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Abstract

Eklund, M. (2003) Intercultural learning. Intentions and realities in the Swedish 
compulsary school since the beginning of the 1960s. Doctoral thesis, No 2003:34. 
Department of Teacher Education. Luleå University of Technology. ISSN 1402-1544, 
ISRN LTU-DT—03/04—SE. 

The overall aim of the thesis is to analyse whether public socialisation in the Swedish 
compulsory nine-year school system provides children and adolescents with tools for 
handling cultural diversity. The thesis studies intercultural learning both in terms of the 
Government’s intentions with regard to the goals and content of formal socialisation, and 
in terms of the students’ learning results, that is, intercultural learning as a reality. 
   The two aims of the thesis are to describe and analyse the conditions for intercultural 
learning in the compulsory Swedish school system in the perspective of social science 
and curriculum theory, and to describe and analyse the perceived and experienced 
intercultural learning by and among students in the ninth form in the perspective of 
socialisation theory. 
   Intercultural learning has been studied in the framework of two parts of the thesis. The 
document study analyses the conditions, the Government’s intentions, for intercultural 
learning in documents from the early 1960s to the late 1990s. The student study analyses 
the intercultural socialisation processes, intercultural learning as a reality, on the basis of 
interviews with students in the ninth form. 
   When the documents/intentions and the empirical facts/the reality were studied 
together it became obvious that there was a discrepancy between the intentions of the 
overall policies and the goals of the curriculum documents, and in reality, in the 
intercultural learning experience by the students. The goals formulated at the higher 
curriculum levels have seldom been accompanied by corresponding resources at the 
curriculum levels where the goals are to be implemented. The intercultural content has 
also been easy to discard, since it has not been prioritised. Moreover the authorities have 
“spoken with two voices”. On the one hand they have intentionally expressed one thing 
in the overall policies, but on the other hand they have given other signals with other 
decisions.
   One conclusion of my studies is that it is also reasonable to ask whether it is possible to 
combine Riksdag resolutions on intercultural perspectives in all teaching with 
management by objectives and local interpretation of curricula, that is to say, whether the 
goal can be distinguished from the way to it.  
   Future research should be aimed at the operationalised curriculum level, that is, at what 
actually takes place in the teaching and other activities of schools. Key groups here are 
teachers and head masters. 

Swedish text with an English summary and discussion. 

Key words: intercultural learning, curricula, compulsory nine-year school system, 
socialisation, multiculturalism 
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INTRODUKTION
I det första av de två inledande kapitlen redogör jag för avhandlingens 
utgångspunkt, fokus, teoretiska inplacering, syften samt val av forsknings-
metoder och avgränsningar.
  I det andra kapitlet presenteras Språk- och kulturarvsutredningens 
betänkande ”Olika ursprung – gemenskap i Sverige. Utbildning för språklig 
och kulturell mångfald” (SOU 1983:57), i vilket utredarna redogör för sin 
syn på interkulturell undervisning och interkulturellt lärande. Betänkandet 
ledde fram till ett riksdagsbeslut om interkulturellt synsätt inom skolan, ett 
beslut som utgör utgångspunkten för min avhandling. 
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Kapitel 1 

Inledning
Det är det interkulturella lärandet hos och mellan elever, med olika 
bakgrund, i svensk grundskola som utgör det primära studieobjektet i denna 
avhandling. Med interkulturellt lärande avser jag den dynamiska 
lärandeprocess som innebär att individen tillägnar sig kunskaper och 
redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader 
inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Om ett 
interkulturellt lärande skall komma till stånd krävs mål och innehåll som 
möjliggör detta. Den offentliga1 socialisationen, så som den formuleras i 
läroplaner och uttrycks i resurser, blir därför av central betydelse liksom de 
förutsättningar i övrigt som ges inom skolan och i samhället i stort. 
   Genom hela avhandlingen tar jag med mig det interkulturella perspektivet 
och det är utifrån detta jag beaktar teori och metod samt genomför mina 
båda delstudier. I den ena studien fokuseras formuleringar i offentliga 
dokument och i den andra är elevers uppfattningar om interkulturella 
målområden och upplevt interkulturellt lärande centralt. 

******

Under de senaste decennierna har det svenska samhället beskrivits som 
”mångkulturellt”. DN-journalisten Osmo Vatanen var den förste att 1974 
använda begreppet ”mångkulturellt” för att karakterisera ett framtida 
Sverige där invandrargrupperna förutsågs komma att ställa nya krav 
(Svanberg & Tydén, 1999, s. 78; Tydén, 1993 s. 33). Då riksdagen 1975 
beslutade om de invandrar- och minoritetspolitiska målen: jämlikhet2,
valfrihet och samverkan (Prop. 1975:26) lades i normativ bemärkelse, det 
vill säga som statens intentioner för samhället, grunden för det som nu 
omnämns som det mångkulturella samhället. Det centrala i 
mångkulturalismen som politiskt och ideologiskt samhällsideal är jämlikhet 
och rättvisa villkor för samhällets olika medlemmar, oavsett bakgrund 
(Westin, 1999). 
   Begreppet mångkulturellt som benämning på det svenska samhället har 
kommit att användas också i andra sammanhang än som politiskt ideal. Till 
en början var begreppet positivt laddat och användes ofta som en 
beskrivning, men med tiden har begreppet även laddats med negativa 
konnotationer (Hannerz, 1999). Det mångkulturella samhället har av en del 
                                          
1 Jag kommer att använda begreppen offentlig och formell socialisation som synonyma begrepp. 
2 Egentligen ett mål från 1968, men som fogades till de två andra målen. 
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setts som ett hot. Till exempel argumenterade Sverker Åström i DN (1990, 
21 sept.) för att man borde sätta ett tak på invandringen. Han menade att 
utöver skyddsbehoven borde det ställas även andra krav på människor som 
vill invandra till Sverige. Enligt Åström bör man ställa frågor som ”om 
vederbörande individ förefaller villig och i stånd att bli en lokal medlem av 
det svenska samhället och har förutsättningar att trivas” samt ”om han eller 
hon kommer från ett land eller en kultur vars seder och bruk är så 
väsensfrämmande att en någorlunda harmonisk anpassning är svår eller 
omöjlig”, innan man accepterar att individen får stanna här. Andra, som 
exempelvis Kajsa Ekholm-Friedman, professor i socialantropologi, skriver 
på DN debatt (1997, 24 maj) att massinvandringen skapat stora problem och 
att ”mångkulturalism har alltid inneburit grava problem” och vidare att 
”mångetniciteten är förödande för den sociala solidariteten, för det kitt som 
måste till för att ett samhälle ska fungera. I ett mångetniskt samhälle finns 
det inget ’vi’ på den nationella nivån”. Harry Schein (1992, 1996) går så 
långt att han tar avstånd från själva idén och önskemålet om ett 
mångkulturellt samhälle, eftersom han anser att den är ”orealistisk och leder 
bara till sociala spänningar” (1996, s. 99). Vidare anser han att det är ”ett 
historiskt faktum att det mångkulturella samhället inte fungerar” (ibid.). Han 
menar också att det är omdömeslöst att adoptera barn som har ett från 
majoritetsbefolkningen avvikande utseende, eftersom anpassningen till 
majoriteten då försvåras. 
   I den offentliga retoriken har man under de senaste åren i allt större 
utsträckning ersatt begreppet mångkulturalism med andra, som exempelvis 
”kulturell mångfald” och ”pluralism” (se t.ex. Prop. 1997/98:16; SOU 
1996:55a). 
   Vad som oftast avses då man talar om det svenska samhället som 
mångkulturellt är den språkliga, etniska, religiösa och kulturella mångfalden 
till följd av arbetskrafts- och senare flyktinginvandring (se t.ex. Svanberg & 
Tydén, 1999; Westin, 1997). Betydligt mer sällan avser begreppet så kallade 
”intrakulturella skillnader” (Oksaar,3 1982; jfr Gerle, 2000a, s. 11), de 
inhemska minoriteterna eller den mångfald av nya etniciteter och kulturer 
som tillkommit här och nu i samhället, skapade som livsformer relaterade 
till nuvarande livsvillkor (Ålund & Karlsson, 1996, s. 67). Mångfalden har 
förvisso ökat till följd av invandringen under efterkrigstiden, men den har 
även tilltagit till följd av ökad internationalisering, globalisering och 
expansion inom informationsteknologi och massmedia (Cummins 2000a; 
Gerle, 2000b; Hannerz, 1999; Hylland-Eriksen, 1991; 1994; 1997a; Westin, 
1999). Sammantaget innebär denna utveckling att det inte längre är möjligt 
att upprätthålla ens föreställningen om ett monokulturellt, monoetniskt och 
                                          
3 Oksaar (1982) kallar sociala och kulturella skillnader inom en grupp för intrakulturella skillnader och 
skillnaderna mellan t.ex. majoritet och minoritet för interkulturella skillnader. Kultur skall i detta fall inte 
betraktas som något statiskt och oföränderligt. Se vidare i kapitel fyra. 

6



enspråkigt Sverige. Bilden av Sverige som ett monokulturellt och homogent 
land har levt kvar länge och lite tillspetsat kan det uttryckas som att den 
inhemska mångfalden blivit tydlig först med den ökade invandringen. 
   Den ökade mångfalden i samhället har inneburit delvis nya krav på skolan
och i debatten om det mångkulturella samhället har skolan kommit att inta 
en central plats. Detta är knappast förvånande eftersom skolan som 
institution inte enbart förknippas med kunskapsförmedling utan även med 
socialisation (Engen, 1995; Gerle, 2000a, 2000b; Roth, 1998). Ett 
mångkulturellt samhälle med mångkulturalism som politisk ideologi4

innebär krav på att den offentliga socialisationen i skolan ger redskap att 
leva med och hantera kulturell mångfald (Engen, 1995; Hannerz, 1999).

Interkulturell undervisning – ett relativt okänt 
riksdagsbeslut

Som en konsekvens av den mångkulturalism5 som kom till uttryck i de 
invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan tillsattes den så 
kallade Språk- och kulturarvsutredningen [SKU] med uppdrag att ”närmare 
analysera olika frågor som aktualiserats på skolområdet och inom 
vuxenutbildningen med hänsyn till målen för invandrar- och 
minoritetspolitiken” (Dir: 1981:49, s. 291 i SOU 1983:57). 
   Språk- och kulturarvsutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 
1983:57) ”att riksdagen uttalar en principiell syn på interkulturell 
undervisning som grund för åtgärder inom utbildningsväsendet” (a.a., s. 
267). Riksdagen fattade i februari 1985 beslut om ett interkulturellt synsätt 
inom all undervisning: 

Undervisning ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att åstadkomma 
positiva attitydförändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte bara 
hos majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. 
Undervisningen bör också syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten 
för olika kulturellt betingade förhållningssätt. 
   Detta ligger givetvis i linje med skolans mål och riktlinjer, enligt vilka skolan skall 
vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs. Samtidigt bör 
understrykas att skolan enligt t.ex. 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) 
medvetet skall verka för det demokratiska samhällets grundläggande värderingar och 
fostra eleverna till att respektera dem. 
   Ett interkulturellt perspektiv på undervisningen kan inte ses som något som 
genomförs vid en viss tidpunkt. I stället kommer det – alltefter erfarenheter – i ett 
längre tidsperspektiv in som en aspekt i bl.a. personalutbildning och läromedel. Ett 
interkulturellt förhållningssätt förutsätter inte särskilda resurser eller ett eget ämne 

                                          
4 Genom riksdagsbeslutet om att det i Sverige finns fem nationella minoriteter och fem nationella 
minoritetsspråk är Sverige även i officiell mening såväl ett flerkulturellt som ett flerspråkigt samhälle 
(Prop. 1998/99:143). 
5 Det vill säga som statens intentioner med den mångkulturella politiken. 
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eller ändringar i kursplaner. Ett sådant synsätt bör innefattas i skolans verksamhet 
oavsett resursnivå och beaktas inom ramen för befintliga ämnen och kursplaner 
(Prop. 1984/1985:100, bilaga 10, s. 95). 

Ovanstående beslut skall även ses mot bakgrund av en resolution som 
antogs inom Europarådet6.
   Den interkulturella undervisningen har också stöd i ett flertal 
internationella konventioner7. Trots det har det interkulturella synsättet inte 
kommit till uttryck i speciellt hög grad i undervisningen vare sig i Sverige 
eller i övriga Europa (Campani, & Gundara, 1994; Johansson, 1997a).
   Det interkulturella synsättet är även intimt förknippat med 
demokratifostran och det som i den nuvarande läroplanen benämns 
värdegrund. Det finns mycket som tyder på att undervisning kring 
värdegrunden ersatt interkulturell undervisning (se t.ex. Lundgren, 2001a; 
2001b). Det mångkulturella klassrummet inrymmer mångkulturalitet 
beroende på att där finns elever med olika bakgrund till följd av 
intrakulturella skillnader, invandring samt inte minst globaliseringen. Den 
interkulturella undervisningen måste med andra ord handskas med olika
typer av mångkulturalitet samtidigt. 

Skolan som möjlig arena för interkulturellt lärande 
Att det interkulturella perspektivet kommer till uttryck i styrdokumenten är 
emellertid ingen garanti för att ett interkulturellt lärande kommer till stånd 
även om den obligatoriska grundskolan har stora förutsättningar att utgöra 
en mötesplats för olika kulturellt betingade värderingar och förhållningssätt. 
Eftersom den svenska grundskolan är obligatorisk innebär det att alla barn 
och ungdomar genomgår den. Inte sällan är skolan den enda mångkulturella 
platsen där ungdomar möts regelbundet. Många forskare anser att det är 
viktigt att slå vakt om och lyfta fram den gemensamma skolans betydelse 
som mångkulturell mötesplats (Englund, 1997a, 1997b, 1998a; Gerle, 
2000a, 2000b; Gutmann, 1996; Roth, 1998). Hans Ingvar Roth (1998) menar 
vidare att skolan är en av de viktigaste arenorna för såväl attitydpåverkan 
som kunskapsförmedling och att den därför har ett stort ansvar för att justera 
fördomsfulla uppfattningar om individer med annan kulturell bakgrund (a.a. 
s. 13). 
   Den gemensamma grundskolan har unika möjligheter jämfört med andra 
arenor för interkulturellt lärande. En förutsättning är dock att det 

                                          
6 Inom Europarådet antog de europeiska utbildningsministrarna vid en konferens i Dublin  1983  en 
resolution om invandrarundervisningen. Bland annat stod följande: ”Utbildningsprogram, material och 
situationer bör i ökande omfattning utformas så att de på ett dynamiskt sätt integrerar invandrarnas 
kulturella bidrag i Europas olika länder med sikte på att nå en interkulturell dimension i undervisningen”
(citerat i SOU 1983:57, s. 156, min kursivering).  
7 För en sammanställning se t.ex. Svenska Unescorådet, 1999. 

8



interkulturella synsättet avspeglar sig i skolans organisation och 
undervisning. Hur aktörerna inom skolan (lärare, elever, skolledare och 
övrig personal) tolkar styrdokumentens intentioner i detta avseende får stor 
betydelse för den formella socialisationens mål och innehåll. Alltså kommer 
de föreställningar, som aktörerna har om vad de kulturella skillnaderna 
består i samt hur man bäst lever och handskas med dessa, att påverka 
utfallet.
   Vissa forskare (se t.ex. Jacobsson, 1995; Runfors, 1993; Runfors & 
Sjögren, 1996a) menar att skolan kan ses som en arena där olika aktörer 
möts8. Statliga och kommunala myndigheter är närvarande genom 
läroplaner och olika direktiv. Föräldrar och elever är andra aktörer. Lärarna 
intar en central roll eftersom de ”fungerar som distributörer av de kunskaper, 
normer och värden som överförs och reproduceras via skolan” (Runfors, 
1993, s. 9). Samtidigt framhävs att lärarna också agerar ”i det spänningsfält 
som uppstår mellan uppifrån kommande riktlinjer, egna ideal och den 
verklighet de har att hantera genom undervisningen och i övrig kontakt med 
eleverna och deras hem” (ibid.). 
   Skolan befinner sig inte i ett vakuum, utan den kulturella och historiska 
inramningen, det vill säga den sociohistoriska kontexten, har också 
betydelse för vilket lärande som kan ta form inom skolans ram. Problem 
som ojämlikhet, maktlöshet och rasism gör inte halt vid skolporten och inte 
heller kan någon interkulturell undervisning utgöra det enda botemedlet 
(Cushner, 1998; Fennes & Hapgood, 1997; May, 1999a; Nieto, 2000; 
Tesfahuney, 1999; jfr Garcia-Castano & Pulido-Moyano, 1997, s. 114). 
Förhållandet mellan elever och lärande i skolan påverkas av 
maktrelationerna mellan olika grupper utanför skolan och därför måste 
dessa relationer synliggöras i skolans undervisning. I annat fall är risken stor 
att maktrelationerna reproduceras (Cummins 1996, 2000a, 2000b; Kincheloe 
& Steinberg, 1997; Ogbu, 1992; Willet, 1998). Detta ställer krav på att den 
gemensamma skolan tydliggör andra perspektiv än majoritetens och att 
minoriteternas röster kommer till tals. 
   Genom att skapa förutsättningar för kommunikation och diskussion kring 
vad som är väsentligt i ett samhälle präglat av mångkulturalitet och 
värdemässig pluralism kan skolan medverka till ett mer demokratiskt 
samhälle (Gutmann, 1994; Habermas, 1994). Detta förutsätter att man 
erkänner att andra har något att säga (Taylor, 1994). 
   Friskolereformen har ibland setts som ett hot mot grundskolan som 
kulturell mötesplats (Englund 1995a, 1995b, 1997a, 1997b; 1998a; Gerle 
1997, 2000a, 2000b; Roth, 1998) och som ett uttryck för föräldrarätten 

                                          
8 I avhandlingen ”Mångkulturalism och svenska folkhögskolor” har Andersson (1999) undersökt 
folkhögskolan som en mångkulturell mötesarena. Han menar att potentialen för folkhögskolan att fungera 
interkulturellt finns, men att denna inte tas tillvara fullt ut av vare sig stat eller samhälle eller av aktörerna 
på den lokala arenan. 
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framför barnets rätt till mångfald (Englund 1995a, 1995b, 1998a). Tomas 
Englund (1995a) hävdar att barnen förvägras rätten till pluralistisk 
utbildning, eftersom friskolorna bidragit till att den gemensamma 
grundskolans roll förskjutits ”från att vara samhörighetsskapande och 
fungera som ett möte mellan olika kulturer till en ren familjeinvestering av 
ekonomisk, religiös, ideologisk eller pedagogisk art” (a.a., s. 213). Roth 
(1998) menar att det är viktigt att komma ihåg ”att det även kan finnas 
segregerande effekter inom ramen för enhetsskolan” (a.a., s. 81). Göran 
Arnman och Ingrid Jönssons (1983, 1986) segregationsstudie visar att 
många medelklassfamiljer genom sitt val av boende funnit de skolor de 
efterfrågar inom ramen för det offentliga skolsystemet. I Skolverkets rapport 
(1996a) ”Att välja skola” framgår det att boendesegregationen mellan olika 
grupper kan vara ett hot mot mångfalden: ”Det segregerade boendet innebär 
en sociokulturell åtskillnad av barn och ungdomar i skolsystemet” (a.a., s. 
9). Skolverkets studie visar också att det finns: ”tendenser till ökad 
segregation till följd av skolbyten mellan skolor belägna i områden med 
olika sociokulturell struktur” (ibid.). 
   Friskolor, med etnisk eller religiös inriktning, kan även ses som en 
reaktion på att den gemensamma skolan inte tydliggör andra perspektiv än 
majoritetens, inte erkänner elevers olika kulturella bakgrunder och/eller inte 
lyckas hjälpa eleverna att nå goda skolresultat (Francia, 1998; Gerle, 1999, 
2000a, 2000b; Roth, 1998). Skolverket (1997) konstaterar i sin 
undersökning ”Barn mellan arv och framtid” om huruvida religiösa och 
etniska fristående skolor ger sina elever förutsättningar då det gäller att 
studera vidare och att bli väl integrerade medborgare i det svenska 
samhället, att man inte generellt kan säga att dessa skolor har segregerande 
effekter. Däremot har vissa av skolorna problem att vidmakthålla en god 
undervisningskvalitet. Av såväl elever som föräldrar beskrivs dessa skolor 
som en trygg och säker miljö. 

Min väg till forskningsområdet 
Mitt eget intresse för detta forskningsområde vaknade då jag som ung 
student valde att under några år lämna universitetet i Lund för Åbo Akademi 
i Finland. Genom detta val befann jag mig plötsligt i en ovan, men mycket 
intressant situation, nämligen att vara ”invandrare” eller gäststuderande i ett 
annat land. Eftersom Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet (i 
staden finns även det finskspråkiga Turun Yliopisto) mötte jag inte ett nytt 
språk, vilket de flesta invandrare brukar göra, men vissa missförstånd 
uppstod ändå på grund av skillnader mellan rikssvenska och finlands-
svenska. Att jag studerade vid ett svenskspråkigt universitet underlättade 
naturligtvis mina studier och umgänget med mina nya studiekamrater. Vid 
akademin fanns såväl studenter med svenska som med finska som moders-
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mål, även om de sistnämnda utgjorde en ytterst liten minoritet. Många av de 
studerande var dessutom tvåspråkiga och fungerade som tolkar och guider i 
mitt umgänge med studenter och andra som talade finska men inte svenska. 
   Till en början uppfattade jag skillnaderna mellan finländare med svenska 
respektive finska som modersmål som enbart språkliga, men då jag skaffat 
mig mer kunskap och erfarenhet insåg jag att detta var en sanning med 
modifikation. Relationerna mellan och inom de båda språkgrupperna har en 
lång historia och är långt mer komplicerade än vad jag kan ge uttryck för 
här. Problematiken handlar bland annat om makt, geografisk segregering 
och språkstrider9. I ”världen” utanför universitetet var det tydligt att finskan 
är majoritetsspråk i Finland och umgänget och relationerna mellan 
språkgrupperna var mindre jämlika och mer komplicerade än inom 
akademin. Åbo är en tvåspråkig stad, men detta innebär inte att alla är 
tvåspråkiga, utan man kan, om man generaliserar, säga att den 
finlandssvenska minoriteten är tvåspråkig medan den finsktalande 
majoriteten är finsktalande. Även inom ortens båda universitet avspeglade 
sig skillnader mellan minoritet och majoritet. Det fanns till exempel fler 
studenter med svenska som modersmål som var tvåspråkiga och man läste 
finsk litteratur vid det svenska universitetet, men ingen svensk litteratur vid 
det finskspråkiga universitetet. Kontakten mellan universiteten uppfattade 
jag som mer eller mindre obefintlig, men umgänge mellan studenterna 
förekom i samband med kåraktiviteter och andra evenemang. Nästan utan 
undantag blev då umgängesspråket finska. Min upplevelse var, att det som 
jag idag benämner som interkulturellt lärande10, inte var särskilt utbrett, 
utan relationerna mellan språkgrupperna var sparsamma och skedde på 
majoritetens villkor.
   Mina år i Finland väckte mitt intresse för förhållande och interaktion 
mellan majoritet och minoritet och detta intresse omfattade även 
förutsättningarna för språkval och språkbyte. Inom detta område skrev jag 
också mina så kallade fackuppsatser i sociologi under studietiden i Åbo. 
   Några år senare förstärktes mitt intresse då jag i egenskap av lärare på 
gymnasiet och komvux kom i kontakt med elever med invandrar- och 
minoritetsbakgrund, som uttryckte samma känslor och tankar som jag själv 
erfarit och tänkt under mina år som ”invandrare” och betraktare av 
minoritetsförhållanden. 
   Idag är jag lärarutbildare och har fortfarande samma intresseområde; det
interkulturella lärandet, och i ett mångkulturellt Sverige förefaller det mig 
viktigare än någonsin. – Vad är det som krävs för att ett interkulturellt 

                                          
9 Relationerna mellan de båda språkgrupperna har inte minst påverkats av förhållandet att Finland varit en 
del av Sverige, med svenska som nationalspråk, att finskan inte blev likställt med svenskan förrän 1902 
samt tidvis mycket starka krav på total förfinskning (Se t.ex. Jutikkala  & Pirinen, 1982; Allardt & Starck, 
1981). 
10 Se vidare kapitel fem. 
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lärande skall komma till stånd? Hur och var skapas möjligheter för jämlika
interkulturella möten? Hur påverkar politiska beslut dessa möjligheter? 
Utgör den svenska grundskolan en mötesplats för olika kulturer och 
värderingar? Har boendesegregation och möjligheten att som förälder välja 
skola för sina barn någon betydelse för de interkulturella relationerna i 
framtiden? På vilka sätt kan läroplanen tolkas till stöd för jämlika 
interkulturella möten? Vilken betydelse har våra definitioner av begrepp
som mångkulturell, interkulturell, invandrare och minoritet? Frågorna är, nu 
som då, många och jag kommer i min avhandling att koncentrera mig på ett 
fåtal där det interkulturella lärandet inom grundskolan står i fokus. Denna 
gång möter jag det jag ser och upplever utifrån teorier och erfarenheter som 
jag inte hade som ung student. Men det är inte bara jag som förändrats, utan 
även samhället och inte minst vårt sätt att betrakta kulturer och 
kulturskillnader är annorlunda idag. 
   Frågan är om det längre är relevant, om det någonsin varit det, att tala om 
en majoritetskultur (i essentialistisk bemärkelse), eller om det snarare är en 
föreställning om en enhetlig kultur, till vilken man inom skolans ram 
försöker socialisera elever ur olika kulturella grupper (Thavenius, 1999a). 
Kulturer är inga distinkta, klart avgränsade öar och detta gäller för såväl 
majoritetskulturen som för minoritetskulturerna. Om den formella 
socialisationen i skolan tar sin utgångspunkt i mångfalden av samtidigt 
existerande kulturer11 kan ur dessa skapas något nytt. För detta krävs 
kommunikation och ett ömsesidigt givande och tagande. Det är denna 
ömsesidiga process jag vill försöka fånga med hjälp av begreppet 
interkulturellt lärande. Innehållet i denna process är beroende av hur vi vill 
att det framtida samhället skall se ut och bör utgå från demokratin och 
skolans värdegrund.
   För att det skall vara en interkulturell process och inte enbart en ensidig 
påverkan där assimilation är det yttersta målet måste enligt min åsikt den 
mångkulturella situationen, i och utanför skolan, tas som utgångspunkt och 
påverka hela befolkningen Detta är också något som ofta sagts i olika 
officiella dokument (se t.ex. Prop. 1975:26, 1984/1985:100, 1997/98:16) 
men denna dubbelriktade påverkan har sällan undersökts.

