnad mellan att leda en mång- eller monokulturell 
skola. En orsak till detta skulle kunna vara de senaste årens ökade invandring från 
krigsdrabbade länder. Det har gjort att ungdomar och vuxna har vant sig vid att se och träffa 
människor som kanske bryter på svenska, som ser annorlunda ut samt att många invandrade 
ungdomar, eller ungdomar med utländska föräldrar, anammar den svenska kulturen och 
integreras alltmer. Å andra sidan kan det bero på avsaknad av förståelse och medvetenhet 
kring behovet av att utveckla mångkulturella skolor vilket Lahdenperä (2006) förordar. 
Webber och Lupart (2011) beskriver behovet av professionell utveckling för ökad 
medvetenhet om kulturella skillnader. Frustration uttrycktes av några rektorer, de ansåg inte 
att utvecklingen gick framåt. 

Ytterligare orsak till att åsikterna gick isär gällande frågan om det skulle vara skillnad att leda 
en mång- eller monokulturell skola på grund av att alla elever har rätt till likabehandling kan 
tolkas som att rektorerna har olika erfarenheter och att de egentligen tänker på två olika saker. 
Medan någon talade om verksamhetens organisation och resursfördelning och att elevers (i 
det här fallet, elever med annan kulturell bakgrund) utveckling och lärande kan påverkas 
positivt genom att rektorerna samverkar i högre utsträckning och genom en mer genomtänkt 
och innovativ schemaläggning, till exempel, pratade en annan om alla elevers rätt till 
likabehandling. Alla elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika 
rättigheter och möjligheter.   

Detta tolkas som att det å ena sidan handlar om att organisera samarbete och kommunikation, 
få syn på utmaningar och bemöta dessa tillsammans för att utveckla verksamheten mot ett 
gemensamt mål. Å andra sidan handlar det om bemötande och elevers rätt till stöd och hjälp 
för att nå goda resultat. Båda dessa påståenden faller under, som Webber och Lupart (2011) 
kallar det, interkulturell inkluderande utbildning, då utveckling av organisation och 
kommunikation är ett sätt att transformera utbildningen. Likaså är bemötande och elevers lika 
rätt till stöd viktigt i interkulturell inkluderande utbildning. Samtidigt påpekas att detta inte 
innebär att alla elever ska ha samma stöd utan elever med olika förutsättningar ska ges det 
stöd just de behöver – ibland olika - för att nå målen.  

Ett påstående handlade om att samarbetet i ledningsgrupper inte fungerar så bra. 
Motsättningarna kan delvis bero på att de i ledningsgruppen har olika synpunkter, olika insikt 
och förståelse för om och hur de ska utveckla skolan så att den blir inkluderande och 
interkulturell. Att ha förståelse för varandras uppdrag kan vara en viktig plattform för 
samarbete och god kommunikation.  

Att kommunicera väl även med elever och deras föräldrar kan också vara viktigt, flera studier 
handlar om kommunikationsproblem med föräldrarna. Om inte föräldrarna får en positiv 
kontakt med skolan och inte förstår hur den fungerar kan det påverka deras barn och deras 
skolgång negativt. Vidare uppstår klyftor mellan skolledare och föräldrar på mångkulturella 
skolor då, till exempel, personal ibland motsätter sig modersmålsundervisning och anställning 
av lärare med annan kulturell bakgrund (Lahdenperä, 2006). Vranjeŝević och Frost (2016) 
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kommer fram till att föräldrar kan utgöra en betydande del i undervisningen, till exempel, som 
vanligtvis är endast lärarens ansvar.  