Lärande som forskningsområde 
Jag skriver min avhandling inom ramen för den forskarutbildning som år 
1995 startade vid Centrum för forskning i lärande vid högskolan i Luleå (nu 
Luleå tekniska universitet) med professor Henning Johansson som 
initiativtagare. Kunskapsområdet i denna forskarutbildning är lärande.
   I en bilaga till kursplanen (1995) ges en beskrivning av vad detta nya 

                                          
11 Det vill säga kulturer som inbegriper det som Oksaar (1982) kallar intrakulturella skillnader 
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kunskapsområde kan innebära: 

Lärandet har alltid något innehåll och sker i något sammanhang (context/kultur). 
Contexten/kulturen och innehållet påverkar någon form av inre tolkningsfunktion hos 
människan. Det lärande som sker påverkas interaktivt av innehållet och contexten 
/kulturen och vice versa. Det är denna process som är det grundläggande objektet för 
forskning i lärande (a.a.). 

De tankar om lärande som är formulerade ovan ligger nära det synsätt som 
finns företrätt inom den så kallade sociohistoriska, eller sociokulturella 
teoribildningen, till vilken även jag ansluter mig (se vidare i kapitel tre). I 
kursplanen står också följande: 

Lärandet kan studeras och förstås ur olika synvinklar. Innehåll, villkor, institutioner 
och aktörer är begrepp, som ger mening åt kunskapsområdet och genererar många 
tillämpningar. ….  Ett kunskapsområde och dess avgränsning är resultat av mänskligt 
tänkande. Avgränsningen är ett uttryck för, att det inom området finns något som det 
är värt att veta mera om. Bilden av vad som karaktäriserar ett visst område växer 
successivt fram ur detta ömsesidiga beroende, som ett resultat av hur ifrågavarande 
forskning faktiskt bedrivs. Som forskarstuderande kommer du aktivt att vara med om 
att skapa den bilden (a.a.). 

Ett uttryck för detta medskapande av kunskapsområdet som nämns i slutet 
av citatet ovan är de avhandlingar som skrivits inom ramen för 
forskarutbildningen i lärande. Hittills har lärandet inom utbildning av olika 
slag varit i fokus, men även andra former av lärande har studerats inom 
ramen för denna nya forskarutbildning12. Mitt bidrag till kunskapsområdet 
handlar om det interkulturella lärandet inom den svenska grundskolan, ett 
område som inte i någon större utsträckning varit i fokus inom forskningen i 
Sverige.

Tidigare forskning
Hur den ökade kulturella mångfalden påverkar elevernas lärande i den 
svenska skolan kan ses ur många olika perspektiv. I forskningen och ”den 
allmänna debatten”, har man vanligtvis inte koncentrerat sig på att 
                                          
12 Många av avhandlingarna är relaterade till lärande i grundskolan (Alerby, 1998; Hörnqvist, 1999; 
Johansen, 2000; Lundmark, 2000; Selberg, 1999; Sjøvoll, 1999), medan andra fokuserar lärandet i 
yrkesutbildningar som lärarutbildningen (Carlsson, 1999; Numan, 1999), sjuksköterskeutbildningen 
(Öhrling, 2000) och lärlingsutbildning till hattmakare (Jernström, 2000). De värnpliktigas lärande är 
studieobjektet i Rehns (1999) avhandling och i Nilssons (2000) avhandling är det blivande chefers lärande 
genom deltagande i mentorsprogram som står i centrum. Brekke (2000) fokuserar didaktiken i 
lärarutbildningen ur ett historiskt perspektiv. Andra områden är lärande organisationer (Hansson, 2001), 
vishet ur ett åldringsperspektiv (Marusarz, 1999), IT som teknikspridning (Söderlund, 2000), barn och 
ungdomar med rörelsehinder och deras möjlighet att få meningsfull rörelseträning och aktiv gemenskap 
genom mobilisering av idrottsföreningarnas resurser i samverkan med föräldrar och samhälle (Kristén, 
2003) och förutsättningar och villkor för lärande inom hemtjänsten (Drugge, 2003). Fokus i Munkhammars 
(2001) avhandling är hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan. 
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undersöka eller belysa mångkulturalitetens inverkan på alla elevers
(oberoende av kulturell bakgrund) socialisations- och lärandeprocesser, trots 
att de interkulturella relationerna är en angelägenhet för alla elever och i ett 
vidare perspektiv för hela det demokratiska samhället. Det ömsesidiga 
lärandet mellan elever med olika bakgrund, det interkulturella lärandet, har 
med andra ord inte studerats i någon större utsträckning. I stället har elever 
med minoritets- och/eller invandrarbakgrund varit i fokus. Samma sak gäller 
för den interkulturella undervisningen, som oftast tolkats som undervisning 
för och om invandrare. 
   Hur elever från majoriteten påverkas av den mer mångkulturella kontexten 
är något som forskningen ägnat intresse åt främst genom återkommande 
attitydundersökningar där inställningen till bland annat invandrare och 
invandring kartlagts såväl bland den vuxna befolkningen (DsU 1983:4; 
Lange, 1995; Lange & Westin, 1993a; Trankell, 1974; Westin, 1984, 1987) 
som bland skolungdomar (Lange & Westin, 1993b; Lange, Bruchfeld, 
Lööw, & Hedlund, 1997). I Anders Lange och Ebba Hedlunds (1998) studie 
”Lärare och den mångkulturella skolan” undersöks attityderna till 
mångkulturalitet hos lärare i grundskolan och gymnasiet. 
   Det interkulturella synsättet, som skall vara närvarande i all undervisning 
och omfatta alla elever, är inte speciellt mycket studerat i Sverige13. Några 
enstaka studier kring interkulturell undervisning har gjorts, vilka redovisas 
nedan.
   Boel Westerberg och Margareta Linnér (1988) fann i undersökningen ”Jag 
tål inte se tjejerna” att den största krocken inte var mellan klassens elever 
med invandrarbakgrund och de svenska eleverna utan mellan flickor och 
pojkar. Deras slutsats är att ”interkulturell undervisning kan och får inte bara 
handla om någon eller några vaga invandrares kulturers möte med en lika 
vag svensk kultur” (a.a., s. 18). De menar att om man med kultur avser 
”människors sätt att ordna och leva sina liv” innebär det att den svenska 
skolan inrymmer såväl enhet som mångfald och att den interkulturella 
undervisningen skall spegla denna komplexitet: ”Det gäller att låta allas 
värderingar och kulturer få brytas mot varandra i ett ständigt pågående 
samtal” (ibid.). Hur den interkulturella undervisningen konkret skall 
utformas menar de måste avgöras utifrån hur den enskilda klassen ser ut. De 
anser att den första förutsättningen för meningsfulla kulturmöten är en 
medvetenhet om den egna kulturen. De menar vidare att det är viktigt att 
arbeta med värderingar, både de medvetna och de omedvetna, att tydliggöra 

                                          
13 Den internationella forskningen kring mångkulturell eller interkulturell undervisning är omfattande och 
jag redovisar här företrädesvis svensk forskning relaterad till interkulturellt synsätt eller förhållningssätt i 
undervisningen. För några omfattande internationella översikter se t.ex. Banks och McGee Banks (1995) 
och Nieto (2000). I Bjerstedt (1993) redovisas doktorsavhandlingar relaterade till undervisning för freds- 
och mångkulturell medvetenhet och i Bjerstedt (1995, 1999) redovisas avhandlingar, böcker, rapporter och 
artiklar relaterade till målen för mångkulturell undervisning. 
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dessa samt att verkligen se var krocken ligger och inte skapa konstlade 
motsättningar. Med de föreslagna åtgärderna hoppades de kunna komma till 
rätta med mobbning och diskriminering. 
   En annan studie som genomförts är Andreas Konstantinides (1994) 
”Undervisning för internationell och interkulturell förståelse”, i vilken 
författaren med hjälp av interkulturell undervisning i klasser på högstadiet 
försökt påverka elevernas kunskaper, attityder och värderingar i riktning mot 
interkulturell förståelse. Konstantinides slutsatser är att erfarenheterna av 
undervisningsförsöken varit positiva, men att elevernas egna erfarenheter 
och sociala förhållanden ibland är av större betydelse än undervisningen i 
skolan för deras uppfattningar. Samtidigt framkom det av studien att 
eleverna var intresserade av att debattera interkulturella frågor och att 
uttrycka egna synpunkter. 
   Resultaten av ett lokalt skolutvecklingsprojekt avseende interkulturell 
undervisning på Svenshögsskolan i Lund14 redovisas av Karin Andersson 
och Sigrid Lenntorp (1987) i rapporten ”Interkulturell undervisning och 
föräldrasamverkan i sammansatt klass” Eleverna i klassen, som gått 
tillsammans under låg- och mellanstadiet, hade spanska eller svenska som 
modersmål. I projektet arbetade man med interkulturell undervisning på så 
sätt att man försökte att få med alla dimensionerna i vad sådan undervisning 
kan innebära. Redan från första dagen startade den interkulturella 
undervisningen och fortsatte kontinuerligt under hela låg- och mellanstadiet. 
Målsättningen var att skapa en medvetenhet hos eleverna för bättre 
förståelse för människor med annan kulturbakgrund. 
   Ett av målen för projektet var att ge alla elever en god språkutveckling. I 
projektet arbetade man utifrån en helhetssyn på språk där samverkan mellan 
bild och text intog en central ställning. Båda modersmålen användes aktivt 
och kom till uttryck i klassrummet. Modersmålsundervisningens15

(hemspråksundervisningens) ställning stärktes genom att även eleverna med 
svenska som modersmål under sex år hade en lektion spanska i veckan. 
Denna undervisning sköttes av invandrarelever och modersmålslärare i 
samverkan. Även föräldrarna hade en aktiv roll inom projektet och deltog 
också i undervisningen.  
   Författarnas slutsats är att projektet visat: ”hur det i praktiken är möjligt att 
organisera undervisningen i en sammansatt klass så att kulturmötet i 
klassrummet blir en positiv upplevelse för både lärare, elever och föräldrar” 
(a.a., s 17). 
   Arja Paulins (1999) slutsats i licentiatavhandlingen ”Från brister och 
svårigheter till resurser och möjligheter” är att det är möjligt att få till stånd 

                                          
14 Redan 1984 gjordes en första utvärdering (se Lenntorp, 1984). 
15 Modersmålsundervisning för elever med annat modersmål eller förstaspråk än svenska benämndes 
hemspråksundervisning fram till 1 augusti 1997.  
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en fungerande interkulturell undervisning om lärarna har en medveten
interkulturell inriktning. Att klassen är mångkulturell är däremot inte 
tillräckligt för att en interkulturell undervisning skall komma till stånd. 
   Paulin genomförde förstudier i fyra klasser i Botkyrka. Enligt Paulin hade 
lärarna där omfattande kunskaper om elevernas kulturbakgrund och man 
hade också i teorin förstått vikten av ett interkulturellt arbetssätt, men man 
praktiserade det inte. Enligt Paulin var lärarnas agerande i klassrummet inte 
sådant som de själva beskrev det. I stället valdes innehåll och arbetsområden 
utifrån svenskt perspektiv och svenska referensramar. Elevernas förstaspråk, 
(om ej svenska), utnyttjades inte i undervisningen och inte heller fanns det 
material på annat språk än svenska. Modersmålslärarna upplevdes av de 
svenska lärarna mer som hinder än stöd och många av eleverna fick inte det 
stöd som de behövde för språkutvecklingen. Man arbetade mycket med 
litteraturläsning och fritt skrivande, men det förekom inte mycket av 
problemlösning. Eleverna betraktas ur ett bristperspektiv. Den övergripande 
målsättningen för lärarna var att: ”lära eleverna svenska och svensk kultur 
med tillhörande normer och värderingar” (a.a., s. 81) och alla elever 
undervisades i modersmålssvenska medan svenska som andraspråk i princip 
gavs som stödundervisning. De olika svenskstudierna och den för vissa 
elever förekommande modersmålsundervisningen var inte samordnade. De 
underliggande avsikterna styrdes enligt Paulin av assimilationstanken. 
   För sin huvudstudie valde Paulin lärare som hon visste hade ett medvetet 
interkulturellt förhållningssätt syftande till framgångsrika elever. Den 
slutsats hon drar, efter att bland annat ha intervjuat lärarna och några elever 
samt utfört lektionsobservationer, är att dessa lärare genomförde en 
framgångsrik interkulturell undervisning och att det fanns en 
överensstämmelse mellan det lärarna sade att de gjorde och det de gjorde. 
Att de lyckades berodde på att de hade omfattande kunskaper om elevernas 
språkliga och kognitiva resurser. I stället för ur ett bristperspektiv sågs 
eleverna som människor med resurser och möjligheter samt förmåga att ta 
ansvar för sitt eget lärande. Man planerade undervisningen tillsammans med 
eleverna och skapade ”förutsättningar för aktiv kommunikation kring 
meningsfullt innehåll” (a.a., s. 84, kursivering i original) där man gav 
kognitiva utmaningar. Arbetet var ämnesintegrerat och organiserat kring 
teman och man satsade på kollektiv inlärning. I temaarbetet var också 
modersmålsläraren delaktig och läxor gavs och redovisades på båda språken. 
En utveckling mot tvåspråkig undervisning var också på gång. Skolan hade 
även täta kontakter med föräldrar och det omgivande samhället. Paulin 
menar att lärarna använde vad Jim Cummins16 benämner transformativ 
pedagogik och deras pedagogiska orientering var interkulturell, 
kompletterande (inte kompenserande), samverkande och rådgivande. 

                                          
16 Se mer om Cummins teorier i kapitel tre och fem. 
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   Det så kallade Norrbottensprojektet, som initierades av professor Henning 
Johansson, är ett annat exempel på forskning kring interkulturell 
undervisning och interkulturellt lärande även om man inom projektet inte 
använt den beteckningen. Forskningen, som var av aktionsforsknings-
karaktär, genomfördes i norra Norrbotten och syftade till att undervisningens 
innehåll skulle ta sin utgångspunkt i elevernas kulturella bakgrund. Eftersom 
regionen är flerspråkig och flerkulturell innebar detta bland annat att 
minoritetsspråken tilläts komma in i klassrummen och i skolans arbete. 
Resultatet av projektet var att såväl arbetsformer och undervisningens 
innehåll som synen på läromedel förändrades. Eleverna uppnådde bättre 
resultat, avseende kunskapsmål och sociala mål, än de jämförelseelever som 
inte ingick i projektet (Jernström & Johansson, 1997; Johansson, 1984, 
1985, 1995, se även kapitel tre).
   Ing-Marie Parszyks (1999) avhandling ”En skola för andra” tar inte sin 
utgångspunkt i interkulturell undervisning eller interkulturellt lärande utan i 
hur minoritetselever17 upplever arbets- och livsvillkor i grundskolan. Trots 
det är det mycket i avhandlingen som tangerar målen för interkulturell 
undervisning. Det framgår tydligt att interkulturellt lärande, i positiv 
bemärkelse, mellan elever och mellan elever och lärare med olika bakgrund, 
inte är något som sker av sig självt. I avhandlingen skriver Parszyk att 
minoritetselever utsätts för osynlig rasism av såväl lärare som av ”svenska” 
elever. Enligt minoritetseleverna själva är skolan inte en mötesplats för alla 
kulturer, eftersom varken lärare eller svenska elever är intresserade av deras 
kulturer. Deras tvåspråkighet ses mer som belastning än som en tillgång som 
skall tas tillvara. Elevernas etnicitet fördöms inte av lärarna i ord, ”men det 
avslöjas i deras ansikten och beteenden” (a.a., s. 62). Parszyk menar att det 
är okunskap och aningslöshet som ligger bakom lärarnas agerande. 
   Segregationen mellan svenska elever och minoritetselever kommer, enligt 
Parszyk, bland annat till uttryck i klassrummet genom att de svenska 
eleverna sitter längst fram och minoritetseleverna längst bak, en ordning 
som lärarna inte bryr sig om att bryta. Minoritetseleverna upplever vidare att 
lärarna är besvärade av deras frågor och att de undviker dem samt att de 
tillåter de svenska eleverna att ta för sig på deras bekostnad eftersom de är 
språkligt begränsade i konkurrensen om lärarnas uppmärksamhet. De känner 
sig ”stå utanför lärarnas och de infödda svenska elevernas språkliga 
gemenskap” (a.a., s.246). 
   Parszyk menar att minoritetseleverna, genom ett immanent icke-
erkännande, erfar att de inte duger. Denna känsla kan ofta spåras till elevens 

                                          
17 I Parszyks (1999) avhandling är minoritetselever beteckning på elever med invandrarbakgrund som 
tillhör språkliga och kulturella minoritetsgrupper. I två av avhandlingens tre studier definieras 
minoritetselever som elever där båda föräldrarna kommer från samma språkliga och kulturella 
minoritetsgrupp. I den tredje studien görs bestämningen utifrån lärarnas bedömning av eleverna som 
erhåller modersmålsundervisning (a.a., s. 30). 
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uppfattning om sin egen språkförmåga (a.a., s. 244). 
   I Ulla Lundgrens (2001b) rapport ”Att utbilda för interkulturell förståelse” 
är det styrande texter för grundskolans undervisning i engelska som är i 
fokus. Utifrån granskning av lokala ämnesplaner i engelska menar hon att 
lärarnas tolkning av innebörden av den interkulturella förståelsen som 
föreskrivs i de styrande texterna är kontextberoende. Beroende på 
förförståelse och vilka av de styrande texterna som åberopas blir innebörden 
olika (a.a., s. 176), men det är tydligt att realia och faktakunskaper intar en 
framträdande roll i de granskade ämnesplanerna (a.a., s. 161). I studien ingår 
inte hur undervisningen konkret går till eller hur eleverna uppfattar den. 
   Vid analys av åtgärdsprogram, skrivna i anslutning till specialpedagogiska 
fortbildningskurser, kommer Pirjo Lahdenperä (1997a) i sin avhandling 
”Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?” fram till att en mycket stor 
majoritet av lärarna uppfattade eleverna med invandrarbakgrund som bärare 
av de svårigheter som de hade i skolan. Endast en liten andel av lärarna 
sökte problemen i skolmiljön eller i det sammanhang de uppträdde. 
Dessutom visade studien att flertalet lärare uppfattade någon aspekt i 
elevens bakgrund eller i deras etnicitet som negativ för skolarbetet. Ingen av 
lärarna var odelat positiv till elevers invandrarbakgrund. Bland svenska 
klasslärare och lärare i svenska som andraspråk fanns de mest negativa, 
medan majoriteten av lärare med mångkulturell bakgrund intog ett icke-
kategoriserande förhållningssätt. Lahdenperä föreslår, utifrån resultaten i 
studien, förändringar i olika meningssystem, att man exempelvis istället för 
att tala om elever med invandrarbakgrund bör tala om mångkulturella 
elever. Även Parszyk (1999) anser att man bör undvika begreppet 
invandrarelever och hon föreslår istället beteckningen minoritetselever. 
   En del studier inom området som genomförts inom andra skolformer än 
grundskolan anser jag är av intresse även för grundskolan. Ett exempel är 
Boel Westerbergs (1992) ”Det är ju vi som är negern: om kulturmöten i 
skolan”, som handlar om kulturmöten och kulturkonflikter inom 
gymnasieskolan. I denna studie ligger fokus på elever med olika studievägar 
inom gymnasieskolan. Boel Westerberg menar att den stora kulturkonflikten 
i skolan i regel inte går mellan svenska elever och elever med 
invandrarbakgrund. De så kallade kulturkrockarna kan många gånger vara 
större mellan elever på olika gymnasielinjer och mellan pojkar och flickor.
   Två avhandlingar, Ali Osmans (1999) ”The ’strangers’ among us” och 
Anders Anderssons (1999) ”Mångkulturalism och svensk folkhögskola” har 
folkhögskolan som studieobjekt. I Osmans studie ingår även elever på 
komvux. I Osmans avhandling, i vilken han studerat hur bilden av ”the 
stranger” skapas och vilka följder det får, framtonar en bild av att om man är 
invandrare så är det meningslöst att lägga ner tid och energi på att skaffa sig 
utbildning och ett yrke. De infödda svenska eleverna på dagfolkhögskolan 
och inom komvux uppfattar ofta invandrarna som kulturellt annorlunda, 
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vilket beskrivs av de svenska eleverna som ett problem. Å andra sidan 
hävdar de invandrade eleverna att deras tidigare erfarenheter av studier och 
arbete negligeras och att de inte skulle accepteras som likvärdiga infödda 
svenskar även om de hade en liknande utbildning. De måste hela tiden 
kämpa mot andras fördomar, vilket leder till en känsla av utanförskap. 
Osman ser ett tydligt samband mellan hur invandrare etiketteras i det 
svenska samhället och vilken vilja de har att lägga ner energi på att utbilda 
sig.
   I Anderssons (1999) avhandling riktas uppmärksamheten mot 
vuxenutbildningen inom folkhögskolan som möjlig mötesplats eller arena 
för människor med olika kulturella bakgrunder. Inom vuxenutbildningen 
fokuseras studien till att omfatta folkhögskolan som institution och 
organisation. Ett av de kriterier för mångkulturell undervisning och 
verksamhet som lyfts fram i avhandlingen är ett distanserat och kritiskt 
förhållningssätt till egna kulturella värderingar. Andersson pekar på att 
folkhögskolan har en hög potential för att fungera som en mångkulturell 
mötesplats, men att denna potential inte utnyttjats fullt ut vare sig av 
statsmakten eller av de lokala aktörerna. 
   Språket intar en viktig roll inom det interkulturella lärandet. Teori och 
forskning relaterad till modersmålsundervisning och andraspråksinlärning 
redovisas i kapitel tre och fem. 

Avhandlingens forskningsfokus – en precisering 
Som jag redan inledningsvis talat om är det interkulturellt lärande hos och 
mellan elever med olika bakgrund i den svenska grundskolan som är i fokus 
för min avhandling. Detta innebär att det är den formella socialisationens 
mål och innehåll avseende interkulturellt lärande samt elevernas 
interkulturella lärande som utgör avhandlingens studieobjekt.  
   Det interkulturella lärandet betraktar jag bland annat ur ett 
läroplansteoretiskt perspektiv (och i vid mening ett didaktiskt perspektiv). 
Som läroplansteoretisk utgångspunkt använder jag John Goodlads och hans 
medarbetares läroplansteori (Goodlad, Klein & Tye, 1979).18 Den formella 
socialisationens mål och innehåll, avseende det interkulturella lärandet, 
kommer bland annat till uttryck i läroplanen19. Såväl mål som innehåll är 
relaterade till de förutsättningar som finns tillgängliga vid en given historisk 
tidpunkt, de sociohistoriska förhållandena, och därmed blir dokument som 

                                          
18 Teorin är utvecklad av Goodlad tillsammans med medarbetarna M. Frances Klein och Kenneth A. Tye, 
men brukar tillskrivas Goodlad. Hädanefter talar jag därför om denna teori, eller detta begreppssystem som 
Goodlads. 
19 Jag använder mig av begreppet läroplan i dess utvidgade betydelse, det vill säga så som begreppet 
”curriculum” ofta används inom det anglosaxiska språkområdet. Detta innebär att det inte endast är 
läroplanen som formellt dokument, som t.ex. Lpo 94, som avses. (se t.ex. Englund, 1995c; Lundgren, 
1979/81). Se vidare i kapitel tre. 
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berör interkulturellt lärande och/eller socialisationens mål och innehåll samt 
texter som avspeglar de sociohistoriska förhållandena av intresse att studera. 
   Det interkulturella lärandet kan vidare förstås ur ett socialisations-
perspektiv. Jag ser skolan som en viktig socialisationsagent för barn och 
ungdomar under förutsättning att verksamheten är utformad på ett sätt som 
berör dem. Den formella socialisationen förutsätter såväl menings-
erbjudanden, kommunikation och kunskapsprocesser. Anton Hoëm (1978) 
talar om att det måste finnas värde- och intressegemenskap mellan elev/hem 
och skola för att vad han kallar förstärkande socialisation skall ske. 
Förutsättningarna för en sådan socialisation/sådant lärande betraktas ur ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Intressant blir då bland annat att se om 
interkulturellt lärande hos eleverna sammanfaller med värde- och 
intressegemenskap mellan elev och skola avseende de interkulturella målen. 