Frågan om status nämndes av en rektor i intervjuerna, olika program har olika status och 
rektorn för de internationella klasserna skulle stå lägst på skalan vilket inte är förenligt med 
skollagen och diskrimineringslagen. En kultur där liknande värderingar uttrycks eller märks 
genom attityder, skapar barriärer och gränser mellan elever och lärare. I och med att en grupp 
upplever sig som bättre än andra är risken stor att de utanför påverkas negativt, detta 
formulerar Lahdenperä som följer: ”Människor som utsätts för negativa etniska fördomar 
känner sig förminskade och diskriminerade … detta hindrar utvecklingen av verksamheten 
(2006, s. 6). Beskrivningen av internationella klasser som värderas sämre bekräftas även av 
Granstedt som skriver att rapporter finns om att ”elever med utländsk bakgrund upplever 
rasism och diskriminering i den svenska skolan” (2010, s. 14). Skolinspektionens rapporter 
handlar om kvalitetsskillnader och otillräcklig individanpassning i undervisningen, de handlar 
inte om diskriminering i bemötandet, men det kan ju vara en orsak till att måluppfyllelsen är 
lägre bland elever med utländsk bakgrund. 

Alla elever, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har rätt till 
likabehandling. Det anses självklart, men medvetenheten och kunskapen om just elever med 
annan kulturell bakgrund skulle kunna fördjupas eftersom de utgör en så pass stor grupp och 
representerar flera olika perspektiv. Forskare framhåller orsaker till varför interkulturell skola 
bör skapas: ökad kunskap om tolerans, respekt och uppskattning av mångfald, en mer rättvis 
skola samt korrelationen mellan utbildning, gott medborgarskap och god hälsa. Vidare ges 
orsaker som önskan om ökat deltagande i utbildning och i samhället samt begränsning av 
socialt utanförskap (Webber och Lupart, 2011). Andra svårigheter och problem på skolor 
presenteras i Lahdenperäs forskning och enligt henne är dessa skolor i ”desperat behov av 
förändring och utveckling” (2006, s. 7) eftersom alldeles för få rektorer har en plan för 
mångfald. Den som menar att det inte är någon skillnad mellan att leda en mono- eller 
interkulturell skola menar kanske att detta är självklarheter utan att just fokusera på kulturella 
skillnader. 

Fortsättningsvis talades det om elevers lika värde och att elever med annan kulturell bakgrund 
mer och mer bemöts av personalen på individuell basis. Trots det så förekommer det att 
kategorisering fortfarande uttrycks, till exempel när det i diskussionen yttrades vid några 
tillfällen ”dom här eleverna”.  Är det så att ”vi-och-dom-känslan” fortfarande sitter djupt och 
att de eleverna behandlas som en annan homogen grupp trots att de har olika ursprung och 
helt olika bakgrund? Medvetenheten om ens eget sätt att tala om och hur elever ska bemötas 
kunde öka eftersom risken är att omedvetenheten kan göra att elever särbehandlas på ett 
negativt sätt.  

Enligt socialpsykologin konstruerar människorna ”vi” och ”dom”, ” in- och utgrupper”, där 
”utgruppen” är motsatsen till en tänkt identitet, sammanhållning och solidaritet som 
”ingruppen” besitter. Okunskap och osäkerhet inför främmande människor är en av orsakerna 
till detta och skapar vänskap och lojalitet i ”ingrupper” (Emilsson, 2014).  
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6. 2 Möjligheter  

När deltagarna i fokusgrupperna beskriver sitt arbete om möjligheterna för utveckling, till 
exempel, talar de om samarbete, organisering av verksamhet och ekonomiska frågor. Att gå i 
bräschen för att förändra och utveckla skulle leda fram till det forskarna skriver om och som 
är på en mer övergripande samhällelig nivå: möjligheter såsom ökat deltagande i samhället, 
minskat socialt utanförskap samt korrelationen mellan utbildning, gott medborgarskap och 
god hälsa (Webber och Lupart, 2011).  

Chans till integration, bland annat, togs upp när diskussionsgrupperna talade om möjligheter. 
Det kan skapas genom samverkan och organisatoriska förändringar som ibland tvingas fram 
på grund av dålig ekonomi samt tillvaratagandet av elevers kulturella kunskap. Samarbete 
mellan olika program, schemaändring och sammanslagning av två grupper kan spara pengar 
och sammanföra elever som antagligen annars inte skulle komma i kontakt med varandra. 
Problem som uppstår och identifieringen av dessa kan i slutändan skapa innovativa och 
positiva lösningar.  

Exempel på hur elevers olika kulturella kompetens kan tas tillvara är att vara lyhörd, lära och 
använda den på olika sätt. Exempelvis behövs den kulturella kompetensen inom vården. Det 
gäller elever på Vård- och omsorgsprogrammet där elevernas kulturella kunskap kan tas 
tillvara på praktiken och i undervisningen samtidigt som de lär sig yrket. Detta får ses som en 
möjlighet till att förbättra utbildningen och även kvaliteten i vården då det finns svårigheter 
att bemöta äldre med annan kulturell bakgrund. Enligt en rektor är frågan högaktuell eftersom 
vi har en åldrande befolkning med utländsk bakgrund och som har behov som kanske skiljer 
sig från vad vårdpersonal är van vid. Elevers kunskap tas tillvara vilket utvecklar dem och ger 
dem självförtroende samtidigt som lärarna och de andra eleverna på utbildningen utvecklas. 
Detta är ett exempel på hur interkulturell utbildning kan bidra till ökat samhällsengagemang 
och reducerat utanförskap. 

Kreativa och nya arbetssätt gör att utbildningen utvecklas, det är rektors roll att skapa 
förutsättningar och leda detta arbete genom, till exempel, fortbildning, samtal och 
diskussioner med personalen. Om lärare arbetar lösningsfokuserat och inte automatiskt 
fortsätter att undervisa traditionellt skapas förutsättningar för bättre resultat. Exempel på detta 
gavs: vid svårigheter att få elever godkända i ämnet, särskilt elever med annan kulturell 
bakgrund med sämre språkkunskaper i svenska, på hur lärare förklarar fler svenska ord och 
termer och arbetar mer språkorienterat. Detta hjälper inte bara invandrareleverna utan alla 
elever.  

En interkulturell skola skulle i viss mån kunna jämföras med företag som tar vara på 
medarbetares olikheter.  I Handelskammarens rapport om Diversity Management (Glans, 
2010) kan läsas om möjligheter för företag som tillvaratar och värderar personalens olikheter. 
I rapporten beskrivs hur företag får fler perspektiv på verksamheten, förstår mångfalden bland 
sina kunder och ökar lönsamheten.  

6. 3 Hinder och svårigheter  

Det finns olika hinder för att leda en interkulturell skola på ett framgångsrikt sätt och det var, 
enligt de intervjuade, okunskap, brist på stöd och förståelse från politiker och huvudmän. I 
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diskussionen om vad det innebär att leda en mångkulturell skola nämndes att samarbete och 
samförstånd inte fungerar särskilt väl mellan rektorer i ledningsgrupper, det skulle kunna ses 
som en brist.  

Rektorerna saknade tillräckligt med resurser samt stöd från ledningen och det ansågs utgöra 
ett hinder. Stöd från politiker och ledare inom kommunen saknades av rektorerna och det 
stämmer överens med vad som går att läsa i en kvalitetsgranskning av rektors ledarskap som 
gjorts av skolinspektionen. Elva kommuner valdes ut och visade på att huvudmannen brister i 
att ge stöd och förutsättningar att utföra deras uppdrag. Kanske skulle man här kunna jämföra 
en skolas ledningsgrupps samverkan med förvaltningsledningen för ett antal skolor och 
konstatera att det är lika viktigt med samarbete på båda nivåerna. Kommunikation och 
samverkan för en övergripande inblick och kunskap om verksamheten kan underlätta för 
rektorerna i deras yrkesutövande. Om det finns en tydlig inriktning på mångfaldsarbetet och 
ett tydligt gemensamt mål skulle det säkerligen upplevas som stöttande och inspirerande och 
risken för att kvalitéen på mångfaldsarbetet blir ojämn skulle undvikas. Om, såsom uttrycktes 
i intervjuerna, det goda arbetet som pågår inte uppmärksammas och syns ansågs det försämra 
förutsättningarna för utveckling, och lärares och rektorers engagemang skulle slockna.  