Syfte
Avhandlingens övergripande mål är att beskriva och analysera på vilka sätt 
det interkulturella synsättet kommer till uttryck i statliga utredningar, 
regeringens propositioner samt i grundskolans styrdokument, organisation 
och undervisning samt att undersöka om förstärkande socialisation, och 
därmed interkulturellt lärande, möjliggörs hos och mellan elever i skolår 9. 
   För att nå detta övergripande mål har jag formulerat två syften, som är 
relaterade till olika typer av empiri. Både det första och det andra syftet 
operationaliseras genom två frågeställningar vardera. Frågeställningarna 
redovisas sist i kapitel fem. Orsaken till att jag väntar med att presentera 
frågeställningarna är att dessa utvecklas i de kommande kapitlen. 

Mina två syften är: 

1. Att ur ett samhällsvetenskapligt och läroplansteoretiskt perspektiv 
beskriva och analysera förutsättningarna för interkulturellt lärande i 
svensk grundskola.

2. Att ur ett socialisationsteoretiskt perspektiv beskriva och analysera det 
uppfattade och upplevda interkulturella lärandet hos och mellan elever i 
skolår 9. 

Studieobjekten
Det första syftet är relaterat till den ideologiska och den formella 
läroplansnivån i Goodlads läroplansteori (Goodlad, m.fl., 1979). Det 
empiriska material som jag använder för att uppnå detta syfte utgörs av 
officiella dokument, bland annat utredningar och styrdokument (se vidare 
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kapitel sex). Genom att närma mig texterna utifrån specifika frågor, 
formulerade med utgångspunkt i syfte och frågeställningar, har jag 
analyserat de ideologiska och formella läroplanerna i den sociohistoriska, 
eller vida, kontexten. Inom ramen för denna studie gjordes också en 
jämförelse mellan olika formella läroplaner med tyngdpunkt på jämförelsen 
mellan Lgr 80 och Lpo 94 I fortsättningen benämner jag denna 
undersökning dokumentstudien.
   Det andra syftet är relaterat till den tolkade, den operationaliserade och 
upplevda läroplansnivån i Goodlads läroplansteori. Det empiriska material 
som jag använder för att uppnå detta syfte utgörs främst av elevintervjuer. 
Därutöver ingår betygsdokument samt formella och informella samtal med 
lärare och annan personal. I denna undersökning har elevens lärande varit i 
fokus. Genom kvantitativa och kvalitativa analyser av empirin har jag 
försökt att synliggöra det interkulturella lärandet hos eleverna. I 
fortsättningen kommer denna undersökning att benämnas elevstudien.
   Tillsammans syftar de båda delstudierna till att även ge ”svar” på frågan 
om läroplansteori i kombination med socialisationsteori kan bidra till 
förståelsen av fenomenet interkulturellt lärande, som är det primära 
studieobjektet.

Avgränsningar
Förutsättningarna för interkulturellt lärande, såsom de kommer till uttryck i 
dokument, avgränsas bakåt i tiden till 1960-talet då både de första 
invandrarpolitiska åtgärderna formulerades och grundskolereformen 
sjösattes. Den andra avgränsningen utgörs av tidpunkten då elevstudien 
genomfördes, det vill säga år 1999. 
   Jag har valt att studera det interkulturella lärandet hos och mellan eleverna 
i skolår nio inom ramen för den formella socialisation som äger rum inom 
en svensk grundskola och så som den kommer till uttryck hos eleverna. 
Denna avgränsning låter sig lättare göras i teorin än praktiken. Lärande sker 
alltid – inte bara i skolan – och det är därför inte möjligt (och troligen inte 
heller önskvärt) att strikt hålla isär den formella socialisationens påverkan i 
skolan från övrig påverkan. Betoningen ligger dock på den offentliga 
socialisationen.
   Även om den interkulturella undervisningen och därmed elevens 
interkulturella lärande är en angelägenhet för hela skolan och alla ämnen är 
det inte möjligt, anser jag, att undersöka om det interkulturella synsättet 
kommer till uttryck inom samtliga ämnen. Jag har därför valt att koncentrera 
mig på ett fåtal ämnen – svenska/svenska som andraspråk och samhälls-
orientering. Anledningen till valet av de samhällsorienterande ämnena är att 
ämnesbeskrivningen/ämnesinnehållet är sådant att de ”interkulturella 
frågorna” naturligt ingår redan från början. Ämnena inbjuder till tolkningar 
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utifrån olika ”kulturella” perspektiv.20 Dessutom är samhällskunskapen av 
”tradition” det ämne som har huvudansvaret för elevernas demokratifostran, 
vilket, som jag tidigare påpekat, har starka beröringspunkter med 
interkulturell undervisning – särskilt om det är ett mångkulturellt och
demokratiskt samhälle som eftersträvas. 
   Valet av svenska/svenska som andraspråk är gjort utifrån att det 
interkulturella socialisationsinnehållet måste kommuniceras, vilket 
förutsätter minst ett gemensamt språk. Kommunikation är likaså en 
förutsättning för att olika värderingar skall komma till uttryck och 
förhandlas. En viktig del i demokratin är att förstå och göra sig förstådd på 
majoritetssamhällets språk eller det språk som gäller för att göra sig hörd 
och/eller påverka.

Metodologiska överväganden
Inom samhällsvetenskaplig forskning förs ofta en förenklad och dogmatisk 
diskussion kring om och när kvantitativ respektive kvalitativ forskning är 
tillämplig. Alan Bryman (1997) tar i boken ”Kvantitet och kvalitet i 
samhällsvetenskaplig forskning” avstamp i denna debatt om kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Bryman menar att det i debatten finns åtminstone två 
olika sätt att se på innebörden i kvantitativ och kvalitativ forskning: Å ena 
sidan som två traditioner som i grunden rymmer ”helt olikartade 
uppfattningar av kunskapsteoretiska antaganden” (a.a., s. 12) och å andra 
sidan ”endast olika angreppssätt när det gäller insamling av information” 
(ibid.). Enligt det första synsättet, det kunskapsteoretiska, måste det finnas 
korrespondens mellan kunskapsteoretisk ståndpunkt och forskningsmetod 
medan det andra synsättet, det tekniska, innebär att valet mellan metoderna 
skall avgöras utifrån vilken metod som bäst lämpar sig för de formulerade 
frågeställningarna. Bryman menar att det första perspektivet medfört att 
skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning överdrivits medan 
det andra perspektivet öppnar för en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Bryman hävdar att en mängd författare i diskussionen 
om kvantitativ och kvalitativ forskning i själva verket vacklar mellan den 
kunskapsteoretiska och tekniska nivån. Själv förespråkar han ett mindre 
dogmatiskt förhållningssätt innefattande att kvantitativ och kvalitativ 
forskning kan kombineras: ”Den kritiska frågan handlar om att man ska vara 
medveten om när och i vilket sammanhang en viss metod (eller kombination 
av metoder) passar bäst” (a.a., s. 203). Att kombinera kvantitativ och 
kvalitativ metod förespråkas även av andra forskare (Denscombe, 1998; 
Holme & Solvang, 1997; Tashakkori & Teddlie, 1998). Detta 

                                          
20 Enligt Roth (1998) är det ofta de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena som är i fokus när 
mångkulturaliteten kommer på tal, just utifrån de av mig anförda argumenten. 
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förhållningssätt förutsätter medvetenhet om både likheter och skillnader 
mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.
   När kvantitativ och kvalitativ forskning används i samma studie sker det 
oftast utifrån något av följande tre alternativ: 

1. Kvalitativ forskning som stöd för kvantitativ forskning. 
2. Kvantitativ forskning som stöd för kvalitativ forskning. 
3. Kvalitativ och kvantitativ forskning kombineras för att ge en mer 

fullständig bild. 

Det första alternativet innebär att den kvalitativa forskningen genomförs 
först för att generera idéer eller hypoteser som sedan prövas med hjälp av 
kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen kan även användas som 
hjälpmedel för utformning av skalor och indikatorer. Kvalitativ information  
och data kan även användas som stöd vid analysen av kvantitativa data 
(Bryman, 1997, ss. 160-163). 
   Alternativ nummer två kan innebära att man med hjälp av kvantitativa 
metoder får hjälp att välja urval och situationer. Ett exempel är att man först 
genomför en större kvantitativ studie och utifrån den gör ett representativt 
urval som sedan undersöks kvalitativt med hjälp av ostrukturerade intervjuer 
eller andra kvalitativa datainsamlingsmetoder (a.a., s. 163). 
   Det sista alternativet innebär att man använder såväl kvantitativa och 
kvalitativa data som analysmetoder. Både bredd och djup i undersökningen 
eftersträvas för att få en så fullständig beskrivning av frågeställningarna som 
möjligt (a.a., ss. 164-167). 
   Mina båda delstudier är sinsemellan olika eftersom de avser att ge svar på 
frågeställningar av delvis olika art. I dokumentstudien har jag använt mig av 
en kvalitativ ansats, eftersom den bäst motsvarar metod- och analyskraven 
som denna delstudies frågeställningar kräver. 
   Även i elevstudien är ansatsen kvalitativ, men resultaten underbyggs med 
systematiskt insamlade kvantitativa data för att jag skall få en mer 
fullständig bild (alternativ tre ovan). Kvantitativa data utgörs av elevsvaren 
på de strukturerade frågorna och påståendena som ingick i intervjun och det 
kvalitativa materialet består av elevernas kommentarer till dessa. Detta 
datainsamlingsförfarande möjliggör att jag även kan uttala mig om 
eventuellt samband mellan elevernas uppfattningar på olika läroplansnivåer.
   Sammantaget syftar de båda delstudierna till att även besvara avhand-
lingens övergripande mål och jag anser att en teknisk inställning till 
användandet av kvantitativa och kvalitativa metoder bäst möjliggör detta.  
   För urval, metod, material, bearbetning och tolkning redogörs mer i detalj 
i kapitel 6 avseende dokumentstudien och i kapitel 12 avseende elevstudien. 
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Studiens relevans 
Intentionen med min avhandling är att den skall bidra med kunskap om det
interkulturella lärandet hos och mellan elever med olika ”kulturell” 
bakgrund i ett samhälle präglat av kulturell mångfald. Den mångkulturella 
situationen på skolan måste, som jag ser det, betraktas ur ett interkulturellt 
perspektiv. Undervisning och lärande som sker i skolan förutsätter vartannat 
och kan ses som två ömsesidigt förutsättande processer inom den formella 
socialisationen. Om den formella socialisationen har till mål att fostra 
eleverna till att omfatta den pluralistiska ideologin om positiva kulturella 
relationer i ett demokratiskt samhälle kan en metod vara interkulturell
undervisning syftande till interkulturellt lärande. Därmed har interkulturell
undervisning och demokratiundervisning många gemensamma nämnare 
(Gutmann, 1996; se även Roth, 1998, s. 19). Amy Gutmann (1996) menar 
att det måste till en kombination av en mångkulturell21 och en demokratisk 
utbildning som 

aims to understand and appreciate the social contributions and life experiences of the 
various groups that constitute society. Such understanding and appreciation define 
one common conception of multicultural education, a conception compatible with the 
principles of democratic education (a.a., s.158). 

Ulf Hannerz (1999) menar att man kan ”se viljan och förmågan att hantera 
kulturskillnader som en fråga om medborgaransvar” (a.a., s. 375) och vidare 
att ”det ligger i det goda medborgarskapet att undvika att kränka någon, 
individuellt eller kollektivt – och kanske likaså att inte söka tillfällen att 
känna sig kränkt” (a.a., s. 377). 
   Jag har medvetet valt att genomföra den empiriska undersökningen på en 
skola som inte kan betraktas som en ”invandrarskola”. Detta för att inte 
ytterligare förstärka bilden att interkulturell undervisning är något som 
endast berör minoriteter av olika slag samt för att se om diskursen är mindre 
exkluderande på denna typ av skola. Alla skolor är mångkulturella och alla 
elever (och övriga individer inom och utanför skolan) berörs av den 
interkulturella undervisningen. 
   Studiens relevans ligger således i att den förhoppningsvis ger nya 
kunskaper om hur man i skolan kan ge elever redskap för att leva och 
handskas med kulturella skillnader på ett konstruktivt sätt syftande till ett 
demokratiskt samhälle där den kulturella mångfalden är en utgångspunkt för 
positiva relationer. 

                                          
21 I Sverige används oftast benämningen interkulturell undervisning medan man t.ex. i USA oftare talar om 
mångkulturell undervisning. Andra vanliga etiketter är exempelvis anti-rasistisk undervisning eller kritisk 
pedagogik. För skillnaderna mellan begreppen se kapitel fem. 
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Avhandlingens fortsatta uppläggning –en 
läsanvisning

Introduktion
Kapitel 1 utgör avhandlingens inledning, det vill säga den som du just läst. I 
det inledande kapitlet har jag redogjort för avhandlingens utgångspunkter, 
fokus och syften, tidigare forskning, den teoretiska inplaceringen samt valet 
av forskningsmetoder och avhandlingens avgränsning. 
   I kapitel 2 redovisas vad som i Språk- och kulturarvsutredningen anförs 
om ett interkulturellt synsätt inom all utbildning. Det är denna utredning, 
tillsammans med riksdagsbeslutet om interkulturell undervisning, som utgör 
avhandlingens utgångspunkt. 

Del 1. Teoretisk ram och teoretiska begrepp 
I kapitel 3 redogör jag för det läroplansteoretiska perspektivet, det 
socialisationsteoretiska perspektivet inklusive den sociokulturella teorin om 
lärande samt forskning som är relaterad till dessa perspektiv. Dessa 
teoretiska perspektiv knyts ihop genom Kamil Z. Øzerks (1992a) 
modellmatris, i vilken Hoëms socialisationsmodell sätts i relation till 
kulturell bakgrund och Goodlads läroplansnivåer. Denna matris utgör en 
utgångspunkt för min analys av resultaten. I kapitel 4 problematiseras 
kulturbegreppet samt vilken innebörd mångkulturalitet, mångkulturalism 
och interkulturalitet får beroende på hur kultur definieras samt vilken 
innebörd prefixen ”inter” och ”mång” har i sammanhanget. I det femte 
kapitlet problematiseras vad som avses med interkulturell undervisning och 
interkulturellt lärande bland annat utifrån hur kulturbegreppet kan tolkas, 
men också utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Kapitlet utgör även ett 
underlag för frågeställningarnas operationalisering. Som avslutning på dessa 
kapitel redovisas avhandlingens frågeställningar. 

Del 2. Dokumentstudien
I kapitel 6 redogör jag för den metod som jag använt i dokumentstudien. 
Den ideologiska läroplanens vida kontext redovisas i kapitel. 7. 
Läroplansdokumenten på den ideologiska och formella läroplansnivån 
redovisas i kapitel 8, 9 och 10. I kapitel 11 redovisas det interkulturella 
synsättet i läroplansdokumenten i relation till den vida kontexten och de 
teoretiska utgångspunkterna. Detta sistnämnda kapitel utgör även avstamp 
inför elevstudien. 
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Del 3. Elevstudien 
Kapitel 12 utgör metodkapitlet för elevstudien. I kapitel 13 redovisas 
elevstudiens resultat. En övergripande resultatanalys utifrån delstudiens 
syfte redovisas i kapitel 14. 

Sammanfattning och diskussion 
I kapitel 15, sammanfattas och knyts avhandlingens olika delar ihop samt 
avslutas med en diskussion av de funna resultaten. Kapitel 16 är en engelsk 
översättning av kapitel 15. 
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Kapitel 2 

Språk- och kulturarvsutredningens syn 
på interkulturellt lärande 

Avhandlingens forskningsfokus, interkulturellt lärande, har 1985 års 
riksdagsbeslut att all undervisning skall präglas av ett interkulturellt synsätt 
som utgångspunkt. Lanseringen av det interkulturella synsättet och den 
interkulturella undervisningen brukar ses som ett trendbrott då det gäller den 
så kallade invandrarundervisningen som dittills ensidigt varit inriktad på 
undervisning för eller om invandrarna. 
   I det här kapitlet har jag för avsikt att redogöra för hur det interkulturella 
synsättet22 kommer till uttryck i Språk- och kulturarvsutredningen (SOU 
1983:57) och vad detta enligt utredarna skulle innebära för elevers inter-
kulturella lärande. Jag har valt att koncentrera framställningen på hur ut-
redarna ser på kultur och kulturarv, interkulturalitet som mål och 
förutsättning i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle samt på 
konsekvenser av synsättet för skolans personal. Inledningsvis situerar jag 
utredningen i den kontext i vilken den tillsattes samt refererar utredningens 
utgångspunkter.

Språk- och kulturarvsutredningen – bakgrund och 
uppdrag

Det underliggande motivet till att man från regeringen ansåg det påkallat att 
beställa utredningen var den förändrade befolkningssammansättningen i 
Sverige. Redan i direktivets första mening står det: ”Invandringen till 
Sverige har lett till olika åtgärder inom skola och vuxenutbildning” (Dir. 
1981:49). Det var med utgångspunkt i redan genomförda förändringar, till 
följd av invandringen, inom skolområdet samt de i riksdagen beslutade 
målen för invandrar- och minoritetspolitiken: jämlikhet, valfrihet och 
samverkan som utredningen tillsattes. Uppdraget var att dels analysera olika 
frågor inom skolområdet och inom vuxenutbildningen, dels ge förslag till 
förändringar i linje med de nya invandrar- och minoritetspolitiska målen. 
   Utredningen tog sin utgångspunkt dels i de invandrarpolitiska målen, dels i 
de allmänna målen och riktlinjerna för det svenska skolsystemet. Dessa mål 
och riktlinjer, som växt fram under lång tid, menade utredarna speglar ”våra 
viktigaste demokratiska traditioner, våra strävanden under åren och våra 
                                          
22 Övriga frågor som Språk och kulturarvsutredningen hade att utreda samt övriga förslag redovisas i 
dokumentstudien. 
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förpliktelser inför framtiden” (SOU 1983:57, s. 207). 
   Förslaget om interkulturellt synsätt måste även ses i relation till 
utvecklingen inom detta område i Europa i allmänhet och i Europarådet i 
synnerhet. 
   I huvudbetänkandet ”Olika ursprung. Gemenskap i Sverige” (SOU 
1983:57) pekade man på att man inom Europarådet använder begreppet
mångkulturell för att ange ett pluralistiskt tillstånd i ett samhälle, medan  
begreppet interkulturell betecknar handling: ”Interkulturalismen 
understryker behovet av samverkan mellan olika delar av samhället och är 
inte enbart en referensram utan också en metod och en ram för framtida 
handling” (a.a., ss. 156-157).
   Vid tiden för utredningen var, och är fortfarande, ”Intercultural 
education”, den vedertagna termen för utbildning som anpassats till 
närvaron av många språk och kulturer och Språk- och kulturarvsutredningen 
ansluter sig till detta språkbruk. Man förordar också att termen interkulturell 
undervisning används istället för exempelvis internationalisering, 
invandrarkunskap och kulturkunskap. Interkulturell undervisning, menar 
man, kan ses som samlingsbegrepp för det arbete som inom 
utbildningssverige bedrivs för att ”ge kunskaper om olika kulturer och deras 
värderingar, medvetandegöra om egna värderingar, lösa konflikter mellan 
olika grupper, förbättra relationerna mellan minoriteter och 
majoritetsbefolkning, bearbeta negativa attityder och fördomar, fostra till 
solidaritet osv. (a.a., s. 157).

Synen på kultur och kulturarv i Språk- och 
kulturarvsutredningen
I Språk- och kulturarvsutredningen utgick man från ett brett 
socialantropologiskt kulturbegrepp: 

Begreppet kultur har vi i våra diskussioner definierat på ett icke-värderande sätt som 
”de erfarenheter, kunskaper och värden som människor delar och som de återskapar 
och förändrar i socialt handlande”. Det betyder inte att allting är kultur men att 
kollektiva kulturella värderingar genomsyrar det dagliga livet och våra 
ställningstaganden (a.a., s. 263).

Vidare betonas att kultur inte får uppfattas som något statiskt, utan som ”ett
dynamiskt växelspel mellan yttre och inre verklighet, mellan samhälle och 
individ” (a.a., s. 158, kursivering i original). Detta innebär att även elevernas 
kulturarv är dynamiskt och föränderligt: ”Det kulturarv en individ har med 
sig ut i livet är sammansatt av samhällets dominerande värderingar, den 
egna gruppens kanske avvikande värderingar, familjens och skolans fostran 
och de egna tolkningarna av allt detta” (a.a., s.149). Skolans uppdrag att ta 
tillvara elevernas kulturarv kan enligt utredarna tolkas som att de kulturella 
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bakgrunder som finns representerade genom eleverna också skall kunna 
tillvaratas och utgöra en resurs i undervisningen. Därvidlag betonas kulturell
växelverkan23 mellan olika elever. Utredningen betonar vikten av att komma 
bort från ”ytligt folkloristiskt beskrivande av vissa slumpvis utvalda 
kulturyttringar” (a.a., s. 150) avseende såväl den svenska kulturen som 
minoritetsgruppernas kulturer. Istället för exotism bör man ta fasta på det 
gemensamma, exempelvis ungdomskulturen. 
   I Språk- och kulturarvsutredningen uppmärksammas samtidigt 
majoritetskulturens totala dominans i Sverige och i svenska skolor och att 
denna majoritetskultur även har tillgång till övriga institutioner, vissa med 
stor genomslagskraft som exempelvis media, vilket gör att 
majoritetskulturen lätt kan sprida sin bild av verkligheten (a.a., s. 151). Den 
kulturella valfriheten som ”utlovas” i de invandrarpolitiska målen från 1975 
är därmed inte speciellt lätt att förverkliga i realiteten. För att en 
minoritetskultur skall kunna utgöra ett realistiskt val är den i behov av starkt 
stöd (a.a., s. 152). Det handlar således inte om någon kulturell pluralism på 
lika villkor. Den kulturella valfriheten är begränsad av bland annat lagar och 
skrivna och oskrivna regler och normer (a.a., s. 263). Utredarna pekar på att 
det inte går att blunda för att ”det svenska samhället och den svenska skolan 
förr  eller senare gör de allra flesta till ’svenskar’, även om detta kan ta flera 
generationer” (ibid.).
   Vidare menar utredarna att det är viktigt att synliggöra den svenska 
kulturens mest grundläggande värderingar så att mötet med andra kan 
kännas tryggt och präglas av ett visst mått av generositet och tolerans samt 
för att den invandrade inte skall utsättas för en ”inre ockupation” på grund 
av att han eller hon är ovetande om det svenska samhällets strukturer (a.a., s. 
149).
   I utredningen utgår man vidare ifrån att barn inte ”ärver” invandrade 
föräldrars kultur och att inte heller föräldrarnas kulturbakgrund förblir 
opåverkade i det nya hemlandet – man kan säga att man utgår från barnens 
kontextuella kultur24 eftersom: 

invandrarbarnens kulturella verklighet är en annan än föräldrarnas var i 
ursprungslandet. Barnen påverkas från tidig ålder av det nya samhället med dess 
värderingar och sätt att fungera. Samtidigt påverkas också föräldrarna av det nya (a.a., 
s. 158, kursivering i original). 

                                          
23 Kulturell växelverkan som mål för skolan formulerades redan i invandrarutredningens betänkande ” In-
vandrarna och minoriteterna”  (SOU 1974:69). Bl.a. skriver man:  

Ökade insatser bör även göras för att informera de svenska eleverna om de länder som invandrarbarnen 
kommer ifrån, med sikte på kulturell växelverkan, så att invandrarbarnens kulturtraditioner kan berika 
undervisningen. Skolans totala arbete bör anpassas till den nya situation som har uppstått genom 
invandringen, dvs. även utanför den egentliga undervisningen (t.ex. hälsovård, bespisning m.m.) bör 
hänsyn tas till invandrarelevernas särskilda behov (a.a. ss. 256-257, min kursivering). 

24 Se vidare om kontextuell kultur i kapitel fyra. 
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Med olika kulturell bakgrund avsåg utredningen inte enbart nationell 
kulturbakgrund utan betonade att varje nationell kultur inrymmer olika 
delkulturer till följd av skillnader mellan stad och landsbygd, kön, 
samhällsklass och generationer (a.a., s. 158). 