I kommunens handlingsplan för integrationsarbete finns två punkter som vänder sig direkt till 
förskolor och skolor. I en uppdaterad handlingsplan för hur kommunen ska arbeta för att 
utvecklas till en interkulturell verksamhet finns tre punkter som riktar sig direkt till förskolor 
och skolor: ”Arbeta målinriktat med värdegrundsfrågor i skolan och förskolan” (Eskilstuna 
kommun, 2014, s. 9), ”I samverkan med Mälardalens högskola arbeta fram forskningscirklar 
på temat interkulturell/interreligiös kommunikation med rektorer som målgrupp” (Eskilstuna 
kommun, 2014, s.10) samt ”Genomföra insatser för att fler av kommunens förskolor och 
skolor ska utveckla en interkulturell pedagogik och ett interkulturellt ledarskap”. (Eskilstuna 
kommun, 2014, s. 14).  

Det finns riktning och mål för kommunens och skolornas interkulturella utvecklingsarbete 
men som framgick i resultaten hade rektorerna ingen kännedom om de övergripande strategier 
som finns kring hur ett framgångsrikt integrationsarbete ska bedrivas. De tillfrågade 
rektorerna hade inte blivit uppmärksammade på och inte heller diskuterat dessa strategier med 
ledningen. Kommunikation och samverkan saknas kring interkultur och integrationsarbete, 
konsekvenserna av detta blir att även om skolorna, var och en för sig, arbetar med dessa 
frågor på ett bra sätt blir kvalitéen ojämn, ingen samsyn skapas när målbilden inte är tydlig. 
Målet med kommunens integrationsarbete riskerar att inte nås eller endast nås till en viss grad. 

6. 4 Kompetens 

Ledare på interkulturella skolor bör ha moralisk kompetens, vara kunnig, ha självinsikt, vara 
socialt medveten, ha ledaregenskaper samt ha pedagogiska kunskaper beskrivs i Leadership 
and moral Literacy in intercultural schools (Walker et al., 2007). Liknande skriver 
Hajisoteriou och Angelides (2014), egenskaper såsom energi, entusiasm, hopp och moral är 
viktiga. Skolledarna nämner kompetenser, som forskarna, såsom öppenhet, nyfikenhet, 
tolerans, ansvarstagande, envishet, styrka och engagemang. Det kan tyckas självklart att en 
rektor ska vara moralisk och ha egenskaperna och kunskap om allt som nämns ovan men 



 - 24 -  
 

enligt forskning är detta särskilt viktigt för en ledare på en interkulturell skola. Detta på grund 
av att det är en besynnerlig, komplex och föränderlig miljö i högre grad än en monokulturell 
skola där personal, föräldrar och elever har olika bakgrund, olika erfarenheter av skolan och 
även av myndigheter. Lahdenperä (2006) beskriver skolledararbetet som mycket krävande, en 
rektor behöver snabbt kunna ta till sig och analysera information, känslor, attityder, 
värderingar, dra slutsatser, göra upptäckter och planera agerande. Rektorerna, både de som 
tyckte, och de som inte tyckte, att det är skillnad mellan att leda en mono- eller mångkulturell 
skola ansåg dessa egenskaper och kompetenser var viktiga.  

Det är inte bara det pedagogiska ledarskapet som är centralt utan forskning pekar också på det 
autentiska ledarskapet. Autenticitet, betyder äkthet och tillförlitlighet och Starratt skriver ett 
helt kapitel om det, en ”outtalad moralisk självklarhet att vara sann mot sig själv” (2005, s. 
186), och bedöms vara lika viktigt som det pedagogiska ledarskapet. Det kallas också ”det 
sunda förnuftets ledarskap” och innebär kort att ledaren följer sina egna personliga 
värderingar där hen är medvetet öppen med sina svagheter och styrkor.   

Fler forskare skriver om autenticiteten, Walker och Shuangye (2007) förordar att ett effektivt 
ledarskap av en interkulturell skola kräver autentisk förståelse och påföljande åtgärder, det 
kan endast eftersträvas genom hängiven fortgående ledarskapsutveckling och lärande. En av 
rektorerna som tycker att det inte är någon skillnad på att leda en mono- eller mångkulturell 
skola och som tänker att någon specifik kunskap inte behövs måste ju anses bedriva ett 
autentiskt ledarskap trots sitt uttalande.  

”Du ska vara en god ledare asså, jag skulle inte säga att det är nåt specifikt, nej den gode ledaren, vet ju… 
har ju känsla för de här oavsett vad de ä man leder de är ju ingen specifik kompetens som man ska ha 
där... alla elever ska ju behandlas lika.” Det är viktigt att vara intresserad av eleverna och sin personal, att 
vilja skapa en bra arbetsmiljö där alla ska ha förutsättningar för att nå kunskapsmålen:”… däremot att 
vara intresserad av sina elever och sin personal naturligtvis… och vilja skapa en bra arbetsmiljö där alla 
har förutsättningar för att lyckas…”.  

Adalbjarnadottir och Runarsdottir (2006) beskriver en framgångsrik skolledares arbete på 
Island, de menar att han lyckas skapa en interkulturell skola genom att med kraft omsätta 
skolans vision i praktiken. Han integrerar sitt eget lärande med att leda, han lär aktivt och 
reflekterar över verksamheten tillsammans med lärare och elever. Han leder inte bara en 
lärande verksamhet utan lär genom att leda. På en skola där rektor har medvetenhet, kunskap 
och driv och där förändringar genomförs systematiskt ökar förutsättningen för utveckling och 
goda resultat.  

Det bedöms att då en rektor, i samtal med elever och föräldrar, hade kunskap, eller snarare 
insikt och medvetenhet (Webber & Lupart, 2011), om generella skillnader gällande 
skolsystemet i ursprungslandet, var lyhörd och visade nyfikenhet, skulle det vara lättare att 
kunna berätta om skillnaderna och beskriva det egna systemet. Chansen att föräldrar skulle få 
ett större förtroende för skolan och att det skulle påverka deras barns närvaro och resultat 
måste ses som en positiv del i arbetet med att skapa en interkulturell skola, där det som sägs, 
inte alltid är det viktiga utan gensvaret, hur det tas emot. Vranjeŝević och Frost (2016) 
problematiserar dock det som andra forskar förordar, lärandet om olika kulturer kan resultera i 
kulturella stereotyper. 
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I Segerberg-Odents (2010) studie jämförs managementlitteratur och pedagogisk litteratur, 
kompetenser som kunskap, attityder och färdigheter undersöks för att se vilka av dessa som 
prioriteras och får mest utrymme i vardera genre.  Studien visar att i den pedagogiska 
litteraturen prioriteras attityder och färdigheter och får mer utrymme än kunskap om 
interkulturell kompetens medan kunskap prioriteras i managementlitteraturen. Inom 
näringslivet är det det kognitiva teoretiska sättet att utveckla en kompetens som gäller, medan 
inom skolvärlden utvecklas kompetens främst genom ”learning by doing”, det vill säga 
genom egna erfarenheter och samtal med mer erfarna kollegor. Pedagogisk litteratur och 
managementlitteratur kompletterar varandra vad gäller behandlingen av den interkulturella 
kompetensen, skolans värld skulle kunna dra nytta av att använda managementlitteratur vid 
den egna fortbildningen.  

6. 5 Stöd  

Enligt rektorerna utgör likabehandlingsplanen ett gott stöd när det händer något och när något 
snabbt måste åtgärdas.  Den bedömdes vara ett av de viktigaste styrmedlen som en rektor har 
när en elev som inte känner sig inkluderad, inte får gehör för sina behov, inte är accepterad 
eller till och med kränkt.  En elev har långt mindre förutsättningar att göra ett bra jobb i 
skolan och lyckas därmed inte nå goda resultat om hen känner sig utanför. En 
likabehandlingsplan anses kraftfull eftersom flera människor som befinner sig i skolan och 
som har olika roller där deltar i arbetet med att ta fram den. De har olika insikt i hur 
verksamheten fungerar, kan bidra med sin kunskap i framtagandet och når fler mottagare 
eftersom informationen och kommuniceringen kring innehållet antas komma från flera håll, 
både elever och personal. Sannolikheten för att likabehandlingsplanen ska vara väl förankrad 
och implementerad är på så sätt hög. Även om rektorerna inte uttryckte i diskussionerna att de 
blivit mer interkulturellt kompetenta så skulle orsaken - till att konflikterna är färre och 
elevernas sätt att förklara dem - kunna vara skolornas arbete med att ta fram 
likabehandlingsplanen. 