Interkulturalitet som mål och förutsättning i ett 
mångkulturellt och demokratiskt samhälle 
Vad innebär då interkulturell undervisning och ett interkulturellt synsätt 
enligt Språk- och kulturarvsutredningen? Utredningen menar att det till följd 
av den flerspråkliga och flerkulturella situationen krävs ett nytt sätt att 
förhålla sig till varandra i skolan, men även att innehållet i all undervisning 
och övrig verksamhet måste förändras. Språk- och kulturarvsutredningen 
markerade tydligt att det interkulturella synsättet och den interkulturella 
undervisningen inte var något som enbart skulle beröra invandrarelever och 
invandrarundervisning, utan tvärtom – ”Den interkulturella undervisningen 
angår varje barn och varje vuxen i skolan, - och även samhället utanför 
skolan” (a.a., s. 43, kursivering  i original).  
   Efter riksdagsbeslutet sammanfattades de bärande tankegångarna i 
förslaget om interkulturell undervisning i häftet ”Interkulturellt synsätt i 
undervisning och läromedel” (Skolöverstyrelsen [SÖ]/Statens institut för 
läromedel [SIL], 1986) på följande sätt i punktform: 

� gäller alla elever 
� är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som skall tillämpas i alla ämnen 
� skall prägla all verksamhet i skolan 
� skapar förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan och 

närsamhället 
� startar en process på väg mot samhörighet mellan grupper inom det svenska 

samhället och mot internationell solidaritet (a.a., s. 16). 

Ovanstående är inte speciellt klargörande vare sig avseende innehåll eller 
metod. Även om det naturligtvis finns vissa konkretiseringar i häftet, som 
gick ut till alla skolor, är man inte särskilt tydlig i vad som avses med 
interkulturell undervisning. Det finns dock ett bärande tema genom hela 
häftet, att undervisningen skall ta tillvara alla elevers erfarenheter – att låta 
mångfalden berika. 
   Språk- och kulturarvsutredningen är betydligt tydligare i sina 
formuleringar och för att förstå intentionerna bakom förslaget måste man gå 
till källorna, dels till huvudbetänkandet ”Olika ursprung. Gemenskap i 
Sverige” (SOU 1983:57), dels till delbetänkandet ”Kunskap för gemenskap. 
Läromedel för språklig och kulturell mångfald” (SOU 1983:58) samt till 
departementsskrivelsen ”Interkulturell undervisning med flerkulturellt 
innehåll och globalt perspektiv – en väg till gemenskap och fred?” (DsU 
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1984:7).
   Utredarna anser att utgångspunkten för den interkulturella undervisningen 
skall vara kulturell växelverkan och målen för denna ömsesidiga påverkan, 
så som de kommer till uttryck i utredningstexten, har jag sammanfattat i 
följande punkter, vilka utvecklas ytterligare nedan: 

a) Att synliggöra den egna kulturens dolda och omedvetna värderingar 
b) Att öka förståelsen mellan olika (kulturella) grupper och därvid 

överbrygga kulturella skillnader 
c) Att fostra till tolerans, respekt och solidaritet. 
d) Att förebygga fördomar, negativa attityder, mobbning, diskriminering 

och trakasserier. 

a) Att synliggöra den egna kulturens dolda och omedvetna värderingar 
Språk- och kulturarvsutredningen menar att det är nödvändigt att först 
analysera den egna kulturen ”för att man skall vara beredd att möta, samtala 
och konfronteras med andra kulturer” (SOU 1983:57, s. 262). Analysen är 
av nöden eftersom man inte uppfattar eller inte erkänner de egna 
värderingarna som just kulturella, utan snarare ser dem som självklara och 
naturliga (ibid.) och ibland till och med som den objektiva sanningen (a.a., s. 
150). Kollektiva kulturella värderingar är ”impregnerade” i vårt dagliga liv 
och i våra ställningstaganden och blir inte synliga förrän de konfronteras 
med andra sätt att leva (a.a., s. 263). En del av våra värderingar kommer till 
synligt uttryck i lagar, förordningar och skolans styrdokument, medan andra 
finns inbäddade i normer, moral, seder och bruk (a.a., s. 150). 

b) Att öka förståelsen mellan olika (kulturella) grupper och därvid 
överbrygga kulturella skillnader 

Utredningen betonar att man vare sig skall bortse från eller överdramatisera 
kulturella skillnader. Det är inte självklart att de största skillnaderna finns 
mellan etniska grupper, språk-, eller befolkningsgrupper, menar de. Också 
inom dessa kan det finnas stora skillnader och/eller motsättningar (a.a., s. 
149).
   Vidare betonar man att det är viktigt att komma ifrån ”problemfixeringen” 
i samband med möten mellan elever med olika kulturell bakgrund. Istället 
bör det positiva framhävas (a.a., s. 161). 

c) Att fostra till tolerans, respekt och solidaritet. 
Ovanstående mål för den interkulturella undervisningen är inget nytt mål för 
skolan: ”Fostran till internationell förståelse och till respekt och tolerans för 
andra människor och deras uppfattningar har sedan länge funnits med i olika 
måldokument för skolan” (a.a., s. 153).
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   Utredarna hänvisar till att enligt mål och riktlinjer i grundskolans läroplan, 
Lgr 8025, har skolan i uppdrag att hos eleverna utveckla sådana egenskaper 
som förstärker demokratins principer (ibid.), det vill säga utredarna ser 
denna del av den interkulturella undervisningen som demokratifostran.  

d) Att förebygga fördomar, negativa attityder, mobbning, 
diskriminering och trakasserier 

Språk- och kulturarvsutredningen menar att en av skolans viktigaste 
uppgifter är att bemöta varje yttring av trakasserier, mobbning och 
diskriminering. En viktig del av den interkulturella undervisningen är 
dessutom att förhindra och förebygga att fördomar och negativa attityder 
uppstår, då dessa i sin förlängning kan leda till mobbning och diskriminering 
(a.a., s. 264). I utredningen pekar man också på vad som krävs för att 
ovanstående mål skall kunna uppnås. I undervisningen bör läraren bland 
annat:

1. Utgå från mångfalden i klassrummet och ta tillvara elevernas 
gemensamma erfarenheter. 

2. Använda sig av ett undersökande och problemorienterat arbetssätt. 

1. Utgå från mångfalden i klassrummet och ta tillvara elevernas 
gemensamma erfarenheter 

Den mångfald som eleverna representerar skall utgöra grund för 
undervisningen. Samtidigt menar man att det är viktigt att inte fastna i 
olikheterna, utan det är främst likheterna och det gemensamma som måste 
uppmärksammas. Med andra ord skall man vare sig bortse från eller 
dramatisera kulturella skillnader. Elevernas egna värderingar och 
erfarenheter måste tydliggöras, diskuteras och tas på allvar och denna 
mångfald av värderingar måste kunna mötas och balanseras och ”var det 
svenska samhället sätter gränser måste ständigt diskuteras” (a.a., s. 265). 
Detta förutsätter att undervisningen är saklig och allsidig (a.a., s. 159). 
Genom ett sådant arbetssätt kan positiva attityder skapas mellan eleverna, 
men detta måste ske fortlöpande, som en långsiktig process – punktinsatser 
av snävt exotiskt eller folkloristiskt slag kan innebära att fördomar och 
intolerans förstärks (a.a., s. 162). 

2. Ett undersökande och problemorienterat arbetssätt
Den undervisning som genom att eleverna tillsammans, utifrån ett 
problemorienterat arbetssätt, i samarbete utforskar sin egen verklighet ”lär 
samtidigt ut kulturell växelverkan, samarbete, respekt och tolerans” (a.a., s. 
164). Temaarbeten kring problem som är gemensamma för eleverna kan 
                                          
25 Den vid tidpunkten för utredningen gällande läroplanen. 
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innebära att de får kunskaper om varandras kulturer och värderingar. 
”Skolans undersökande arbetssätt är en naturlig utgångspunkt för det 
samarbete, som är en förutsättning för goda inter-etniska relationer” (a.a., s. 
266, kursivering i original). 
   Till ovanstående om interkulturell undervisning skall läggas att utredarna 
såg denna undervisning som en ”metod” för att inkludera de så kallade 
invandrareleverna i det demokratiska projektet och menade att genom 
fostran till demokrati skall dessa individer längre fram i livet få vara med 
och forma framtiden. Man ansåg också att den globala aspekten skall finnas 
närvarande då det enligt utredningen finns många beröringspunkter mellan 
interkulturell undervisning och skolans internationalisering.
   Utredningen betonade dessutom, att de flesta av invandrarbarnen faktiskt 
kommer att stanna i Sverige, vilket innebär ”att det då är för det svenska
samhället de skall förberedas. Detta medför att kunskaper i svenska språket
är en förutsättning för att invandrarbarnen skall kunna hävda sig i samhället” 
(a.a., 210, kursivering  i original).  
   Interkulturell undervisning skulle enligt utredningen ses som komplement 
till hemspråksundervisningen, som modersmålsundervisningen då kallades. 
Man underströk också vikten av en pedagogisk helhetssyn, vilken skulle 
innefatta samarbete mellan hemspråkslärare, lärare i svenska som 
andraspråk och andra lärare, med syfte att tillvarata olika lärares 
kulturkompetens, till nytta för alla elever (a.a., s. 158). Hemspråkslärarna, 
och i viss utsträckning även lärarna i svenska som andraspråk, sågs av 
utredarna som kulturtolkar för de invandrarelever för vilka mötet med den 
svenska skolan innebär en värderingsmässig kollision. 
   För att genomföra och nå målen med interkulturell undervisning betonade 
utredningen att det krävs att lärarna är förberedda och har de kunskaper som 
behövs.

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär krav på 
skolans personal 
I utredningen framfördes att all personal har ett ansvar ”för att möten mellan 
kulturer och olika värderingar inom skolans ram skall bidra till en 
samhällsutveckling i Sverige som präglas av en fördjupad förståelse mellan 
majoritet och minoriteter” (a.a., s. 277). För att få till stånd denna önskade 
utveckling måste all personal inom skolan få utbildning för detta. Vilka krav 
som närvaron av många språk och kulturer i samhället och skolan ställer på 
utbildningssystemet är något som diskuterades i många länder och utredarna 
menade att Sverige haft en aktiv roll i Europarådets projekt om utbildning 
för interkulturell undervisning. Detta arbete har lett fram till 
rekommendationer om vad som skall vara utmärkande för såväl 
grundutbildning som fortbildning av lärare. Enligt dessa rekommendationer 
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bör lärarna särskilt ”tränas”: 

- att bli medvetna om olika kulturella uttryck för sina egna kulturer och i 
invandrargruppernas

- att lära sig känna igen etnocentricitet och stereotyper i skolan och samhället och 
övervinna dem 

- att inse att de själva är delaktiga i en kulturell växelverkansprocess och att 
utveckla och utnyttja strategier för att närma sig, förstå och ta vederbörlig hänsyn 
till andra kulturer (a.a., s. 277). 

Ovanstående kan, enligt Språk- och kulturarvsutredningen, åstadkomma 
positiva interkulturella attitydförändringar i skolan och samhället, men man 
påtalar även behovet för lärare och övrig personal att utbildas och fortbildas 
i ett undersökande och problemorienterat arbetssätt för kunna ”fostra 
eleverna i den interkulturella anda som präglar förslagen i detta betänkande” 
(a.a., s. 278). 
   Vidare påtalar utredarna behovet av konferenser som bland annat kan 
utnyttjas i fortbildningssyften av såväl lärare som övrig personal inom 
skolan. Kulturmöten, attitydbearbetning och attitydförändringar samt 
läromedlens roll i den interkulturella undervisningen är det som utredarna 
lyfter fram som särskilt viktigt att uppmärksamma vid dessa konferenser. 
Detta innehåll motiveras på följande sätt:  

Som SKU framhållit innebär interkulturell undervisning inte bara regelrätt 
undervisning. Undervisningen är här en del av en interkulturell verksamhet, ett 
interkulturellt tänkande och handlande som berör alla barn och alla vuxna i skolan 
(ibid., kursivering i original). 

Lärarutbildarna ses som en nyckelgrupp då det gäller att förverkliga 
intentionerna bakom den interkulturella undervisningen. Samtidigt påtalar 
utredarna att det interkulturella förhållningssättet inte bara berör skolan, utan 
i lika hög grad samhället i stort. 
   Läromedlens betydelse ägnas stor uppmärksamhet i delbetänkandet 
”Kunskap för gemenskap. Läromedel för språklig och kulturell mångfald” 
(SOU 1983:58). Språk- och kulturarvsutredningen lyfter fram att den 
mångkulturella situationen måste avspegla sig också i de läromedel som 
används i skolan (a.a., s. 43). Vad som förmedlas genom läromedel spelar en 
viktig roll inom såväl invandrar- och minoritetsundervisningen som i 
undervisningen i stort, menar utredarna (SOU 1983:57, ss. 187-188). 

Sammanfattning
Utredningen slår fast att det mångkulturella samhället och den 
interkulturella undervisningen berör alla. Kulturbegreppet skall tolkas 
dynamiskt och ett interkulturellt förhållningssätt som betonar kulturell 
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växelverkan i och utanför skolan är såväl ett mål som en förutsättning för ett 
demokratiskt och mångkulturellt samhälle där kulturell valfrihet är mer än 
ett honnörsord vid högtidstalen. Det undersökande och problemorienterande 
arbetssättet där elever arbetar tillsammans över kulturgränser ses som 
nyckeln till ökad interkulturell förståelse. 
   Språk- och kulturarvsutredningens tolkning av den interkulturella 
undervisningen ligger mycket nära andra tolkningar (se vidare kapitel 5).
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DEL 1. TEORETISK RAM OCH  
TEORETISKA BEGREPP 

I de tre kommande kapitlen redogör jag för avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter. I kapitel 3 behandlas det läroplansteoretiska- respektive det 
socialisationsteoretiska perspektivet samt innebörden i ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. I kapitel 4 fokuseras kulturbegreppet och i kapitel 5 
redovisas olika tolkningar av interkulturell undervisning och interkulturellt 
lärande.
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Kapitel 3 

Teoretisk ram  
Den läroplansteoretiska forskningstraditionen är den ena av inspirations-
källorna till denna avhandling. Den socialisationsteoretiska traditionen är 
den andra tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I det 
här kapitlet fokuseras först det läroplansteoretiska perspektivet och därefter 
det socialisationsteoretiska. Sist i kapitlet integreras de båda perspektiven. 

Ett läroplansteoretiskt perspektiv 
Det som i anglosaxiskt språkbruk brukar omnämnas som ”curriculum 
theory” har sin försvenskade motsvarighet i begreppet läroplansteori. 
Eftersom termen läroplansteori inte har någon exakt betydelse, vare sig i 
anglosaxiskt eller svenskt språkbruk, har den kommit att få många olika 
innebörder. Under paraplybeteckningen läroplansteori ryms såväl politisk-
filosofisk analys av läroplanen som dokument och av skolkunskaper, som 
teknologiskt planeringstänkande kring läroplaner (Englund, 1995c, 1996a; 
Goodlad, m.fl., 1979; Lundgren, 1979/81; Øzerk, 1999). Jag använder mig 
av begreppet läroplan i dess utvidgade betydelse, det vill säga så som 
begreppet ”curriculum” ofta används inom det anglosaxiska språkområdet. 
Detta innebär att det inte endast är läroplanen som formellt dokument, som 
till exempel Lpo 94, som avses (se t.ex. Englund, 1995c; Lundgren, 
1979/81). Det formella läroplansdokumentet är bara ett av flera intressanta 
forskningsområden inom den läroplansteoretiska forskningstraditionen. Av 
lika stort intresse är att rekonstruera bakomliggande intressen och 
värderingar som kommer till uttryck i läroplanen som dokument, att studera 
det sociohistoriska sammanhang i vilket läroplanen ingår samt vilka olika 
tolkningar som läroplanen i vid bemärkelse kan ge upphov till, att undersöka 
implementeringen av läroplanen samt överensstämmelse mellan den 
officiella och den av eleverna upplevda läroplanen.
   Det interkulturella lärandet i ett mångkulturellt samhälle handlar om 
relationerna mellan majoritet och minoriteter26 och tänkandet kring dessa 
relationer och detta samhälle kommer till uttryck i läroplanstexter av olika 
slag. Tänkandet kring relationerna måste relateras till den sociohistoriska 
kontext, som speglar maktrelationerna, i vilken läroplanstexterna tillkommit. 
Relationerna mellan majoritet och minoriteter uttrycks även konkret i 
skolvardagen. Vad lärare, elever och andra aktörer i skolan uttalar om dessa 
                                          
26 Minoriteter skall här tolkas i mycket vid bemärkelse, det vill säga inte som etniska grupper. Denna 
tolkning gäller framgent. 
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relationer är således också av intresse. Innehållet, relationen mellan 
majoritet och minoriteter, så som det kommer till uttryck i texter och i 
konkret skolvardag har både läroplansteoretiska och didaktiska 
implikationer och kan undersökas på olika (läroplans-)nivåer och med olika 
metoder.

Goodlads läroplansteori 
Genom att använda mig av Goodlads läroplansteori fångas de ovanstående 
läroplansnivåerna i en modell över de framträdelseformer som läroplanens 
substantiella27 sida kan anta inom skolsystemet (Goodlad, m.fl., 1979). 
Goodlad skiljer mellan fem typer av läroplaner, eller ”läroplanens fem 
ansikten”, som Bjørg Brandtzæg Gundem (1997) kallar dem. Enligt henne 
representerar Goodlads läroplansteori ”ett läroplansteoretiskt 
begreppssystem för analys och förståelse” (ss. 253-254) av läroplanens olika 
dimensioner. Jag håller med henne i detta, men menar också, precis som 
Goodlad och hans medarbetare, att teorin även kan utgöra en utgångspunkt 
för att ringa in vad det är som skall studeras. Det är främst i den funktionen 
som Goodlads teori eller begreppssystem är av intresse för mig. Enligt 
Goodlad är läroplanens framträdelseformer följande: 

� Den ideologiska läroplanen, eller idéernas läroplan (”Ideological
Curricula”). 28

� Den formella läroplanen (”Formal Curricula”). 
� Den uppfattade läroplanen (”Perceived Curricula”). 
� Den operationaliserade läroplanen (”Operational Curricula”). 
� Den upplevda läroplanen (”Experiential Curricula”). 

Den ideologiska läroplanen29, eller idéernas läroplan, utformas på det 
abstrakta planet, som en konsekvens av samhällspolitiska och pedagogiska 
idéströmningar och diskussioner på olika nivåer. Läroplanens ideologiska 
framträdelseform uppstår ur ideologiska planeringsprocesser, vilka påverkas 
av traditioner och ”kulturarv” samt av strömningar som ligger i tiden. I den 
ideologiska läroplanen finns det alltid tankar kring hur en ideal läroplan

                                          
27 Med läroplanens substantiella sida avser Goodlad det som vi spontant och vanligtvis förknippar med 
läroplaner, det vill säga mål för undervisningen, stoff, arbetssätt, läromedel och utvärderingsanvisningar. 
Enligt Goodlad utgör detta en av läroplanens ”verkligheter”. De två övriga verkligheterna är det 
sociopolitiska och det tekniskt-professionella området (Goodlad, m.fl., 1979).  
28 Begreppet ”ideological curricula” tarvar sin förklaring. Goodlad själv (a.a., s. 59) skriver att det finns en 
fara i att använda detta begrepp. Själv har han skapat nya termer med hjälp av alternativ stavning, som 
ideaistic och ideational, för att beteckna att det han avser är att utvecklingen av denna typ av läroplan är 
sedd av den som konstruerat den som den ideala eller exemplariska läroplanen, men av olika anledningar 
så suddas denna stämpel ut under resans gång och det är endast den ideologiska dimensionen som kvarstår. 
29 Begreppen den ideologiska läroplanen, den ideala och idéernas läroplans använder jag som synonyma 
begrepp. 
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skall vara, till exempel en ökad ämnesfokusering (jfr läroplanskod, 
Lundgren, 1979/81; läroplansdiskurs, Øzerk, 1999). Idéernas läroplan 
genomförs aldrig i ren form, utan måste vägas mot en rad sociopolitiska 
överväganden och vad som är realiserbart i praktiken. Alla samhällsgrupper 
är heller inte delaktiga i den diskussion som förs, vilket medför att inte alla 
gruppers, till exempel minoritetsgruppers, intressen blir verbaliserade 
(Øzerk, 1999). Förarbetena till den formella läroplanen, till exempel ”Skola 
för bildning” (SOU 1992:94) och ”En ny läroplan” (Prop. 1992/93:220) är 
exempel på idéernas läroplan. 
   Den formella läroplanen är ett skrivet dokument som fått ett officiellt 
godkännande och således är sanktionerad. ”It is in the formal curriculum 
that society’s interests usually are embedded” (Goodlad, m.fl., 1979, s. 61).
De trossatser, värden och attityder som samhället, eller en dominerande 
grupp i samhället, vill att de unga skall förvärva kommer troligen fram vid 
en analys av den formella läroplanen. Däremot är den inte till alla delar i 
överensstämmelse med den ideala läroplanen (idéernas läroplan). Den 
formella läroplanen är en kompromissprodukt (jfr Englund, 1996a), vilket 
innebär att även bland dem som stått för idéerna finns det olika tolkningar. 
Denna kompromissprodukt kan sägas ”ge uttryck för en kollektiv 
uppfattning om vilka kunskaper och värderingar som är viktiga och riktiga 
att överföra till nästa generation” (Lundgren, 1996, s. 4). Samtidigt är det 
inte ointressant vilka som sitter vid makten, eftersom premisserna ges 
utifrån ett maktinnehav (Øzerk, 1999). Den nu aktuella formella läroplanen 
för grundskolan i Sverige är som bekant Lpo 9430. Detta dokument utgör en 
del av den formella läroplanen, men även kursplaner, timplaner och lokala 
arbetsplaner brukar ingå här31. Genom att granska vilket innehåll som 
eleverna skall studera, snarare än målen för studierna, kommer man närmare 
vad som är skolans tilltänkta uppgift (Goodlad, m.fl., 1979). Fördelning av 
tid mellan ämnen, vilka ämnen som är obligatoriska respektive frivilliga 
utgör exempel på hur man kan komma åt intentioner som annars inte 
uttrycks explicit (Øzerk, 1999). Samtidigt är timplaner exempel på så 
kallade ramfaktorer som sätter gränser för den pedagogiska processen 
(Dahllöf, 1999; Lundgren, 1984). 
   Med den uppfattade läroplanen avses hur olika personer och grupper 
uppfattar den formella läroplanen, med andra ord hur läroplanen är 
representerad i tankarna hos till exempel administratörer i skolsektorn och 
hos lärarna. Goodlad själv uttrycker det på följande sätt: ”Perceived 
curricula are curricula of mind” (Goodlad, m.fl., 1979, s. 61). Föräldrar, 
lärare, elever och politiker på lokal nivå tolkar den formella läroplanen på 
olika sätt beroende av bland annat olika traditioner och erfarenheter. Då det 
                                          
30 Lpo 94 reviderades 1998. 
31 I den senaste läroplanen ingår endast övergripande mål- och riktlinjer. Kursplaner och timplaner utgör 
egna dokument ( SOU 1992:94, s. 141). 
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exempelvis uppstår missnöje från föräldrarna utifrån vad skolan erbjuder 
kan detta bero på bristande kommunikation och att man de facto inte vet vad 
som försiggår i skolan i stället för att man till synes önskar något annat 
innehåll.
   Hur man lokalt, på kommunal nivå, tolkar läroplanen har betydelse för de 
skolplaner som upprättas. Dessa utgör i sin tur ofta en ”förtolkning” av 
läroplanens intentioner. De lokala arbetsplanerna utgör exempel på hur 
lärare och skolledning tolkat läroplanen och de olika direktiven. Läroplanens 
lokala så kallade sociopolitiska32 verklighet (Goodlad, m.fl., 1979) 
inkluderas här. 
   Den operationaliserade läroplanen är den läroplan som kommer till 
uttryck i den undervisning och övriga verksamhet som kontinuerligt pågår i 
klassrummet och annorstädes på skolorna. Den operationaliserade läro-
planen är ett resultat av hur läraren uppfattar läroplanen och hur hon eller 
han gestaltar denna läroplan i det vardagliga arbetet. Det kan vara stor 
diskrepans mellan vad läraren uppfattar som ”sin” läroplan och den konkreta 
undervisningen. Olika lärares undervisning inom samma ämne, men också 
samma lärares undervisning vid olika tillfällen, kan också se mycket olika 
ut. Detta har sin grund i att dels tolkar och förstår olika lärare läroplanen på 
olika sätt, dels påverkar den konkreta undervisningssituationen med olika 
elever vilket utfallet blir. Även läromedel, som i sin tur erbjuder olika 
tolkningar, bidrar till olikheterna. Med andra ord är den operationaliserade 
läroplanen detsamma som det som faktiskt sker i undervisningen. Vad som 
sker bestäms inte ensidigt av lärarna. Operationaliseringen är beroende av 
såväl elevgrupperna som av resurser och andra ramfaktorer (exempelvis 
timplaner). Den operationaliserade läroplanen utgör läroplanen som praktik, 
det vill säga läroplanen som tekniskt-professionellt33 område. I detta ingår 
de mänskliga och materiella möjligheter och resurser, vilka inkluderar 
ramfaktorer på såväl nationell som lokal nivå. 
   Med den upplevda läroplanen avses vad elever (och i viss mån lärare) 
uppfattar och lär sig som konsekvens av undervisningen, det vill säga 
lärande av såväl kognitiv, emotionell som social art, men även färdighets- 
och upplevelsemässigt lärande. Hur eleven upplever undervisningen är dels 
beroende av lärarens tolkning och implementering, dels av den egna 
bakgrunden, intressen och tolkningar (Goodlad, m.fl., 1979). Också ”the 
hidden curriculum” (Jackson, 1968/1990) eller den ”dolda läroplanen”
(Broady, 1981) är en del av elevernas lärande. Elevernas upplevelse av 
läroplanen och vilka möjligheter som ges för att de skall uppnå målen i den 

                                          
32 Det som betraktas som det sociopolitiska området är läroplanen i sitt samhälleliga sammanhang, 
inkluderande de samhälleliga motiveringarna till läroplanens mål, val av lärostoff och arbetsmetoder. 
Syftet med läroplansförändringen räknas också hit. Den lokala sociopolitiska kontexten och elevernas 
individuella kontext måste beaktas vid det lokala läroplansarbetet (Goodlad, m.fl., 1979). 
33 Detta område utgör läroplanens tredje så kallade verklighet. 
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formella läroplanen blir centrala undersökningsområden inom denna 
läroplansdomän liksom elevernas uppfattningar om målens relevans, det vill 
säga. socialisationsinnehållet, samt vad de upplever att de lärt sig av stort 
intresse. Även hur lärandet utvärderas kan vara föremål för undersökning – 
till exempel utifrån vilka mål och kriterier betyg sätts och hur elevers och 
lärares uppfattningar om måluppfyllelse samvarierar. 
   Hur ser då förhållandet mellan de olika läroplansnivåerna ut? Förhållandet 
mellan dem är inte sådant att man med automatik kan hävda att varje 
”underliggande” nivå är en fullständig underkategori till den närmast övre 
nivån. Det uppstår skillnader mellan nivåerna – bland annat till följd av att 
delar av den formella läroplanen inte uppfattas av skolan och/eller lärarna, 
eller att delar av den uppfattade läroplanen inte operationaliseras. Det är 
heller inte så att eleverna upplever allt det som det är tänkt att de skall 
uppleva. Budskapet från läraren förblir ibland dolt eller omtolkas till något 
annat. Till detta kommer den ovan nämnda dolda läroplanen (Øzerk, 1999). 
   Goodlads begreppssystem avseende läroplanens olika framträdelseformer 
utgör en ram för avhandlingens fortsatta uppläggning. Denna teori ensam är 
dock inte tillräcklig. Om den däremot kombineras med någon av de 
läroplansteoretiska ansatser som vuxit fram i Sverige är det möjligt att finna 
redskap för att analysera läroplansdokument. 

Den läroplansteoretiska utvecklingen i Sverige 
Inom den läroplansteoretiska forskning som bedrivits i Sverige kan olika 
traditioner urskiljas34. Enligt Englund (1990, 1995c) kan man tala om tre 
olika huvudtraditioner eller stadier35: Den ramfaktorteoretiska traditionen, 
den ramfaktorteoretiska läroplanstraditionens andra stadium samt den 
medborgarbaserade läroplansteorin. I den tidigaste traditionen, ramfaktor-
teorin, med Urban Dahllöf (se t.ex. Dahllöf, 1999; Lundgren, 1984) som 
centralgestalt, var den pedagogiska processen i fokus. Ramfaktorteorin 
syftade till att förklara hur de statligt satta ramarna, i form av till exempel 
timplaner, utgjorde begränsningar för vilka uttryck som undervisningen 
kunde ta. Under ramfaktorteorins andra stadium utvecklas den till en 
läroplansteori med fokus på hur en läroplans innehåll byggs upp och 
legitimeras. Undervisningens innehåll ansågs vara ett redskap för sortering 
av elever. Inom ramen för en utvidgning av ramfaktor-/läroplansteorin 
utvecklade Ulf P. Lundgren, (1979/81) de så kallade läroplanskoderna. Med 
läroplanskoder avser Lundgren de grundläggande principer som legitimerar 
en viss samhälls- och skolutveckling. Det teoretiska perspektivet anslöt sig 

                                          
34 För en översikt avseende den läroplansteoretiska utvecklingen i USA se t.ex. Pinar, Reynolds, Slattery 
och Taubman (1995). 
35 Att de olika svenska läroplanstraditionerna kan ses som stadier ifrågasätts bl.a. av Säfström (1998a, 
1998b). 
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till den nya utbildningssociologin och dess kritiska läroplansteori och syftet 
var att blottlägga de strukturer som hindrar förändring av undervisningens 
innehåll genom legitimering av densamma med syfte att reproducera 
bestämda förhållanden. Det tredje stadiet, den medborgarbaserade 
läroplansteorin, har som övergripande teoretiskt perspektiv ”att se 
utbildningen och dess innehåll i ett spänningsfält ytterst bestämt av sociala 
krafter i kamp” (Englund, 1995c, s. 39; jfr Englund, 1990). Denna kamp 
sker på alla nivåer och styrkeförhållandena avgör vilka maktrelationer som 
konsolideras eller transformeras. Det kan vara värt att konstatera att i denna 
kraftmätning deltar inte olika minoritetsgrupper (Øzerk, 1999). Läroplaner 
och kursplaner sätter gränser, men medger tolkningar inom dessa, eftersom 
de är politiska kompromisser och bör analyseras som sådana. Detta innebär 
att det finns möjlighet, inom gränserna, till olika typer av 
meningserbjudanden. Med olika meningserbjudande avser Englund (1996a, 
1997c) att undervisningens innehåll inte är på förhand given, inte ens i 
samma moment inom samma ämne. 

Läroplansteori och didaktik 
Den medborgarbaserade läroplansteoretiska positionen är samtidigt uttalat 
didaktisk och innebär att innehållsfrågan problematiseras på ett speciellt sätt. 
Detta väcker frågan om förhållandet mellan läroplansteori och didaktik. 
Enligt Pertti Kansanen (1999) likställer man inom den nordamerikanska 
pedagogiken didaktik med läroplansteori. Englund (1996b, 1998b) ser 
däremot läroplansteori som en av två forskningsinriktningar inom 
didaktiken. Den andra inriktningen är fenomenografin. Relationen mellan 
dessa båda inriktningar åskådliggörs i figur 3.1. 
   Englund (1996b, 1998b) anser att didaktikens framväxt inneburit att 
undervisnings-, lärande-  och socialisationsinnehållets formulering har 
problematiserats och mål- och innehållsfrågorna har fokuserats. Det som 
förenar de båda inriktningarna är att innehållsfrågan problematiseras: 

Den didaktiska analysen handlar inte om (en optimal/effektiv) undervisning och 
inlärning av ett bestämt innehåll utan syftar till att analysera det historiskt och socialt
konstruerade valet av innehåll som meningserbjudande och meningsskapandets 
möjligheter (Englund, 1995c, s. 40). 

Undervisning och lärandeprocesser betraktas inte som separata eller avskilda 
processer utan ses i termer av ömsesidiga kommunikativa handlingar. 
Englund (2000, jfr Englund, 1998b) förespråkar ett nytt didaktiskt 
språkbruk. I stället för benämningarna undervisning och lärande skulle man 
kunna använda begrepp som kommunikation, meningsskapande och 
kunskapsutveckling. Ett sådant språkbruk öppnar enligt Englund möjligheter 
att betrakta dessa processer som kontingenta. Vidare möjliggörs ett 
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överskridande av de traditionella metaforerna om hur undervisning och 
lärande går till (jfr Säljö, 1990, 2000). 

Utbildnings-                   Pedagogik  Psykologi 
sociologi          | 

        | 

        | 

Läroplans-          |  Fenomenografi
teori

DIDAKTIK 

Varför?    Hur? 
Vad?

Ämnesteori    Ämnesmetodik 

  Läroplaner 
  Läromedel 

Determinanter Innehåll        Elev

  Lärare 

Läroplans-  Didaktikens  Undervisnings-
teoretisk                       två komponenter metodisk 

Figur 3. 1 Relationen mellan didaktikens två komponenter. Efter Englund 1996b, s. 26, 
1998b, s. 8. 

Kommunikationsperspektivet har, enligt Englund (1998b), möjliggjorts till 
följd av att man återupptäckt teoretiska perspektiv som ”betonar (den 
lärande) människan som sociohistoriskt och sociokulturellt 
kommunicerande” (a.a., s. 9). Lev S. Vygotskij och George H. Mead är 
centrala namn inom denna typ av teoriutveckling. 
   Gemensamt för Englunds sociopolitiska perspektiv och det sociokulturella 
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perspektivet, som bland annat förs fram av Roger Säljö, är att 
undervisnings- och lärandeprocesser inte ses som från varandra separerade 
processer utan som ömsesidiga kommunikativa handlingar samt att bägge 
perspektiven kontextualiserar socialisations- och kommunikations-
processerna som diskursiva (Englund 2000, s. 49; Säljö, 1992, 1998). 

Sammanfattning av det läroplansteoretiska perspektivet 
och tankar inför fortsättningen 
Genom Goodlads begreppssystem kan de olika läroplansnivåerna analytiskt
hållas åtskilda. Därigenom får jag ett redskap för analys och förståelse av 
läroplanens olika framträdelseformer.  
   På den ideologiska och formella läroplansnivån kommer samhällets mål 
för det interkulturella lärandet till uttryck. På den ideologiska läroplansnivån 
ges förutsättningarna i form av övergripande politiska mål och konkret 
politik och på den formella läroplansnivån kommer de explicita målen för 
den formella socialisationen till uttryck. Eftersom läroplanerna är 
kompromissprodukter är målen tolkningsbara inom vissa gränser. Detta 
innebär att skrivningarna kring socialisationsinnehållet interkulturellt 
lärande kan tolkas som olika meningserbjudanden. 
   Vilka tolkningar som görs av lärare och elever, vilka meningserbjudanden 
som ges och kommuniceras samt vilket meningsskapande som sker studeras 
på den uppfattade, operationaliserade och upplevda läroplansnivån. 
Eftersom det är elevernas meningsskapande som är i fokus i denna 
avhandling behöver jag även teorier om socialisation och lärande, vilka 
redovisas i nästa avsnitt. 

Ett socialisationsteoretiskt perspektiv 
Skolans uppgift är att fostra och utbilda och eleverna skall lära sig. Hur lär 
man sig interkulturalitet, det vill säga hur går denna process till? 
   Att betrakta det interkulturella lärandet ur ett socialisationsperspektiv 
innebär viktiga tankeredskap för hur denna lärandeprocess kan gå till. Med 
socialisation avses den process varigenom individen blir medlem av det 
samhälle eller den kultur/delkultur i vilken hon lever. Socialisation handlar 
om relationen mellan individ och samhälle, men olika vetenskaper och  
forskare lägger olika betoning på aktörerna i denna relation. Psykologiska 
teorier lägger tonvikten på individens utveckling medan sociologiska teorier 
tenderar att betona samhällets kontroll av individen. Socialpsykologiska 
teorier är mer inriktade på interaktionen mellan individ och samhälle och 
interaktionen beskrivs i kommunikationstermer, det vill säga att 
socialisation ses som kulturöverföring. Inom den kulturhistoriska teorin ses 
individen som en aktiv tillägnare, som genom att delta i kulturellt betingade 
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verksamheter tillägnar sig sin omvärldsuppfattning. Snarare än att tala om 
socialisation, som implicerar passiv anpassning, talar man om 
personlighetsutveckling i en social värld. Jag använder begreppet 
socialisation även för den personlighetsutveckling som avses inom den 
kulturhistoriska teorin. 
   Hem och skola och relationerna dem emellan är faktorer som påverkar 
barns och ungdomars socialisation, men även socialisationsagenter som 
exempelvis massmedia och ungdomskulturen är av betydelse. Skolan har 
såväl historiskt som i nutid spelat en central roll i socialisationsprocessen. 
Innehållet i socialisationen har förändrats över historien och i nutid krävs en 
socialisation som formerar samhällsvarelser som kan handskas med kulturell 
mångfald – med  andra ord en kulturpluralistisk socialisation. 
   Socialisationsperspektivet på interkulturellt lärande ligger i linje med att 
som Englund (1998b, 2000) betrakta undervisning med hjälp av begreppen 
socialisationsinnehåll och meningsskapande. För att den offentliga 
socialisationens mål skall resultera i önskade kunskapsprocesser måste ett 
lärande ske. Är eleven/individen opåverkad av undervisningen 
(socialisationsinnehållet) kommer inte socialisationsinnehållet att resultera i 
de kunskapsprocesser som var ”tänkta”. Hoëm (1978) skriver i förordet till 
sin bok ”Sosialisering – en teoretisk og empirisk modellutvikling” att det 
han önskar göra är ”å klarlegge de menneskelige og samfunnsmessige 
sammenhenger læring, erfaring, kunnskapsproduksjon og kunnskaps-
formidling står i. På fagspråket blir alt dette oftest samlet under benevnelsen 
sosialisering” (a.a., förordet). 

Anton Hoëms socialisationsteori 
Hoëm har under lång tid studerat socialisation och utvecklat en teori om 
olika socialisationsprocesser. Hoëm (1978) menar att socialisationen är en 
förutsättning för att kultur och kulturyttringar skall föras vidare, samtidigt 
som existensen av dessa utgör socialisationens innehåll (jfr Vygotsky, 1978, 
1986). Utgångspunkten för Hoëms socialisationsteori är att samhället 
utvecklats från att ha varit enkelt till att ha blivit alltmer komplext. Detta 
samhälle utmärks av sektorisering, specialisering och differentiering. Då 
Hoëm (1978) utvecklade sin socialisationsmodell, så som den kommer till 
uttryck i ”Sosialisering – en teoretisk og empirisk modellutvikling”, byggde
han vidare på de empiriska undersökningar som han genomfört i de samiska 
kärnområdena i Finnmark (t.ex. Hoëm, 1976). Hoëm (1978) utgår vid 
skapandet av sin teori från att all social förändring kan ses som olika 
socialisationsprocesser (a.a., s. 80).
   Skolans roll i det sociala sammanhanget betonas av Hoëm och han påvisar 
olika villkor som bestämmer utfallet av skolans verksamhet. Det centrala 
begreppet i sammanhanget är socialisation. I det komplexa samhället ökar 
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den formella, offentliga socialisationen, det vill säga skolans, betydelse.
   Andra viktiga begrepp i teorin är värden och intressen, vilka belyses 
nedan.

Värden och intressen – gemenskap och konflikt 
Hoëm (1978) beskriver relationen mellan skola och hem/elev med hjälp av 
begreppen värde- och intressegemenskap, respektive värde- och 
intressekonflikt. Utifrån dessa relationer kan man urskilja fyra möjliga 
socialisationsprocesser: förstärkande socialisation, desocialisation, 
resocialisation och avskärmad (skjermed) socialisation36. Om det föreligger 
såväl värde- som intressegemenskap finns det goda möjligheter för 
förstärkande socialisation, vilken Hoëm betraktar som den optimala 
socialisationsprocessen. Föreligger det däremot såväl värde- som 
intressekonflikt är risken stor för avskärmad socialisation. De- och 
resocialisation innebär värdekonflikt och intressegemenskap. Skillnaden 
mellan dessa båda processer är att vid desocialisation försvagas den primära 
socialisationen utan att en ny bas för identitetsbyggande skapas. 
Resocialisation innebär att ny värdemässig förankring sker gradvis.  
   Hoëm använder det nyss nämnda begreppet förstärkande socialisation för 
den optimala socialisationsprocessen. I korthet handlar det om hur en 
människa kan stärka förankringen i den egna traditionen och kulturen 
samtidigt som hon växer in i en ny kultur. Förstärkande socialisation är 
identitetsbyggande, eftersom skolan erbjuder och utökar värdebasen med 
vilken eleven redan är hemmastadd. Kvaliteten i socialisationsprocessen 
bestäms av den komplexa interaktionen mellan sociala enheter på olika 
nivåer. Förstärkande socialisation föreligger när eleverna får en ökad 
förståelse för sin egen bakgrund och lär sig att hantera den. För att 
möjliggöra detta inom skolan måste barnets kulturella bakgrund vara 
närvarande i undervisningen.
   Värden intar en central plats i Hoëms teori. För att det skall kunna 
föreligga värdegemenskap mellan hem/elev och skola måste skolan och det 
skolan erbjuder uppfattas som något eftersträvansvärt, något gott. Hoëm 
talar om ”den goda situationen” (1978, s. 84). Värdegemenskap föreligger
då om skolan utgör en plats där det finns lämpliga betingelser för elevens 
lärande, då skolan motsvarar den goda situationen. Grundskolan har som 
uttalat mål att ge eleverna gemensamma erfarenheter, gemensamma 
kunskaper och gemensamma förutsättningar i det komplexa samhället. 
Samtidigt är det så att de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall 
överföra till eleverna representerar ett urval – ett urval som är bestämt 
utifrån kulturella och värdemässiga prioriteringar. Kulturen och värdena 
                                          
36 Då teorin utvecklades talade Hoëm om icke-socialisation. Från 1979 reviderade han till avskärmad 
(skjermed) socialisation. Se Haug, 1992 i Engen, 1995. 
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presenteras som allmänna, men representerar i första hand något som man 
oprecist kan kalla för den akademiska världen. De elever som redan från 
början känner sig hemmastadda i denna värld kommer då också att klara sig 
bättre i skolan (Hoëm, 1978). 
   I Hoëms socialisationsteori är även intresse ett nyckelbegrepp och med 
detta avses att det finns ett intresse, hos elever, föräldrar och lärare, av att de 
formella kunskaperna som skolan ”erbjuder” skall överföras till eleverna 
(Hoëm, 1978, s. 62). Intressebegreppet är kopplat till kunskapens nytto- och 
användningsvärde, det vill säga en mer instrumentell inställning. 
   Då det föreligger intresse- och värdegemenskap mellan hemmet/eleven 
och skolan är förutsättningarna för förstärkande socialisation goda. När det 
är skillnader mellan den kultur som skolan representerar och elevens 
kulturella bakgrund blir skolan abstrakt och främmande för eleven. Om 
skolan samtidigt kräver ett annat språk och inte stödjer elevens miljö 
kommer banden till elevens egen bakgrund att försvagas vilket kan leda till 
en negativ identitetsutveckling (Darnell & Hoëm, 1996; Hoëm, 1978). 
   Hoëms socialisationsteori har varit utgångspunkt i flera forskares 
forskningsprojekt och teoretiska resonemang. Några, av intresse för min 
avhandling, lyfts fram nedan. 

Den kulturella bakgrunden som pedagogisk resurs 
Förstärkande socialisation kan enligt Johansson uppnås genom att barnets 
kulturella bakgrund används som pedagogisk resurs. En förutsättning för att 
förstärkande socialisation skall komma till stånd är att pedagogerna ser 
barnens kulturella bakgrund som en resurs och låter den komma till uttryck i 
det pedagogiska arbetet. Den kulturella bakgrund, som skall  gestaltas, 
inrymmer flera dimensioner: en materiell (produkter), en mental (kunskaper, 
attityder och värderingar) och en social (samspel mellan människor i grupp). 
Även språket är en viktig del av barnets kultur och detta måste få höras och 
talas i skolan. Genom att det är barnet och föräldrarna som har 
kulturkompetensen krävs samarbete mellan hem och skola och relationerna 
dem emellan blir på så sätt mer jämbördiga (Johansson, 1984, 1985; se även 
Jernström & Johansson, 1997). Att använda barnens kulturella bakgrund 
som pedagogisk resurs är lika möjligt inom ramen för en territoriellt 
avgränsad minoritet som i andra lärandemiljöer. 
   Frank Darnell & Anton Hoëm (1996) skriver i sin bok ”Taken to 
Extremes. Education in the Far North” att det blivit en accepterad ”metod” 
att använda den kulturella bakgrunden som pedagogiskt redskap – inte minst 
för att skapa motivation och acceptans för skolämnenas innehåll bland 
elever och föräldrar som inte tillhör majoritetskulturen. Författarna menar 
emellertid att det är viktigt att skilja mellan när detta redskap används på ett 
positivt respektive negativt sätt: 
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It is less acceptable where the school does not actually accept the culture and 
background of the student and the main goal of the school is to replace the local, or 
Native, culture with an urban, nation-wide culture (a.a., s. 279; jfr Hoëm, 1978, s. 
67).

När bakgrunden används på ovanstående sätt visas bara ett kvasierkännande 
av kulturen eftersom målet är att utplåna den. Författarna menar att skolor 
ofta använder metoden på detta sätt. Istället för att utnyttja barns och 
ungdomar kulturella bakgrund på detta negativa sätt måste man ”accept the 
indigenous37 culture on equal terms with others. In this way, school 
programs will integrate elements of the local culture with national and 
international cultures” (Darnell & Hoëm, ss. 279-280). Det är den här 
strategin som, enligt Darnell och Hoëm (1996), oftast används i funktionella 
och framgångsrika skolsystem. Exempel på det sistnämnda är det så kallade 
Norrbottensprojektet som initierades av Henning Johansson (Jernström & 
Johansson, 1997; Johansson, 1984, 1985). 

Integrerad socialisation – en nödvändighet i ett mångkulturellt sam-
hälle
Om det övergripande målet i samhället är pluralistisk integration38 menar 
Thor Ola Engen (1995), som också han tar sin utgångspunkt i Hoëms 
socialisationsteori, att det inte är tillräckligt med en socialisationsprocess. 
Pluralistisk integration kräver både förstärkande socialisation och 
resocialisation för såväl majoritets- som minoritetseleverna samt att dessa 
båda socialisationsprocesser integreras.
   Enligt Engen krävs det per definition en minoritetskulturell läroplan för att 
elever med minoritetsbakgrund skall erfara förstärkande socialisation. En 
sådan förstärkande socialisation är emellertid, enligt Engen, svår att 
arrangera och inte heller ändamålsenlig vare sig i relation till 
integrationsmålet i ett mångkulturellt samhälle eller ur instrumentell 
synvinkel eftersom den endast skulle kvalificera till vad som han omnämner 
som ett lokalt getto. Därför måste den förstärkande socialisationen 
kompletteras med en viss andel resocialisation som ger tillträde till 
majoritetskulturen. En minoritetskulturell läroplan kan vidare innebära 
avskärmad socialisation för majoritetseleverna om den inte bygger på 
intressegemenskap och/eller om den utgör ett komplement till 
majoritetsläroplanen och därmed grund för resocialisation. På motsvarande 
sätt krävs en majoritetskulturell läroplan för att majoritetseleverna skall 
                                          
37 Författarna talar här om ursprungsbefolkningarnas kultur, eftersom boken handlar om ursprungs-
befolkningarna i norr, men man har tidigare i boken gjort klart att deras resonemang även är giltigt för 
andra minoritetskulturer. 
38 Enligt Engen (1995) kan den norska invandrarpolitikens formella mål sammanfattas med begreppet 
pluralistisk integration. Det finns stor överensstämmelse mellan den norska invandrarpolitikens mål och 
målen för den svenska integrationspolitiken. 
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erfara förstärkande socialisation, men också då utan att uppnå målet 
pluralistisk integration. Vad som uppnås är snarare assimilation, en 
normaliserande socialisation, som ofta även innefattar en socialisation till ett 
överlägset förhållningssätt samt ett definitionsmonopol på vad som är 
möjligt och naturligt. För att eleverna skall erfara integrerad socialisation 
krävs en kompletterande minoritetsläroplan syftande till resocialisation. För 
minoriteten innebär en majoritetsläroplan risk för avskärmad socialisation 
och därmed segregation alternativt de- eller/och resocialisation ledande till 
assimilation till majoritetskulturen snarare än integrering. 
   Engens slutsats är att en endimensionell socialisationslärokurs är 
inadekvat för såväl majoritets- som minoritetseleverna. För att en 
pluralistisk integration skall komma till stånd tycks det, enligt Engen, krävas 
att processerna kombineras så att resocialisation förekommer tillsammans 
med och perspektiverar förstärkande socialisation och vice versa. Detta 
innebär att både likheter och skillnader måste klargöras och 
begreppsliggöras, vilket inte är något automatiskt resultat av kulturmöten 
utan måste utgöra ett undervisningsmål. 
   Integrerad socialisation innebär enligt Engen: a) att det förekommer 
partiell värdegemenskap mellan skola och hem, b) att det förekommer 
partiell eller fullständig intressegemenskap mellan skola och hem, c) att 
värdebundna faktorer fungerar samtidigt både identitetskonfirmerande och 
perspektivvidgande samt d) att instrumentella faktorer förvärvar en 
instrumentell funktion (a.a., s. 30). 
   I sin analys utgår Engen från att ”kulturer” är klart avgränsade från 
varandra, att olika kulturer omfattar olika värden samt att det inom 
respektive kultur råder homogenitet. Pluralistisk integration innebär då i 
princip att olika kulturers synsätt adderas till varandra samt ger perspektiv 
på den ”egna” kulturen. Det är således snarare ett mångkulturellt än ett 
interkulturellt perspektiv som förespråkas. 
   Engen har en poäng då han talar om att det kan krävas mer än en 
socialisationsprocess då det övergripande samhällsmålet är pluralistisk 
integration. Att han bortser från intrakulturella skillnader, interkulturella 
likheter samt använder ett statiskt kultur- och identitetsbegrepp gör att 
analysen, enligt min uppfattning, inte når hela vägen fram till en integrerad 
socialisation som också möjliggör interkulturellt lärande. I stället verkar den 
pluralistiska integrationen leda fram till en mångkulturell socialisation med 
syfte att bibehålla majoritetskulturen och minoritetskulturerna tämligen 
intakta. Likaså bortser han från möjligheten att elevens bakgrund och miljö 
kan vara så mång- och/eller interkulturell att förstärkande socialisation bara 
är möjlig om skolan är mång- och interkulturell till sin karaktär. Till detta 
återkommer jag i kapitel 13. 
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Socialisation innebär en lärandeprocess. Vad innebär det då att lära sig 
något? Svaret på den frågan är i hög grad beroende på utifrån vilket 
perspektiv som man försöker att besvara den. Inom forskningen har ofta 
lärande likställts med inlärning (se t.ex. Carlgren, 1999; Säljö, 2000) och 
setts som en inre process hos individen.  
   Den inlärningspsykologiska forskningen har främst varit inriktad på 
kognitiv kunskap och de inlärningspsykologiska forskningsfrågorna är i stor 
utsträckning knutna till framväxten av skolan som institution, där 
utvecklande av kunskap är i fokus (Carlgren, 1999, ss. 9-11; SOU 1992:94). 
En viktig fråga inom detta forskningsområde har varit att försöka finna ut 
hur relationen mellan individens utveckling (mognad) och lärande ser ut 
(Carlgren, 1999, s. 13; SOU 1992:9439). Varje teori om lärande och om hur 
lärande går till inbegriper också, implicit eller explicit, en teori om hur 
undervisning skall gå till (Wood, 1999, s. 110). 