När ledning, personal och elever arbetar med att ta fram en likabehandlingsplan och därmed 
med värdegrundsfrågor, för en högre grad av interkulturalitet, och lyckas med det, resulterar 
det i en öppnare och tryggare miljö. Förutsättningen för att alla upplever att de har lika värde 
och känslan av utanförskap reduceras. Ledningen antas arbeta med detta på ett sätt som 
genomsyrar allt arbete på skolan, utan ”stuprörstänk” och som berör alla elever tillika all 
personal. Detta betyder inte att enbart elever med en annan kulturell bakgrund ska ha 
förståelse för och bemötas med respekt av elever med svensk bakgrund utan att alla elever och 
även personal oberoende kulturell bakgrund ska respektera varandra och varandras olikheter. 

6. 6 Övergripande tankar  

Resultatet visar att rektorer är oeniga vad gäller att leda en mono- eller mångkulturell skola, 
några uttrycker frustration över kollegors och lednings okunskap och saknar förutsättningar 
för utveckling. Andra är nöjda, de ifrågasätter fokus och utveckling av arbete för elever med 
annan kulturell bakgrund när precis alla elever har rätt till likabehandling och rätt till stöd för 
trygghet för att nå kunskapsmålen, till exempel. Vissa forskare, i sin beskrivning av 
interkulturell inkluderande utbildning, ska den inte bara inkludera elever med annan etnisk 
tillhörighet utan precis alla elever (Webber och Lupart, 2011). Motsägelsefullheten i 
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rektorernas tankegångar föreslås betyda att en frustrerad och missnöjd rektor som efterlyser 
förändring anser att likvärdighet och lika stöd till alla inte fungerar och att medvetenheten inte 
finns tillfullo. 

I rektorernas diskussion berörs delar av Webbers och Luparts (2011) begreppsmässiga schema 
för interkulturell inkluderande skola och som bygger på att utbildning är en grundläggande 
mänsklig rättighet. Att just en interkulturell skola skulle kunna bidra till att öka engagemanget 
i skolarbetet nämns samt att den kan utgöra god samhällsservice men att vilken skola som 
helst ska basera lärandet på tolerans, respekt och lovorda mångfalden. Att rättvisa skulle vara 
fundamental för interkulturell utbildning, reducera samhälleligt utanförskap, samt att det finns 
starka samband mellan utbildning, gott medborgarskap och god hälsa nämns inte. Detta 
behöver ju inte utesluta att rektorerna anser detta utan att diskussionen hölls inom ramen för 
deras vardagliga arbete och att det inte talades i ett mer övergripande perspektiv. 

Trots att några påpekade att det inte behövs några särskilda kompetenser för att leda en 
mångkulturell skola och att det inte är någon skillnad mellan att leda en mono- eller 
mångkulturell skola är det inte omöjligt att Webbers och Luparts (2011) handlingsschema för 
en interkulturell inkluderande skola skulle kunna efterföljas av alla deltagare. Detta, eftersom 
det ju tidigare har uppmärksammats att alla skolledare i fokusgrupperna anser att stöd till alla 
elever efter deras behov ska ges samt vikten av likvärdighet.  