Lärandets metaforer 
Roger Säljö (1990) pekar på att verbet ”lära” i svenskan har en dubbel 
betydelse, att lära kan avse såväl att lära in som att lära ut något samt att vi 
vid hänvisning till elevers aktivitet ofta använder begreppet inlärning. Detta 
språkbruk menar Säljö innebär en speciell tolkning, en rotmetafor, för vår 
kulturkrets uppfattning av inlärningens natur – nämligen att något flyttas 
från exempelvis läraren eller läroboken in i eleven. Vidare menar han att 
detta sätt att beskriva lärandeprocessen samt att lärandets objekt ofta 
omnämns som stoff40 ”avspeglar den förtingligande syn på mänsklig 
kunskap som utmärker en litterat kultur där skriftspråkets versioner av 
världen har auktoritet” (a.a., s. 12). Enligt Säljö bör inlärningsmetaforen,
eller överföringsmetaforen, ersättas av en delaktighetsmetafor (a.a., s. 15; jfr 
Säljö, 2000, ss. 25-27; jfr Englund 1998b; 2000), eftersom lärandet normalt 
sker genom delaktighet i sociala praktiker som inte sedan tidigare behärskas. 
Detta deltagande ger eleven redskap för att hantera situationer som man inte 
kan handskas med utifrån enbart tidigare erfarenhet. Kunskaper kan utifrån 
detta perspektiv uppfattas som något som man är delaktig i snarare än något 
som man äger. Detta innebär att Säljö anlägger ett sociokulturellt perspektiv
på lärandet med ett betonande av kunskapens ursprung i interaktionen och
inte i interna psykologiska förlopp (Säljö, 1992; jfr Vygotsky, 1978, 1986; 
Wertsch, 1990). Detta perspektiv har sitt ursprung i den teoribildning som 
initierades av Vygotskij och hans medarbetare. Detta perspektiv kan ses som 
ett alternativ till de två teoribildningar som dominerat det vetenskapliga 
                                          
39 I ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) talar man om inlärning och inte om lärande.  
40 Här kan tilläggas att vid revideringen av Lpo 94 ersattes t.ex. inlärning med lärande med syfte att 
avspegla en mer dynamisk syn på lärandet. 
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studiet av lärandet – behaviorismen och kognitivismen (Säljö, 2000, s. 49). 

Vygotskijs sociohistoriska teori 
Mitt sätt att betrakta lärande, och mer specifikt det interkulturella lärandet, 
tar sin utgångspunkt i den sociohistoriska, sociokulturella eller 
kulturhistoriska41 teori som först utvecklades av Vygotskij42 (se t.ex. 
Vygotsky, 1929/1994, 1978, 1986, 199743) och hans medarbetare, bland 
annat Alexander Romanovich Luria (se t.ex. Luria 1928/1994, 1976, 1979, 
1986)44. Jag anser att den sociokulturella teorin kompletterar Hoëms 
socialisationsteori och erbjuder ytterligare perspektiv på hur 
lärandet/socialisationen går till och kan underlättas. Det sistnämnda gäller 
inte minst inom ramen för den formella socialisationen. Under de senaste 
decennierna har detta perspektiv på lärande fått ett allt större inflytande 
inom den pedagogiska debatten såväl internationellt som i Sverige. 
Nationellt kom detta bland annat till uttryck i avsnittet om kunskap och 
lärande i läroplansbetänkandet ”Skola för bildning” (SOU 1992:94). Den i 
Sverige mest kände företrädaren för detta perspektiv är Roger Säljö (se t.ex. 
Säljö, 1990, 1992, 2000)45.
   James V. Wertsch (1990) menar att Vygotskijs sociokulturella inriktning 
kan sammanfattas i tre generella teser som genomsyrar allt han skrivit:  

(1) a reliance on genetic (i.e., developmental) analysis; (2) the claim that higher 
mental functions in the individual have their origins in social life; and (3) the claim 
that an essential key to understanding human social and psychological processes is 
the tools and signs used to mediate them (a.a., s. 113). 

                                          
41 Enligt Scribner (1985) refererar vissa sovjetiska (boken är skriven innan Sovjetunionen upphörde som 
stat) psykologer till Vygotskijs teori som ”cultural historical theory” och andra, bl.a. Luria och Leontiev, 
till den som ”socialhistorical theory”. En del amerikanska psykologer talar om den som  ”soviet socio-
historical approach”. Scribner (a.a.) menar vidare att genom att använda den sammansatta termen 
”sociohistorical” snarare än ”historical” så har man valt ut ett av de sätt som Vygotskij använder 
historien, nämligen ”history as the chronology of events involving humanity as a whole. Vygotsky refers to 
this series of events as general history…” (s. 121). Vygotskij definierade själv, enligt Scribner, historia 
som ”sequences of moving phenomena” (Scribner, 1985, s. 120). Wertsch (1991) använder sig av termen 
”sociocultural” med motiveringen att den mest adekvata termen ”socio-historical-cultural” är alltför 
ohanterlig och att det är större risk att låta det kulturella reduceras till det historiska än tvärtom (a.a. ss. 15-
16; Se även Wertsch, 1990). Jag använder sociokulturellt och sociohistoriskt synonymt. 
42 I svenska böcker brukar stavningen vara den som jag använt här. I engelskspråkig litteratur brukar  
transkriberingen vara Vygotsky. Jag kommer att använda den förstnämnda stavningen, utom då den andra, 
t.ex. i citat ur engelskspråkiga böcker, används.  Likaså kommer namnet i referenserna att stavas på det sätt 
som används på respektive bok eller artikel. 
43 Texten är skriven 1931 och publicerades första gången 1960 (not s. 279). 
44 Enligt Kozulin (1990/1999) är det svårt att veta vem som skrivit vad, eftersom hela forskargruppen runt 
Vygotskij använde Vygotskijs idéer i sin egen forskning och Vygotskij använde också medarbetarnas 
forskning i sina forskningsrapporter (a.a., ss. 111-112). 
45 I ett internationellt perspektiv tillhör Wertsch (t.ex. Wertsch, 1985, 1991, 1998; Wertsch, del Rio & 
Alvarez  1995), Cole (t.ex. Cole, 1996 ), Lave (t.ex. Lave, 1988; Lave & Wenger 1991) Rogoff (t.ex. 
Rogoff, 1990) några av de mest namnkunniga.  
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För mitt arbete är det främst de två sistnämnda teserna som är av intresse 
och som belyses närmare nedan. 

Det sociala samspelet – grunden för individens utveckling 
I Vygotskijs sociohistoriska teori betonas att det meningsfulla sociala 
samspelet är den viktigaste drivkraften i barns utveckling (Kozulin, 
1986/1997; Moll, 1990; Säljö, 2000; Wertsch, 1990). Vygotskij skilde 
mellan våra högre och lägre psykologiska processer. De lägre processerna är 
medfödda, naturliga, medan de högre psykologiska processerna är socialt 
eller kulturellt medierade, eller överförda: ”An activity that is generative of 
higher mental processes is a socially meaningful mediated activity. The 
source of mediation is either in a material tool, in a system of symbols, or in 
the behavior of another human being” (Kozulin, 1990/1999, s. 114). Varje 
högre psykologisk funktion: ”necessarily passes through an external stage of 
development because function is primarily social” (Vygotsky, 1997, s. 105, 
min kursivering). Barnet föds in i en redan existerande värld och endast 
genom att delta i denna värld, genom samspel med andra människor, 
utvecklas de högre (unikt mänskliga) psykologiska processerna. Den mest 
generella formuleringen av detta antagande är: 

Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social 
level, and later, on the individual level; first; between people (interpsychological),
and then inside the child (intrapsychological) (Vygotsky, 1978, s. 57, kursivering i 
original). 

Vygotskij menar att ovanstående utgör ”the general genetic law of cultural 
development” (Vygotsky, 1997, s. 106).
   Trots att människor i olika delar av världen haft liknande biologiska 
förutsättningar har det utvecklats en kulturell mångfald med skilda 
världsbilder och kunskapsbaser. Människan är en aktiv skapare av sin 
omvärld, inte någon som enbart passivt låter sig formas av de naturgivna 
förutsättningarna (Säljö, 2000, s. 35). Individens utveckling är således både 
biologisk och sociohistorisk där de lägre psykologiska funktionerna härrör 
från den biologiska utvecklingen och de högre psykologiska funktionerna 
från den sociohistoriska, eller sociokulturella utvecklingen. De högre 
psykologiska funktionerna är inte en fortsättning på de lägre funktionerna 
utan utgör en ny form av psykologisk process som är kvalitativt annorlunda. 
Detta innebär att förändrad sociohistorisk kontext medför andra betingelser 
för lärande och utveckling (Kozulin, 1986/1997; Wertsch, 1990). 
   Också vid utvecklingen av det mänskliga medvetandet har historien och 
kulturen en avgörande betydelse, vårt medvetande formas i ett nära samspel 
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med det samhälle och den kultur som vi växer upp i46 (Kozulin, 1986/1997; 
Vygotsky, 1997, Wertsch, 1990). Enligt Vygotskij skapas det individuella 
medvetandet genom relationer med andra:

The mechanism of social behavior and the mechanism of consciousness are the 
same…. We are aware of ourselves, for we are aware of others, and in the same way 
as we know others; and this is as it is because in relation to ourselves we are in the 
same [position] as others are to us (Vygotsky 1979, ss. 29-30. Citerad ur Kozulin, 
1986/1997, s. xxiv) 47.

Vygotskij ansåg att människans utveckling i grunden är annorlunda än den 
utveckling som sker hos andra djur. Människans förmåga att skapa och 
använda såväl intellektuella som fysiska redskap48 och symboler49 är central 
i det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling (Säljö, 1997, 
1999, 2000; Vygotsky, 1986; Wertsch, 1991). 

Människans förmåga att använda redskap och symboler 
De mentala processerna kan, enligt Vygotskij, endast förstås om vi studerar 
de olika redskap med vars hjälp vi tänker. Olika typer av betydelsebärande
tecken och symboler sågs av Vygotskij som de viktigaste kulturprodukterna 
och kulturbärarna. Med nya redskap förändras betingelserna för tänkandet. 
Ett exempel är skriftspråket som har skapat nya kriterier för kunskap och 
som även medfört att tänkandet förändrats (Säljö, 2000, s. 157). 
   Genom denna förmåga att använda redskap och symboler, där språket är 
det främsta symboliska redskapet, kan människan fortlöpande skapa och 
förbättra sin egen omgivning i form av kultur. De fysiska redskapen, eller 
artefakterna, skall i det sociokulturella perspektivet inte betraktas som döda 
objekt. Likaväl som vårt tänkande påverkas av hur vi kan hantera omvärlden 
med hjälp av språkliga redskap, påverkas vårt tänkande av de fysiska 
artefakterna.
   Det är genom språket som det är möjligt att såväl ta till sig den rådande 
kulturens särdrag som att överföra den till nästa generation, vilket betyder 
att språket är av fundamental betydelse för såväl formell som informell 
socialisation. Detta innebär att den enskilda individen både är en del av en 
                                          
46 Historia skall inte tolkas som det som skett, utan för Vygotskij var historien det som länkade samman 
dåtid, nutid och framtid. Också kultur har en något speciell betydelse, nämligen allt som skapats av män-
niskan.  
47 Det interaktionistiska draget är tydligt och Kozulin (1986/1997) pekar på de stora likheterna med vad 
Mead skriver i sin bok ”Mind, Self and Society”:  

As we shall see, the same procedure which is responsible for the genesis and existence of mind or  
consciousness – namely, the taking of the attitude of the other toward one’s self, or toward one’s own 
behavior – also necessarily involves the genesis and existence at the same time of significant symbols, 
or significant gestures (Mead, 1934, ss. 47-48. Citerat i Kozulin, 1986/1997, s.. xxiv; jfr Wertsch, 
1990, s. 114). 

48 Begreppen verktyg och redskap används av mig som synonyma begrepp. 
49 Både redskap och symboler involverar medierad aktivitet. 
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större gemensam, kulturell och mänsklig historia och representerar sin egen 
utvecklingshistoria50. Kulturens utveckling ses som en historisk process som 
tagit sig olika uttryck i både tid och rum. Människorna är emellertid inte 
bara kulturskapare, utan de är även kulturskapade, vilket innebär att den 
existerande kulturen sätter gränser för vilken form som de psykologiska 
funktionerna och vilka vägar som utvecklingen kan ta vid en given punkt i 
kulturens historia. Därav följer att den repertoar av mentala processer och 
resultat som är möjliga att uppnå för den enskilda individen varierar från en 
kultur eller subkultur till en annan både vid samma tidpunkt och över tid 
(Cole, 1990; Luria, 1978; Scribner, 1985; Säljö, 1992, 2000; Thurmann-
Moe, 1998; Vygotsky, 1929/1994, 1935/1994, 1986; Wertsch, 1990, 1991). 
Detta får emellertid inte tolkas på så sätt att kulturen determinerar individen. 
Det som är unikt med människan är att hon är en aktör, att hon kan förändra 
sin omgivning, sin kultur. (Vygotsky, 1978). 

Det sociokulturella perspektivets implikationer för 
utveckling, lärande och undervisning

Utveckling och lärande i ömsesidig påverkan 
För Vygotskij är lärande och utveckling varandras förutsättningar. Man kan 
säga att Vygotskij har en dialektisk syn på lärande och utveckling. Dysthe 
(1996, s. 54) uttrycker det som att ”Man kan inte lära sig utan att utvecklas 
och man kan inte utvecklas utan att lära sig”. 
   Kulturens inverkan på och betydelse för individens utveckling betonas av 
Vygotskij: 

In the process of development the child not only masters the items of cultural 
experience, but the habits and forms of cultural behavior and cultural methods of 
reasoning. We must, therefore, distinguish the main lines in the development of the 
child’s behavior. First, there is the line of natural development of behavior which is 
closely bound up with the processes of general organic growth and maturation of the 
child. Secondly, there is a line of cultural improvement of the psychological 
functions, the working out of new methods of reasoning, the mastering of the cultural 
methods of behavior (Vygotsky, 1929/1994, s. 57)51.

Vygotskijs ståndpunkt innebär ett avståndstagande från såväl den 
behavioristiska som den kognitivistiska synen på relationen mellan lärande 
och utveckling. Enligt behavioristerna är lärande detsamma som utveckling, 

                                          
50 Hur Vygotskij ser på språkets roll och språktillägnandet återkommer jag till senare. 
51 Kulturens betydelse i Vygotskijs teori betonas även av Luria (1979) “The ‘cultural’ aspect of Vygotsky’s 
theory involved the socially structured ways in which society organizes the kind of tasks that the growing 
child faces and the kinds of tools, both mental and physical, that the young child is provided with to master 
those tasks” (a.a., s. 44). 
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de båda processerna kan inte skiljas från varandra. Kunskap finns utanför 
individen, som vid födseln kan liknas vid en ”tabula rasa”, och den kan 
delas upp i små lagom portioner, som individen sedan kan införliva i sin 
beteenderepertoar (Säljö, 2000, ss. 50-54). 
   Enligt kognitivismen bestäms individens lärande av utvecklingsnivån – 
utvecklingen sätter gränser för lärandet, det vill säga. utveckling är 
oberoende av lärande. Den främsta företrädaren inom denna teoribildning är 
Jean Piaget (se t.ex. Piaget, 1968; se även Säljö, 2000; Wood, 1999). Piagets 
grundsyn på människan är biologisk och enligt honom genomgår barnet 
universella och spontana utvecklingsstadier – en uppfattning som ifrågasatts 
(Sommer, 1997; Säljö, 2000, ss. 61-73; Wood, 1999). Stadietanken innebär 
en uppfattning att människan genomlöper ett antal utvecklingsnivåer som 
sinsemellan innebär kvalitativt olika sätt att förhålla sig till och hantera 
omvärlden. Kunskap nås genom handlingar, erfarenheter och social 
interaktion och kunskapen är resultatet av en konstruktionsprocess. Den 
kognitiva utvecklingen drivs framåt genom ett ständigt växelspel mellan 
assimilation och ackommodation. Dessa två processer är i sin tur delar av 
intellektets anpassning eller adaption till omgivningen. Nya tanke- och 
handlingsmönster utvecklas ständigt ur de gamla under förutsättning att 
individen är aktiv och ”mogen” för utvecklingen. Utveckling och mognad är 
överordnade lärandet och det var detta synsätt som Vygotskij kritiserade: 
”Development or maturation is viewed as a precondition of learning but 
never the result of it” (Vygotsky, 1978, s. 80). Piaget tillmätte dessutom, 
enligt Vygotskij, omgivningen, eller kulturen, för liten betydelse: Enligt den 
sociokulturella teorin är allt lärande situerat, vilket innebär att man inte kan 
bortse från den kontext i vilken lärandet äger rum52.
   Vygotskij sammanfattar ovanstående perspektiv på följande sätt: 
“Learning forms a superstructure over development, leaving the latter 
essentially unaltered” (Vygotsky, 1978, s. 80). 
   Hur man betraktar relationen mellan utveckling och lärande har stor 
betydelse för hur man till exempel inom skolan ser på undervisning. Om 
man utgår från den teoretiska position som Piaget företrädde, och som haft 
stort genomslag inom den svenska skolan, gäller det att skapa betingelser för 
elevens ”naturliga” utveckling, med andra ord skall undervisningen anpassas 
till elevens utvecklingsnivå. Enligt detta synsätt är det inte meningsfullt att 
genom instruktioner eller undervisning försöka påverka lärandet om inte 
barnet nått den rätta mognaden. Vygotskij hävdar istället att ”Learning and 
development are interrelated from the child’s very first day of life” 
(Vygotsky, 1978, s. 84) men att ”school learning introduces something 
fundamentally new into the child’s development” (a.a., s. 85). För att 
utveckla  dimensionerna i det lärande som sker i skolan introducerar 
                                          
52 Carlgren (1999) menar ”Att se lärande som situerat innebär att metoder för lärande inte kan skiljas från 
lärandet” (a.a., s. 12). 
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Vygotskij begreppet ”The zone of proximal development”, den närmaste 
utvecklingszonen.

Den närmaste utvecklingszonen 
Vygotskij definierade själv den närmaste utvecklingszonen på följande sätt: 

It is the distance between the actual developmental level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers (Vygotsky, 1978, s. 86, kursivering i original; jfr Vygotsky, 1986, s. 187). 

Det som avses53 är att vad individen genom samspel och samarbete kan göra 
tillsammans med dem som kan mer, äldre eller jämnåriga, har de potential 
för att själva klara senare. Samspelet med omvärlden blir därmed central. 
För att komma åt lärandekapaciteten hos ett barn måste således två 
utvecklingsnivåer – den aktuella och den potentiella - fastställas. Ett barns 
aktuella utvecklingsnivå ”characterizes mental development retrospectively, 
while the zone of proximal development characterizes mental development 
prospectively” (Vygotsky, 1978, ss. 86-87). Den närmaste utvecklingszonen 
definierar de funktioner och läroprocesser som ännu inte har mognat, men 
som befinner sig i en mognadsprocess. Det är mot dessa läroprocesser som 
undervisning bör inriktas. En sådan undervisning innebär att det inte skall 
ses som en svaghet hos barnet att det tar hjälp av eller imiterar dem som 
ligger före i utveckling. Tvärtom är detta ett tecken på att en 
utvecklingsprocess är igång (Vygotsky, 1978). 
   Läraren, och andra medlärare, får i detta perspektiv en mycket viktig roll. 
Samspelet mellan lärare och elever var för Vygotskij det viktigaste 
redskapet för att utveckla barns tänkande.  Det räcker inte att eleven är aktiv 
eller att vänta in rätt utvecklingsnivå, utan i stället måste man aktivt påverka 
lärandeprocesserna, eller som Vygotskij själv uttrycker det: ”the only good 
kind of instruction is that which marches ahead of development and leads it” 
(1986, s. 188). Genom att skapa utvecklande situationer kan läraren främja 
barnets lärande. Läraren främjar även lärandet genom att stödja och 
underlätta barnets problemlösning. För den senare strategin myntade David 
Wood, Jerome S. Bruner och Gail Ross (1976) begreppet ”scaffolding”,
vilket ungefär betyder att bygga en ställning kring ett hus medan det 
konstrueras – en ställning som sedan kan tas bort. Överfört till 
skolsammanhang kan detta innebära att läraren strukturerar arbetet, ger 
ledtrådar eller demonstrerar olika sätt att lösa uppgifter. 
   Eftersom kunskapsprocessen förutsätter såväl interpsykologiska som 
intrapsykologiska processer blir samlärande, lärande tillsammans med 

                                          
53 För andra sätt att tolka den närmaste utvecklingszonen, se Lave & Wenger (1991) och Lindqvist (1999). 
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andra, viktigt. Øzerk (1998a) påpekar att det är viktigt att alla barn får 
umgås med mer kompetenta vuxna och kamrater som inte är rädda för att ge 
den hjälp som behövs och när den behövs. Speciellt viktigt är detta för 
elever från de språkliga minoriteterna när de skall tillägna sig andraspråket 
och de andra skolämnena. 
   På ett mer generellt plan kan, menar Säljö (2000), en utvecklingszon ses 
som en vägledning till hur en specifik kultur eller delkultur uppfattar en 
företeelse (a.a., s. 122). 
   Lärandet är medierat och innebär samtidigt kulturöverföring. “It is in the 
zone of proximal development, through social interaction that we learn how 
to use psychological tools available to us” (Wertsch, 1991, s. 18) och “It is 
this mastery of cultural-defined and experienced tasks that defines the basis 
of cognitive competence in the Vygotskian framework” (Bronfenbrenner, 
1992, s. 206, understrykning i original). 
   Vygotskijs teori tar fasta på både utveckling, lärande och undervisning. 
Nyckelbegreppet ” den närmaste utvecklingszonen” knyter ihop förståelsen 
av individens psykologiska och sociohistoriska utveckling med 
undervisningsprinciper.  

Språkets avgörande betydelse för socialisation och lärande 
Inom den sociohistoriska teoribildningen är, som jag redan påtalat, språket 
centralt. Vygotskij betonar att det mänskliga språket intar en särställning 
som kulturprodukt och kulturbärare. Språket som teckensystem54 växer fram 
parallellt med samhällets kulturhistoriska utveckling. Det är en del av 
kulturen och därmed bärare av människans kultur. Samtidigt är språket en 
del av den enskilda människans mentala apparat där det reglerar individens 
förmåga att mediera och kontrollera sitt beteende. Individens aktivitet och 
medvetenhet kan betraktas som socialt determinerad genom det medel som 
det språkliga teckensystemet utgör. Genom att vara ett medel för 
kommunikation möjliggör språket att kulturen invaderar individens 
psykologiska processer. Språket är både ett socialt kommunikationsmedel 
och ett individuellt mentalt redskap. Kulturen är inte bara en verklighet 
utanför individen. Istället bör individen uppfattas som internaliserad kultur. 
Individuell kognitiv utveckling innebär socialisering och kultivering av
individen (Bråten, 1998a, s. 16, 1998b; Vygotsky, 1935/1994, 1986). Ingrid 
Carlgren (1997) talar om att språk och ord både har betydelse för en själv 
och andra, det vill säga de har både en meningsbärande och en sociokulturell 
sida och att det är den sistnämnda (sense) som är primär medan ordets 
betydelse (meaning) är sekundär (a.a., s. 20). 
   För att lärande skall kunna ske måste det finnas symboler och verktyg 
som möjliggör förmedling och kommunikation och där intar naturligtvis 
                                          
54 Språket är också ett redskap eller verktyg, men ett symboliskt sådant, ”a sign”. 
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språket en särställning. Samtidigt råder ett starkt ömsesidigt beroende 
mellan språk och tänkande. Å ena sidan är språket ett redskap för att 
uttrycka tankar och mentala strukturer på ett sådant sätt att de blir stabila 
och oberoende av en given situation. Å andra sidan uttrycker språket inte 
bara en tanke, utan tänkandet är format genom det språk genom vilket det 
blir uttryckt. Med andra ord: ”Thought development is determined by 
language, i.e., by the linguistic tools of thought and by the sociocultural 
experience of the child” (Vygotsky, 1986, s. 94). På samma sätt är språkets 
struktur ömsesidigt beroende av mönster att tänka, det vill säga kulturen. 
Det är inte bara kulturen som formar språket utan även språket skapar 
kulturen. Säljö (2000) uttrycker det på följande sätt: ”Kommunikation 
föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen 
för en viss samhällelig gemenskap” (a.a., s. 67).  
   För Vygotskij utgör språket tänkandets sociala redskap (Vygotsky, 1986, 
1997). I den språkliga utvecklingen intar orden en central plats, eftersom 
”ord är betydelsebärande enheter. Ordinlärning förutsätter en föregående 
inlärning av begrepp som orden refererar till” (Øzerk, 1998a, s. 83, min 
kursivering). Begreppsutvecklingen är av helt avgörande betydelse för 
individens språkutveckling, eftersom att lära sig ett begrepp även innebär att 
man förstår det som det representerar.
   Vygotskij skiljer mellan spontana begrepp55 och vetenskapliga begrepp56.
De spontana begreppen utvecklas i vardagssituationer, är osystematiska och 
därmed omedvetna. De vetenskapliga begreppen är i motsats till de spontana 
systematiska och därmed medvetna (Vygotsky, 1986). Kozulin (1990/1999) 
uttrycker mycket tydligt distinktionen mellan vetenskapliga och spontana 
begrepp:

Scientific” concepts bring systematicity, consciousness and hierarchical organization 
into the child’s thinking. But these concepts lack the richness of everyday 
connections characteristic of everyday concepts. …. Everyday concepts, in contrast, 
are rich in experiential connotations, but they lack a system and are bound by 
concrete life contexts (a.a., s. 169).

Spontana begrepp utvecklas med start i det konkreta och fortsätter vidare 
mot det mer generella medan de vetenskapliga begreppen tar sin 
utgångspunkt i det generella och utvecklas i riktning mot det konkreta. 
Förhållandet mellan spontana och vetenskapliga begrepp är sådant att de 
ömsesidigt påverkar varandra på följande sätt:

In working its slow way upward, an everyday concept clears a path for the scientific 
concept and its downward development. It creates a series of structures necessary for 

                                          
55 Vygotskij använder sig även av benämningen everyday concepts (vardagliga begrepp) se t.ex. Vygotsky, 
1986. 
56 Ibland översätts ”scientific concepts” med akademiska begrepp eller fackbegrepp (se t.ex. Øzerk, 1998a). 
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the evolution of a concept’s more primitive, elementary aspects, which give it body 
and vitality. Scientific concepts, in turn, supply structures for the upward 
development of the child’s spontaneous concepts toward consciousness and deliberate 
use. Scientific concepts grow downward through spontaneous concepts; spontaneous 
concepts grow upwards through scientific concepts (Vygotsky, 1986, s. 194). 

Utvecklingen av spontana respektive vetenskapliga begrepp har, enligt 
Vygotskij, stora likheter med den språkutveckling som sker vid tillägnandet 
av modersmålet respektive ett främmande språk.

Två språk påverkar den kognitiva utvecklingen positivt 
Vygotskij var bland de första forskarna som satte fenomenet tvåspråkighet 
och tvåspråkig utveckling i fokus (Øzerk, 1998b, s. 139). Han hade en 
positiv syn på två- och flerspråkighet och ansåg att denna kunskap var av 
stor betydelse och ibland rentav en livsnödvändighet, inte minst då ett land 
inom sitt territorium inrymmer olika befolkningsgrupper. För Vygotskij var 
tvåspråkighet också ett intressant område för att kunna studera språkets roll i 
tänkandet (John-Steiner, 1985, s. 348; Øzerk, 1998b, ss. 139-140).
   Det finns enligt Vygotskij en ömsesidig påverkan mellan utvecklingen av 
individens modersmål och ett andraspråk precis som det finns en ömsesidig 
påverkan mellan utvecklingen av spontana och vetenskapliga begrepp. 
Vygotskij gör följande analogi mellan utvecklandet av spontana respektive 
vetenskapliga begrepp och språkutvecklingen avseende modersmål och 
främmande språk57. Ett barn tillägnar sig modersmålet spontant, omedvetet 
och oavsiktligt, medan lärandet av ett andraspråk inte är spontant utan redan 
från början kännetecknas av medvetandegörande och avsiktlighet. 
Modersmålets utveckling sker således, analogt med utvecklingen av de 
spontana begreppen, nerifrån och uppåt. På motsvarande sätt som individen 
vid tillägnandet av de vetenskapliga begreppen stödjer sig på de spontana 
begreppen lutar sig individen på modersmålet vid andraspråkstillägnandet. 
Lärandet av ett nytt språk sker genom ett språkligt system som individen 
redan tillägnat sig58. Individen förfogar sedan tidigare över ett system av 
betydelser och dessa kan användas också inom det andra språket. Samtidigt 
sker det omvända – genom inlärningen av det andra språket öppnas 
möjligheterna för att också tillägna sig de högre formerna inom 
modersmålet, vilket då kan förstås som ett språksystem bland andra 
(Vygotsky, 1986, ss. 159-161, 195-197). Analogin går emellertid inte att dra 
hur långt som helst eftersom det finns en viktig skillnad: 

In the case of language study, the native language serves as an already established 

                                          
57 I det här sammanhanget talar Vygotskij om ett främmande språk som barnet lär sig i skolan. 
58 Under förutsättning av att modersmålet uppnått en viss nivå i sin utveckling kan utvecklandet av ett 
främmande språk ske på detta medvetna och avsiktliga sätt (Vygotsky, 1986). 
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system of meanings. In the acquisition of scientific concepts, the system must be built 
simultaneously with their development” (Vygotsky, 1986, s. 197, kursivering i 
original). 

Det ömsesidiga påverkansförhållandet mellan första- och andraspråket 
kommer också till uttryck i Cummins (1996, 2000b) ”interdependence 
principle” som han uttrycker på följande sätt:  

To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx,  
transfer of this proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly 
(either in school or environment) and adequate motivation to learn Ly (Cummins, 
2000b, s. 38). 

Det finns, enligt Vygotskij, en rad gemensamma drag mellan utvecklingen 
av förstaspråket och andraspråket59, men det finns även en del skillnader: 

Different paths of development which take place under different conditions cannot 
lead to completely identical results. It would be a miracle if the acquisition of a 
foreign language through school instruction repeated, or reproduced that which was 
done earlier, under different conditions, for the development of the native language. 
These differences, no matter how different they are, should not distract us from the 
fact that both of the processes of the native and foreign language have between them 
a great deal in common…they are internally united (Vygotsky 1935, s. 26, citerad ur 
John-Steiner, 1985, ss. 348-349, kursivering i John-Steiner). 

Människans språkutveckling har, enligt Vygotskij, ett gemensamt 
fundament oavsett hur många språk som individen utvecklar. Detta 
resonemang kommer till uttryck i Cummins (1996) så kallade ”dual-
iceberg”, det dubbla isberget (se figur 3.2).

S1 syn-                 S2 syn- 
                    liga drag                 liga drag S1= språk 1 
                     

              S2= språk 2 
               Det gemensamma fundamentet för
               individens tvåspråkiga utveckling 

(”Common underlying proficiency”) 

Figur 3. 2. Cummins ”dubbla isberg” som illustration av tvåspråkig utveckling. Fritt 
efter Cummins, 1996 och Øzerk, 1998b. 

Modellen illustrerar att varje språk på ytan är olika men att det under ytan 
finns ett gemensamt fundament av språköverskridande kunskaper och 

                                          
59 Vygotskij själv använde begreppet främmande språk. 
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färdigheter (”common underlying proficiency”). Cummins menar vidare att 
det som kommer till uttryck på ytan i respektive språk är det som är relativt 
automatiserat och mindre kognitivt krävande medan det är den 
underliggande förmågan60 som används vid kognitivt krävande uppgifter. 
Oavsett på vilket språk som erfarenheter görs kan de positivt påverka den 
underliggande förmågan under förutsättning att båda språken ges adekvat 
exponering och motivation (a.a., ss. 110-111, se även Cummins, 2000b; 
Cummins & Swain, 1986).  
   Øzerk (1998b) utökar modellen till en multi-isbergsmodell genom att 
hävda att fundamentet är detsamma oavsett hur många språk man lär sig. 
Øzerk menar vidare att man med utgångspunkt i Vygotskijs slutsats, att den 
språkliga utvecklingen föregår och påverkar den kognitiva utvecklingen, bör 
kunna hävda att tvåspråkighet leder till kognitiv utveckling. Även Cummins 
(1996, 2000b) menar att tvåspråkighet, under vissa betingelser, kan vara 
gynnsam för den kognitiva utvecklingen. Utifrån den så kallade 
tröskel(nivå)hypotesen (”treshold hypothesis”) är tvåspråkighetens inverkan 
på den intellektuella utvecklingen beroende av individens språkfärdighets-
nivå i modersmålet och andraspråket (se även Cummins & Swain 1986). En 
del forskning stödjer antagandet, men det är svårt att bestämma på vilken 
nivå tröskeln ligger (Cummins, 2000b). Däremot är man tämligen överens 
om att det är viktigt att undvika dålig språkutveckling i båda språken. 

Cirkulärt tänkande främjar språk- och ämnesutveckling 
Med utgångspunkt i Vygotskijs teori om hur språk lärs in har Øzerk (1992b, 
1992c, 1998b) formulerat två hypoteser som fokuserar lärande och 
utveckling: delaktighetshypotesen och den substantiella hypotesen (se även 
John-Steiner, 1985).
   Vid formulerandet av delaktighetshypotesen utgår Øzerk från att individen 
måste delta och uppleva social acceptans i sammanhang där språket används 
för att lära sig det och att tillägnandet av andraspråket är viktigt för att kunna 
delta i samhällslivet. Detta innebär att språk inte endast lärs in i formella 
lärandesituationer, utan kanske i ännu högre grad i de informella. Då det 
gäller tillägnandet av modersmålet är ovanstående ”självklart”, men då det 
gäller hur man bäst lär sig ett andraspråk eller ett så kallat främmande språk 
tas inte detta för givet, utan språk och kunskapsinnehåll ses ibland som 
skilda delar, inte minst inom skolans ram. Undervisning i andraspråket 
krävs, men är inte tillräcklig: ”Språklige minoriteters utvikling av landets og 
skolens hovedspråk, norsk, er både en viktig funksjon av og en viktig 
forutsetning for deres aktive deltagelse i samfunnslivet” (1992c, s. 76, 

                                          
60 Exempel på gemensamma kunskaper och förmågor är t.ex. att förstå relationer mellan orsak och verkan, 
att kunna jämföra och kontrastera, att samla, strukturera och tolka data, att ställa hypoteser och att dra 
slutsatser.
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kursivering i original).  
   Den substantiella hypotesen baseras på att det är en pedagogisk 
nödvändighet att utnyttja minoritetselevens totala språkliga repertoar, vilket 
innebär att tvåspråkig undervisning, åtminstone på de lägre stadierna, ger 
bättre betingelser för lärande inom skolämnena. För övriga minoritetselever 
gäller det att undervisningen är sådan att eleven förstår vad som sägs och 
skrivs inom den. Språk och undervisning måste gå hand i hand: ”Skolfaglig 
utvikling innebærer også språklig utvikling. Uten faglig utvikling er det 
vanskelig med språklig utvikling” (a.a., s. 79). Man kan även uttrycka det 
som att språk och ämne är två sidor av samma sak (Øzerk, 1995a, s. 60).
   Øzerk (1995a) säger att det finns ett cirkulärt förhållande mellan vardags-
språket och språket som kognitivt redskap, vilket åskådliggörs i figur 3.3. 

Variant A    Variant B

Informellt språk            Formellt språk 
Vardagslivets språk             Skolspråk 
Dagligt tal             Undervisningsspråk 
Vardagligt samtalsspråk                       Cirkulär             Läroboksspråk 
Spontana begrepp            påverkan           Vetenskapliga begrepp 
Spontant språk Kognitiv-akademisk  

språkbehärskning
Kontextavhängigt språk Kontextoavhängigt språk 
Elementära mellanmänskliga Akademiskt resonemangs- 
kommunikationsfärdigheter krävande språk

Figur 3. 3. Förhållandet mellan de två språkvarianterna – vardagligt språk och 
fackspråk. Källa: Øzerk (1995a, s. 48. min översättning). 

För att språkliga minoriteter skall utveckla variant A på andraspråket är det, 
enligt Øzerk, viktigt att individen i en första omgång deltar och upplever 
social acceptans i sammanhang där språket används, det vill säga i 
informella lärandesituationer i majoritetsspråkiga inkluderande miljöer. I en 
andra omgång är inlärningen av variant B viktig för att utveckla individens 
dagliga språk. För att utveckla variant B på andraspråket är det viktigt, men 
inte tillräckligt, att utveckla variant A. Därutöver krävs undervisning som 
säkrar elevens ämnesmässiga utveckling, en undervisning som möjliggör 
tillägnandet av vetenskapliga begrepp och olika tankesätt. 
   På samma sätt som det finns en cirkulär påverkan mellan de olika 
språkvarianterna menar Øzerk, med utgångspunkt i Vygotskijs teorier, att 
det finns ett cirkulärt påverkansförhållande mellan första- och andraspråket. 
Vygotskij hävdar att:
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In learning a new language, one does not return to the immediate world of objects and 
does not repeat past linguistic developments, but uses instead the native language as a 
mediator between the world of objects and the new language (Vygotsky, 1986, 
s.161).

Detta förhållande kommer till uttryck i figur 3.4. 

              Förstaspråk 

Bakgrundskunskap
Tidigare erfarenhet 

               Andraspråk 

Figur 3. 4. Förhållandet mellan bakgrundskunskap, tidigare erfarenhet och det cirkulära 
förhållandet mellan förstaspråk och andraspråk. Efter Øzerk 1992d, s.166. 

Vidare finns det även en cirkulär påverkan mellan utvecklingen av 
andraspråket och utvecklingen av ämneskunskaper, vilket framgår av figur 
3.5.

Utveckling av                                                   Ämnesförståelse 
andraspråket                    och ämnesmässigt  
(och därmed                    utbyte av undervis- 
tvåspråkighet)                                            ningen, dvs. ämnes- 

                  mässig utveckling  

Figur 3. 5. Cirkulärt tänkande kring förhållandet mellan utveckling i andraspråket och 
utveckling i ämnena (Øzerk, 1992d s. 76, min översättning). 

Den sirkulære tenkningen i sammenheng med den substantielle hypotesen forutsetter 
i praksis at elevenes totale språklige repertoar utnyttes, med tanke på å fremme 
teoretiskfaglig fagforståelse og faglig utbytte av undervisningen, som i sin tur vil bety 
norskspråkig utvikling (Øzerk, 1992d, s. 81). 

Øzerk hävdar att undervisningen för språkliga minoriteter präglas av linjärt 
tänkande snarare än av cirkulärt, vilket innebär att först kommer språk och 
sedan kommer ämne, först språk och sedan deltagande i samhället. 
Dessutom menar han att man inte inom skolan ägnar tillräcklig 
uppmärksamhet åt relationen mellan vardagligt och vetenskapligt språk samt 
att språktillägnandet måste ske genom deltagande i meningsfulla språkliga 
aktiviteter, den så kallade substantiella dimensionen. 
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Sammanfattning av det socialisationsteoretiska 
perspektivet och tankar inför fortsättningen 
Hoëms (1978) begrepp förstärkande socialisation, värde- och intresse-
gemenskap/-konflikt anser jag kan fungera som redskap för att betrakta 
socialisationsprocesser. Engens (1995) begrepp integrerad socialisation 
anser jag utgör en vidareutveckling i relation till ett mångkulturellt samhälle.  
   Socialisation innebär lärande och vice versa. Med utgångspunkt i den 
sociohistoriska teoribildningen utgår jag från att lärandet har en social bas 
och tar sin utgångspunkt i sociala aktiviteter. Skolan ser jag i det här 
sammanhanget som kulturell kontext för det institutionaliserade lärandet 
samt som en del av den sociohistoriska utvecklingen. 
   Vidare är språket centralt för såväl lärande som socialisation och utgör 
även det symboliska redskapet av störst betydelse för utveckling av 
tänkandet. Utvecklingen av två eller flera språk kan bidra till den kognitiva 
utvecklingen under förutsättning att det finns gynnsamma betingelser såväl 
på samhälls- som skolnivå samt individuell vilja att lära språket. 
Flerspråkighet ger också tillgång till flera sätt att betrakta verkligheten, 
vilket bör gynna interkulturellt lärande. 
   Såväl lärande som socialisation äger rum i en historisk och kulturell 
kontext och kan därför inte studeras isolerat från sitt sociala sammanhang. 
   Förstärkande socialisation innebär delvis olika saker beroende på i vilket 
samhälle socialisationsprocesserna äger rum och till vilka individuella och 
samhälleliga mål de syftar. En interkulturell och förstärkande socialisation 
kräver även att intrakulturella skillnader, interkulturella likheter, multipla 
kulturella bakgrunder och överlappande identiteter ges utrymme i såväl 
samhällets övergripande mål, läroplanens mål och innehåll som i skolans 
undervisnings- och lärandeprocesser.
   I nästa avsnitt kombineras Hoëms socialisationsteori och Goodlads 
läroplansnivåer.

Hoëms socialisationsmodell i relation till kulturell 
bakgrund och Goodlads läroplansnivåer 

Såväl Hoëms (1978) teoretiska begrepp förstärkande socialisation samt 
värde- och intressegemenskap respektive värde- och intressekonflikt som 
Goodlads läroplansnivåer (Goodlad, m.fl., 1979) är i fokus när Øzerk 
(1992a) kombinerar ett läroplansteoretiskt och socialisationsteoretiskt 
perspektiv på var konflikter mellan hem och skola kan uppstå för elever med 
minoritetsbakgrund. Øzerk menar att när man talar om språkliga minoriteter 
så refererar man ofta till kulturer samt att varje kultur associeras med en 
bestämd värdeuppsättning. Därigenom blandar man ihop kulturkonflikter 
och värdekonflikter på ett olyckligt sätt. Då det hävdas att det kan uppstå 
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värde- och intressekonflikter mellan invandrarfamiljer och den norska 
skolan är det vanligt att orsakerna till dessa antas bero på att dessa familjer 
kommer från andra länder, kulturer eller samhällsförhållanden. Var eleverna 
eller föräldrarna är födda ses ofta som en orsak till konflikter i förhållande 
till skolan. Øzerk instämmer i att det under vissa betingelser kan uppstå 
konflikter, men tar avstånd från att konflikternas uppkomst kan förklaras 
med hänvisning till invandrarelevernas eller invandrarföräldrarnas
bakgrund. Visserligen kan det uppstå problem av praktisk natur, som till 
exempel om elever med muslimsk bakgrund skall delta vid kyrkobesök eller 
ej, eller kring vilken klädsel som skall accepteras under idrottslektionerna.
Dessa problem anser han vara lätta att lösa med ett sakkunnigt grepp från 
skolans personal. I de fall som man inte finner någon lösning och de 
ursprungliga praktiska problemen blir omtalade som kulturkonflikter vittnar 
detta mer om skolans oförmåga att anpassa sig till målgruppens 
förväntningar än om målgruppens värdemässiga förhållande till skolan. 
   För att belysa förhållandet mellan hem och skola utgår Øzerk (1992a) från 
Hoëms teori om förstärkande socialisation och kombinerar denna med 
Goodlads läroplanskategorier. Resultatet av denna kombination är en matris, 
(se figur 3.6.), med vars hjälp man kan studera såväl förhållandet mellan den 
enskilda familjen och den enskilda skolan i lokalmiljön, som förhållandet 
mellan grupper av familjer och skolsystemet. 

Hoëms kategorier angående värden och intressen 

Goodlads läro- 
planskategorier

Värde-
gemenskap 

Intresse-
gemenskap 

Värde-
konflikter

Intresse- 
konflikter

Idéernas  
läroplan

1 A 1 B 1 C 1 D

Den formella  
läroplanen

2 A 2 B 2 C 2 D

Den uppfattade 
läroplanen

3 A 3 B 3 C 3 D

Den
operationaliserade
läroplanen

4 A 4 B 4 C 4 D

Den upplevda 
läroplanen

5 A 5 B 5 C 5 D

Figur 3. 6. Modellmatris för att belysa hem-skola förhållandet med utgångspunkt i 
Hoëms socialisationsmodell och Goodlads modell för läroplanskategorier. Talen i 
matrisens rutor hänvisar till läroplanens fem framträdelseformer och bokstäverna 
hänvisar till hemmets/föräldrarnas värde- och intressemässiga förhållande till den 
aktuella läroplanen (Øzerk, 1992a, s. 155). 
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Øzerk (1992a) tar matrisen som utgångspunkt för en diskussion kring 
huruvida det föreligger värde- och/eller intressekonflikt eller ej mellan 
invandrarföräldrar, deras barn och skolan. Enligt Øzerk finns det inga skäl 
att anta att det i gruppen invandrarföräldrar finns negativa inställningar till 
skolan. Snarare är det så, menar han, att i denna grupp av föräldrar 
värdesätts skolan som samhällets läroanstalt högt. Likaså uppfattas i denna 
föräldragrupp skolan som den plats där barnen skall lära sig 
majoritetsspråket, utan att modersmålet nedvärderas, och övriga kunskaper 
som betraktas som värdefulla och eftertraktade61. Med Hoëms (1978) ord 
har man etablerat värdeanknytning till läroplanens affektiva och 
kunskapsmässiga mål. Skolan antas utgöra en resurs genom vilken barn med 
annan kulturell bakgrund utvecklar sig på samma sätt som andra jämnåriga 
barn. Det finns med andra ord inga skäl att anta att det föreligger värde- och 
intressekonflikt mellan denna föräldragrupp och skolans formella läroplan. 
Den fråga som Øzerk ställer efter detta resonemang är: Föreligger 
förstärkande socialisation mellan hem och skola, eftersom värde- och 
intressegemenskap föreligger? Det är här som Goodlads läroplansnivåer 
utgör en utgångspunkt för en vidare analys.  
   Øzerks konklusion är att idéernas läroplan är av begränsat intresse för 
denna grupp föräldrar och barn. Då det gäller den formella läroplanen 
föreligger troligen såväl värde- som intressegemenskap utifrån 
resonemanget ovan. Konflikter kan förekomma och mest troligt förekommer 
dessa på den fjärde och femte nivån (4C, 4D, 5C och 5D i matrisen) av 
läroplanen. Konflikter kan dels vara av det praktiska slag som redovisats 
ovan, dels handla om språk- och ämneslärandet. Det är de sistnämnda 
konflikterna som är allvarliga: 

Verdi- och intressekonflikter mellom denne foreldregruppen og den enkelte skolen 
oppstår når skolen ikke klarer å overbevise om at den lærer ungene språk og fag, med 
andra ord når skolen ikke gjør en god jobb (a.a., s. 153)

Dessa värde- och intressekonflikter innebär att föräldrarnas förväntningar på 
skolan inte infrias då det gäller i vilken utsträckning som den klarar att 
möjliggöra ett funktionellt språkligt och ämnesmässigt lärande hos barnen. 
Det sistnämnda motsvarar då den upplevda läroplanen i matrisen. Denna typ 
av konflikter ligger i de gällande sociala förhållandena och lärande- 
betingelserna, konflikterna är relaterade till situationer, inte till kulturell 
bakgrund.
   Att ta sin utgångspunkt i miljö och kultur som är känd av barnen är 
positivt för alla barn, inte bara för barn med minoritetsbakgrund. När man 
pratar om bakgrunden för barn med invandrarbakgrund är det oerhört viktigt 
                                          
61 Den norska mønsterplanens målformuleringar betonar kunskaper, färdigheter och värden gemensamma 
för alla elever, mål avseende tvåspråkighet och lika möjligheter för minoritetselever som mål samt tar fasta 
på respekt för och kännedom om minoriteterna (�zerk, 1992a, s. 156). 
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att det är barnets miljö, den kontextuella kulturen62, i det nya landet som 
skall utgöra startpunkten och att detta sker med respekt för barnets 
modersmål och kultur (Øzerk, 1992a). Om elever ses som individer och 
deras olika livshistorier får bilda utgångspunkt för lärandeprocesserna är det 
möjligt att förstärkande socialisation också innebär integrerad, interkulturell 
socialisation.