Såsom forskningen påvisar anses det att skolan bör sträva efter att bli interkulturell eftersom 
en högre grad av lyhördhet, interkulturell förståelse och samförstånd skapar innovationskraft, 
energi, och trygghet. Det utvecklar arbetssätt och minimerar utanförskap, både forskning 
inom skola och arbetsliv stödjer resonemanget. En skola eller arbetsplats där elever och 
medarbetare utgör en mångfald, där kommunikation förbättras systematiskt, där alla bidrar 
med olika perspektiv och där dessa olika perspektiv gör så att produktionen – i det här fallet 
utbildningen – utvecklas och anpassas för att tilltala och vara tillgänglig för ett större antal 
elever, för alla elever, skulle med säkerhet öka trivseln, förbättra hälsan, höja resultatnivån, 
utgöra en god samhällsservice samt stävja utanförskapet.  

6. 7 Metoddiskussion 

Det är svårt att påvisa ett realistiskt resultat i den här undersökningen. Antalet deltagare i 
fokusgruppsintervjuerna har varit för få, datamängden mager, och därför är det svårt att dra 
några riktiga slutsatser. Deltagarna ombads inte att ta ställning, var och en för sig, i specifika 
frågor och det faktum att deras röster inte heller räknades gör att arbetets resultat är otydligt.  

I och med att deltagarna var kollegor och kände varandra är frågan om detta påverkade 
resultatets relevans. Det är klart att det kan ha påverkat men upplevelsen av hur 
diskussionerna fördes under intervjuerna gör att misstanke om förvrängda svar eller att svaren 
skulle ha anpassats på grund av konstellationen i gruppen utesluts. Alla deltagare upplevdes 
prata öppet, ogenerat och ärligt. När information gavs om konfidentialitet visade det sig inte 
vara särskilt viktigt för deltagarna. 

Studien riskerar att vara subjektiv då studier och arbete utomlands, internationellt humanitärt 
arbete samt flera års arbete i skolvärlden har bidragit till att engagemanget är stort gällande 
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frågorna i den här studien. På grund av undersökningsledarens position i kommunen samt det 
faktum att undersökningsdeltagarna haft kontakt med undersökningsledaren tidigare kan 
svaren också ha påverkats.  

7	Förslag	till	vidare	forskning	
Den här studien är begränsad på det sättet att enbart rektorer har intervjuats, en fördjupning 
där rektorer, lärare och elever, kanske även föräldrar, intervjuas på endast en eller två skolor 
föreslås. Det skulle kunna resultera i en djupare kunskap och förståelse av det interkulturella 
arbetet och dess utveckling på skolan.  

För ytterligare kunskap om samverkan mellan skola, förvaltningsledning och kommunledning 
skulle kommunikationen och samarbetet kunna kartläggas för att se om målbilden, eller 
målbilderna, stämmer överens, om arbetet har samma fokus och om kvalitén mellan olika 
enheter är jämbördig. Denna studie föreslås också utreda om och hur kommunledning tar vara 
på verksamheternas kunskaper i arbetet med att ta fram strategiska planer samt hur strategiska 
planer tas emot, kommuniceras och implementeras och följs upp. 

En övergripande mer representativ studie med ett annat urval föreslås där skolors resultat 
jämförs samtidigt som deras interkulturella arbete och utveckling kartläggs. Den skulle kunna 
beskriva skillnaden mellan en mångkulturell och interkulturell skola på ett tydligare sätt 
samtidigt som den skulle kunna visa om en skola med högre grad av interkulturalitet lyckas nå 
högre resultat än andra.  
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Leadership	in	a	multicultural	school	

A study of requirements, competence, possibilities and hindrance 

Lena Puman 

 

With increased globalization the aim of this work was to study the development of 
schools and school leaders’ work in multicultural schools. Discussions in focus groups 
consisting of school principals, a picture was made of their thoughts and work at the 
schools. Questions that the principals discussed: What is it like to lead a multicultural 
school? What are the requirements and conditions? What opportunities and obstacles 
are there? What skills and support are needed? The following question will be 
highlighted: Should multicultural schools be transformed into intercultural schools? The 
result is contradictory, some principals believe that there still is much to do for the 
development of multicultural schools while others believe that progress is already 
underway. Because of the meager amount of data, it is difficult to draw any reality-
based conclusions in this study. 

Keywords: globalisation, multicultural school, intercultural inclusive school, social 
exclusion, intercultural communicative competence, authentic leadership 
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