                                          
62 Se vidare kapitel 4. 
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Kapitel 4

Teoretiska perspektiv på kultur 
Med ”det mångkulturella Sverige” avses i debatt och forskning, som jag 
redan inledningsvis sagt, oftast mångfald till följd av invandring vilket lett 
till att mångkulturella skolor ofta har använts som synonym för skolor med 
många invandrare (Bunar, 1999, 2000; Tesfahuney, 1999). Hur man 
betraktar mångfald är nära relaterat till vilken betydelse man lägger in i 
ordet kultur och har därmed även betydelse för vad som avses med 
interkulturell undervisning. Ofta används kulturbegreppet som om 
betydelsen är självklar – inte minst i dokument relaterade till 
utbildningssammanhang (se t.ex. Lpo 94). Jag kommer därför i detta kapitel 
att utförligt redogöra för och problematisera olika sätt att betrakta och 
förhålla sig till kulturbegreppet. Detta som en förberedelse inför läsningen 
och tolkningen av läroplansdokumenten, som kräver att man känner till på 
vilka sätt som begreppet kan uppfattas och användas. I relation till denna 
studies syfte är det mer relevant för mig att studera vad kulturbegreppet 
används till, än att uppehålla mig vid begreppets historia63 och otaliga 
definitioner, eftersom begreppet kan användas på sätt som såväl innesluter
(alla har kultur) som utesluter (det är skillnad på kulturer) vissa människor 
(Berliner, 1997, s. 29). Genomgången tar ändock sin start i ett försök att ge 
en innehållsbestämning av begreppet. 

Att definiera kultur 
Kulturbegreppet har en lång historia och detta faktum gör begreppet 
komplext, eller hyperkomplext, för att använda Hans Finks (1988) 
terminologi. Genom historien har det skett förskjutningar i begreppets 
betydelse, men associationer och konnotationer från tidigare användning 
utgör kvarvarande kulturgods i den nutida användningen samtidigt som nya 
tillkommer. Hur vi uppfattar, definierar och avgränsar kulturbegreppet 
förändras samtidigt som kulturen förändras och är därmed kulturellt bundet.  
   Begreppet kultur har kommit att betyda många olika saker och definieras 
på ett otal olika sätt. Att försöka definiera kultur är: 

som att ville fastholde en håndfuld vand. Jo fastere man holder, jo mindre har man fat 
i, og jo mere er der alle muliga andre steder. Og hvis man så tror, at det gælder om att 
strække fingrene så langt ud som muligt, er det, man skulle fastholde, igen pludseligt 
alle mulige andre steder end i ens greb. Kultur er altid både mere og mindre, end hvad 

                                          
63 T.ex.Bauman (1973/1999), Eagleton (2000), Hauge, och Horstbøll (1988) och Øzerk (1993) gör detta. 
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man siger, det er (Fink, 1988, s. 22). 

En starkt bidragande orsak till att det är så svårt att definiera begreppet 
kultur är att ”we are trying to reflect on something we are part of” (Fennes 
& Hapgood, 1997, s. 13), vilket innebär att vår reflexion alltid kommer att 
begränsas av vårt eget medvetande och vår egen förståelse av fenomenet i 
fråga.
   Raymond Williams (1976) menar att kulturbegreppet är ett av språkets 
mest komplicerade ord. Det är därför inte ens meningsfullt att försöka ge 
begreppet en generell definition utöver att ordet kultur kommer av latinets 
cultura och är ett substantiv. Ordet har samma ”rot” som kult och koloni 
(Fink, 1988). I allmän mening betyder ordet kultur odling och i överförd 
betydelse bildning.
   De snävaste definitionerna av kultur begränsar begreppets betydelse till de 
olika konstarterna, religionen och vetenskapen, eller ”finkulturen”, medan 
de vidaste refererar till all mänsklig verksamhet, inklusive dess resultat eller 
produkter. Man kan härvidlag skilja mellan ett estetiskt-normativt respektive 
ett antropologiskt-deskriptivt kulturbegrepp. Som ett resultat av det ökande 
intresset för kultur inom samhälls- och beteendevetenskaperna, den så 
kallade ”kulturella vändningen” (”the cultural turn”), har det också skett en 
förskjutning mot ett semiotiskt kulturbegrepp, vilket innebär ett betonande 
av kultur som mening (Chaney 1994; Hall 1997a, 1997b). Det förstnämnda 
kulturbegreppet är att betrakta som statiskt och exkluderande, vilket även 
ibland är utmärkande för det antropologiska kulturbegreppet. Utvecklingen 
har emellertid gått mot ett förespråkande av ett mer dynamiskt och 
inkluderande antropologiskt kulturbegrepp.  

Det estetiskt-normativa och det antropologiskt-
deskriptiva kulturbegreppet 

Det estetiskt-normativa kulturbegreppet 
I Svenska akademiens ordlista (1986) definieras kultur som ”gestaltning av 
mänsklig verksamhet inom ett folk eller en grupp o d, särskilt med tanke på 
vetenskap, konst, litteratur och religion”64.
   Detta sätt att betrakta kultur leder tankarna till kultur som bildning, vilket 
utgår från att det finns universella värden, som är en viktig beståndsdel i det 
estetiska kulturbegreppet. Det estetiska kulturbegreppet är samtidigt 
normativt och föreskriver vad som är önskvärt och bra och enligt detta 
synsätt är det möjligt att hierarkiskt ordna kulturer och kulturyttringar, vilket 

                                          
64 I Svenska akademiens ordlista från 1998 har texten ändrats till ”mänsklig verksamhet inom ett visst 
område och en viss tid; vetenskap, litteratur och konst”. 

72



innebär att en viss kultur kan anses vara bättre än en annan (se t.ex. 
Arnstberg, 1993). Kultur blir något man har eller inte har, eller något man 
kan tillägna sig i större eller mindre grad (Fjord Jensen, 1988, s. 158). 
   Bildningsbegreppet är, som ett arv från upplysningsfilosoferna, nära 
förbundet med detta snäva kulturbegrepp som i princip blir synonymt med 
finkultur. Att vara bildad innebär att ha tillägnat sig rätt kultur, eller med 
Pierre Bourdieu (1995) att man äger ett kulturellt kapital som är historiskt 
och socialt producerat. Även om man i teorin utgår från att alla människor 
skall kunna uppskatta dessa universella värden (t.ex. musik av Mozart, 
litteratur av Dante) ser det annorlunda ut i praktiken. Människor är mer eller 
mindre benägna att uppskatta dessa värden och därmed ger det universella 
kulturbegreppet upphov till hierarkier (Arnstberg, 1993; Hannerz, 1999; 
Jonsson, 1995). Det finns således en maktdimension närvarande genom att 
kulturformerna värderas. Avgörande för värderingen är utifrån vems 
perspektiv denna värdering görs. Hos de ”bildade” är det självklart vilket 
kulturellt kapital som avses: 

Members of the privileged classes are naturally inclined to regard as a gift of nature a 
cultural heritage which is transmitted by a process of unconscious training. But, in 
addition, the contradictions and ambiguities of the relationship which the most 
cultured among them maintain with their culture are both encouraged and permitted 
by the paradox which defines the ’realization’ of culture as becoming natural. Culture 
is thus achieved only by negating itself as such, that is, as artificial and artificially 
acquired, so as to become second nature, a habitus, a possession turned into being … 
(Bourdieu, 1993, s. 234, kursivering i original). 

Enligt Hannerz (1999) har det ur kultur som estetiska värden utvecklats ett 
synsätt som innebär att kulturell mångfald blir något som betraktas, upplevs 
och avnjuts som om kulturerna vore konstverk eller teater. De kulturella 
hierarkierna är emellertid inte längre lika självklara som tidigare och även 
det estetiska kulturbegreppet har breddats (Bjurström, 1997; Hall, 1997a) 
   Kulturbegreppet, som normativt föreskrivande, är bland annat av intresse 
för mig utifrån den så kallade kulturarvsdebatten som aktualiserades i 
samband med framtagandet av de nya läroplanerna under 90-talet samt hur 
kulturarv kommer till uttryck i läroplanstexter (t.ex. Lpo 94). 

Det antropologiskt-deskriptiva kulturbegreppet. 

En kultur omfattar de mer eller mindre sammanhängande och varaktiga inställningar, 
föreställningar, kunskaper, värderingar och andra idéer som överförs och delas inom 
ett samhälle eller en grupp (Hannerz, 1983, s. 143). 

Ovanstående definition av kultur är ett sätt av många att uttrycka det 
antropologiska kulturbegreppet. Inom samhällsvetenskapen, och då främst 
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inom sociologin och kulturantropologin, används oftast detta vidare 
kulturbegrepp, som lite förenklat omfattar ”något i stil med’gemensam 
livsform’ och de tankemönster som är förenade med den” (Hannerz, 1999, s. 
368) eller ”a form of life” (Chaney, 1994, s. 2). Kärnan i de 
kulturantropologiska och sociologiska kulturbegreppen är Herders definition 
av kultur, som något som skiljer människan från djuren. Även om det finns 
kulturer i flertal menade han att dessa inte har någon rangordning 
sinsemellan (Fink, 1988; Thavenius, 1999b, ss. 93-94). Kultur är enligt det 
kulturantropologiska och sociologiska synsättet ett kollektivt fenomen och 
innebär att också olika grupper inom det som vanligtvis betraktas som en 
enhetlig kultur kan tillhöra olika subkulturer samt att personer från olika 
kulturer kan tillhöra samma subkultur, till exempel samma ungdomskultur. 
    Om man med kultur som bildning kan säga att man har eller inte har 
kultur är den antropologiska kulturen mer att betrakta som en helhet, som 
man är del av, och som skiljer sig från andra kulturella helheter. Kultur blir 
på detta sätt förstådd som differentiell (Fjord Jensen, 1988, s. 159). 
   Det antropologiska kulturbegreppet är deskriptivt till sin karaktär och 
grundinställningen är att kulturerna skall beskrivas och analyseras, inte 
värderas eller moraliseras över. Inom antropologin relateras detta synsätt till 
kulturrelativism, som enligt Roger M. Keesing (1981) kan definieras på 
följande sätt:

An ethical position insisting that since cultures are diverse and unique and embody 
different conceptions of the desirable, they can only be understood and evaluated in 
terms of their own standards and values (a.a., s. 509). 

Huruvida det är möjligt att beskriva och förstå kulturer utan att värdera kan 
ifrågasättas. All tolkning är i någon bemärkelse etnocentrisk, eftersom den 
görs utifrån de referensramar som den egna kulturen sätter. Då vi betraktar 
kulturer utanför vår egen kulturkrets tenderar vi dessutom att bli 
eurocentriska (se t.ex. Jonsson, 1995). Bernt Gustavsson (1996) skriver i 
boken ”Bildning i vår tid”: ”Andra kulturer räknas ofta som underordnade 
den västerländska kulturen. Gränsen mellan civilisation och barbari går med 
ett sådant nedärvt synsätt mellan väst och öst, Europa och alla andra 
kulturer” (a.a. s. 228).

Kritik mot det antropologiska kulturbegreppet 
Det antropologiska kulturbegreppet har kritiserats och ifrågasatts, eftersom 
det lätt leder tankarna till kulturer som självständiga och väl avgränsade  
system inom vilka homogenitet råder. Hannerz (1999) menar att det 
antropologiska kulturbegreppet bidragit till att kulturer ses som helheter: 
”En enstaka kultur blir alltså en paketlösning för livet, och när vi talar om 
kulturer i pluralform tycks det därmed handla om något antal sådana 
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alternativa paket” (a.a., s. 373). Zygmunt Bauman (1973/1999) frågar sig 
om detta sätt att betrakta kulturer som ”system-like ’totalities’” (s. xxi) 
tidigare varit en giltig bild av en svunnen verklighet eller om det bara var en 
optisk synvilla. Oavsett vilket anser han i likhet med flera andra (se t.ex. 
Hannerz, 1999; Thavenius, 1999b) att detta synsätt inte längre äger någon 
giltighet. Det går inte längre att hålla fast vid föreställningen att det skulle 
finnas kulturer som på ett entydigt sätt är avgränsbara från varandra. Det 
finns inga ”rena” eller oblandade kulturer, utan alla kulturformer befinner 
sig i en ständigt omskapande process med gamla och nya innebörder – en 
sorts hybridiseringsprocess (Bhabha, 1999, s. 286). Trots det lever ännu 
denna föreställning kvar i det allmänna tänkandet och när kulturbegreppets 
prefix är nationalitet eller etniskt grupp, som exempelvis svensk, somalisk 
eller tysk, frammanas en grovt förenklad bild av en folkgrupp, som inom sig 
kan vara mycket heterogen. Man hamnar lätt i stereotypier och skillnaderna 
framhävs på likheternas bekostnad.  
    Även bland antropologerna själva riktas kritik mot detta kulturbegrepp, 
eftersom det överbetonar olikhet och distans (se t.ex. Hannerz, 1999;
Hylland-Eriksen, 1996). En del går så långt att de vill sluta använda 
begreppet, eftersom det kategoriserar människor och gör dem till ”de andra” 
(se t.ex. Abu-Lughod, 1991). Andra anser (se t.ex. Öhlander, 1994) att 
kulturbegreppet genom sitt förknippande med kultur som helhet bör bytas ut 
mot kulturella fenomen. Det kulturantropologiska kulturbegreppet kan även 
kritiseras utifrån att det blir ohanterligt. Om kultur är ”a form of life” 
tenderar varje form av mänskligt beteende att ses som en specifik 
kulturyttring – allt som sker i ett samhälle blir kulturellt. 
   Hannerz (1999) menar att kulturantropologerna trots allt inte skall lämna 
ifrån sig kulturbegreppet, eftersom det i så fall tas över av särintressena. Då 
är det bättre, enligt Hannerz, att ta vara på de aspekter av kulturbegreppet 
som är svåra att fånga med andra begrepp. Även Thomas Hylland-Eriksen 
(1996) anser att kulturbegreppet skall behållas, men att det skall frigöras 
från sin deterministiska och förtingligade (reifiserte) form. 
   Också det kulturrelativistiska perspektivet, som förknippas med det 
antropologiska kulturbegreppet, har satts i fråga. Bland annat har det 
ifrågasatts därför att det kulturrelativistiska synsättet bygger på att det finns 
tydliga gränser mellan homogena kulturer (Hylland-Eriksen, 1996; Roth, 
1996, s. 41). En annan kritik är att om kulturer endast kan förstås och 
värderas inifrån kan inga kulturella fenomen eller normer ifrågasättas utifrån 
”kulturöverskridande” normer och förhållningssätt, vilket bäddar för ändlösa 
konflikter. Detta perspektiv är det förhärskande i den hårdare varianten av 
kulturrelativism, som även låter sig förenas med ett kulturfundamentalistiskt 
synsätt. Men det har även vuxit fram en mjukare variant av kulturrelativism 
som innebär ”kritik av mera oreflekterad etnocentrism” (Hannerz, 1999, s. 
376), vilket i sin tur innebär att ifrågasättandet av en ”annan kultur” är 
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förenad med kritisk självgranskning och ett undvikande av att kränka andra.

Mot ett mer dynamiskt kulturbegrepp
Hylland Eriksen (1997a) lyfter fram att tidigare sätt att tänka kring kulturer 
på bara något decennium blivit gammalmodigt. Detta beror till en del på att 
vårt sätt att tänka kring kultur har förändrats, men än viktigare, menar han, 
är det att världen förändrats. Globaliseringen av ekonomi och politik och 
inte minst utvecklingen inom kommunikationsteknologin har skapat en värld 
i vilken vissa händelser kan finnas överallt samtidigt och där avstånden 
krymper. Parallellt skapas stora skillnader i livsmöjligheter mellan länder 
och regioner vilket leder till omfattande migration. Allt detta tillsammans 
skapar nya former av kulturell variation och tvingar fram nya sätt att tänka 
om kultur och kulturskillnader.  
   Även om de flesta människor idag lever i en mångkulturell värld, vilket 
innebär att varje individ har tillträde till mer än en kultur, det vill säga till 
mer än en uppsättning kunskaper, tänkande med mera, kan samtidigt ingen 
individ tillägna sig allt inom en kultur (Garcia-Castano & Pulido-Moyano, 
1997, s. 122).
   Bauman (1998) menar att den kulturella diskursen uppvisar symptom på 
paradigmkris i Thomas Kuhns mening. Han anser att det är svårt att veta 
varför men säger att det bland annat hänger ihop med att de kulturella 
fenomenen förändrats liksom vårt sätt att se på världen (a.a., ss. 180-181). 
   Hannerz (1999) menar att synsätt som betonar kultur som fortlöpande 
process kan vara ett ”medborgerligt verktyg” (a.a., s. 370) för deltagande i 
det mångkulturella samhället. Kultur är per definition något som inte är 
medfött, utan lärs in genom deltagande i socialt liv genom interaktion med 
andra människor. Detta innebär att kultur både kan läras in och läras om.
Kultur är inte något statiskt som med automatik reproduceras oförändrat 
mellan generationer. I stället är kultur något dynamiskt och föränderligt, en 
anpassning till rådande förhållanden. Även Magnus Berg (1996) menar att 
man bör tala om kulturella processer, eftersom man då signalerar att det är 
något som händer. Kultur blir inget statiskt och oföränderligt som 
bestämmer människors handlingar, utan tvärtom – det är människans 
handlingar som skapar kultur. Kulturen sett ur detta perspektiv innebär att 
kultur är ”någonting föränderligt och töjbart, en aldrig avstannande rörelse” 
(a.a., s. 162). 
   Jan Nederveen Pieterse (1995) menar att kultur kan betraktas ur minst två 
perspektiv: som något territoriellt bundet (kultur 1) eller som något 
translokalt (kultur 2) – två perspektiv som inte utesluter varandra. De 
kulturella relationerna kan betraktas som statiska eller flytande. Att se 
kulturer ur ett hybridiseringsperspektiv hänger samman med det translokala 
kulturbegreppet och de flytande relationerna mellan kulturerna. Det som 
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betonas i hybridiseringsperspektivet är mixningen av kulturer och inte deras 
åtskillnad. Samtidigt vilar uppfattningen på att kulturen har en plats (kultur 
1), men med ett betonande av det translokala (kultur 2). Detta innebär att 
alla kulturer är hybrida. På så sätt, menar Nederveen Pieterse, är begreppet 
hybridisering en tautologi eftersom alla kulturer i någon bemärkelse är 
hybrida och den nutida accelereringen av globaliseringen innebär 
hybridisering av hybrida kulturer. Samtidigt menar han att perspektivet är 
viktigt som kritik av essentialism, eftersom hybridiseringsperspektivet tar 
sikte på mellanrummet – på de interkulturella processerna (a.a., ss. 62-64). 
   Det är möjligt att betrakta globaliseringen ur perspektiven att den leder till 
kulturell homogenisering respektive kulturell heterogenisering. Enligt 
Roland Robertson (1995) är sällan globaliseringsprocesser entydiga – de 
leder inte till antingen det ena, homogenisering, eller det andra, 
heterogenisering. Istället handlar det om ett samspel mellan och en 
kombination av dessa olika processer: ”In various areas of contemporary 
life… there are ongoing, calculated attempts to combine homogeneity with 
heterogeneity and universalism with particularism” (a.a., s. 27). För att 
betona de reciproka processerna använder Robertson begreppet 
”glocalization” och han anser vidare att ”glokaliseringsstrategierna” är 
”themselves grounded in particularistic frames of reference” (a.a. s. 28). Jan 
Thavenius (1999a) anför ett liknande resonemang då han säger att det 
faktum att produktionen av exempelvis populärkultur blivit mer 
standardiserad inte innebär att mottagandet och användningen av 
produkterna sker på ett likartat sätt överallt och i alla grupper (a.a., s. 56). 
Nederveen Pieterse (1995) menar vidare att man inte heller kan bortse från 
att påverkan inte bara sker i en riktning, utan att man istället kan tala om att 
den globala kulturen kreoliseras, vilket innebär att även väst måste betrakta 
sig själv som en blandad kultur (a.a., ss. 53-54, se även Hannerz, 1992a). 
   Den genom globaliseringen ökande tillgången till mångfald anses kunna 
gynna tillkomsten av nya kulturella varianter (Hannerz, 1992a, 1992b, 1993, 
1999). Hannerz (1992b, 1999) talar om detta som ett kosmopolitiskt 
alternativ. Hannerz (1999) menar att istället för att se ”världen som en 
mosaik av avgränsade stabila kulturella helheter” är det fullt möjligt, om än 
utopiskt, att tänka sig ”världens stora gemensamma kulturförråd”, där alla de 
idéer, uttryck och handlingsmönster som finns till hands vid en tidpunkt 
existerar mer frikopplade från varandra och färdiga att fogas ihop i nya 
kombinationer (a.a., s. 373). För den enskilda individen innebär detta olika 
möjliga identiteter. 
   Kritiker (May, 1999b; McLaren, 1997) av denna kosmopolitiska 
kulturuppfattning menar att denna misslyckas med att uppmärksamma att 
identitetsvalen inte är tillgängliga för alla individer eller grupper. Valen är 
strukturerade utifrån klass, genus och etnisk stratifiering. I artikeln 
”Identiteter är som legobitar” uttrycker Hylland-Eriksen (1997b. SvD 28 
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maj) det som att människor är sammansatta av ett antal legobitar av 
identiteter. Vissa bitar är vi födda med, andra är vi påtvingade av den sociala 
omgivningen och vissa kan vi välja själva och byta ut. Många har några bitar 
som är gemensamma, men mycket få (om någon) har samma sortiment. 
Vissa legobitar passar bra ihop medan andra är svåra att kombinera. Det 
sistnämnda innebär att några har större valmöjlighet än andra: ”Friheten att 
välja sin identitet är en tillgång som fortfarande är systematiskt ojämnt 
fördelat” (a.a., s. 44). 

Det semiotiska kulturbegreppet – kultur som 
meningsskapande
”Den kulturella vändningen” (the cultural turn) är nära relaterad till de nya 
attityderna mot språket, det som brukar omnämnas som ”den språkliga 
vändningen” (the linguistic turn). Med den språkliga vändningen avses: ”a 
concern with language as a general term for the practices of representation, 
giving language a privileged position in the construction and circulation of 
meaning” (Hall, 1997b, ss. 220-221, kursivering i original). Enligt detta 
synsätt får objekt och fenomen mening endast genom att de sätts in i ett 
särskilt klassifikationssystem, vilket i sin tur sätter i fråga tingens förgivet 
tagna essens eller natur. Detta skall inte tolkas som att till exempel en stens 
existens är beroende av hur den benämns, utan som att en sten inte kan 
definieras om det inte finns ett meningssystem som är kapabelt att 
klassificera den på ett specifikt sätt och ge den en mening som skiljer den 
från andra objekt. Detta synsätt innebär att ett objekts mening inte finns i 
objektet självt utan att mening är en produkt av hur objektet är socialt 
konstituerat genom språk och representation (se t.ex. Hall, 1997b; Säljö, 
2000)
   Kultur som meningsskapande ”is concerned with the production and 
exchange of meanings – the ’giving and taking of meaning’ – between 
members of a society or group” (Hall, 1997a, s. 2). Mening kan endast bli 
delad genom vår gemensamma tillgång till språket: ”Language is one of the 
”media” through which thoughts, ideas and feelings are represented in a 
culture. Representation through language is therefore central to the 
processes by which meaning is produced” (a.a., s. 1; jfr Vygotsky, 1978, 
1986).
   Kulturen är således något som inte endast omger individen, utan även 
något som genom språket aktivt medverkar i konstituerandet av hur världen 
uppfattas, det vill säga ger och skapar mening. ”For culture is nothing but 
the sum of different classificatory systems and discursive formations, on 
which language draws in order to give meaning to things” (Hall, 1997b, s. 
222). Denna mening är inte en gång för alla fixerad, utan 
meningsförskjutningar sker över tid och mellan individer och grupper. 
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Individen är således inte determinerad av kulturen, även om denna sätter 
gränser, utan även en aktiv medskapare av den. 

Kulturen finns i, mellan och utanför människorna – 
kultur ur ett sociokulturellt perspektiv 
Språket som symboliskt redskap för meningsskapande är också tydligt i det 
sociokulturella perspektivet, i vilket språket också betonas som det 
viktigaste redskapet för kulturell utveckling. Det sociokulturella 
kulturbegreppet65 famnar emellertid vidare än det semiotiska 
kulturbegreppet. Lite förenklat uttryckt så finns kulturen i, mellan och 
utanför människorna. Kulturen är skapad av människan och återskapas och 
utvecklas genom interpsykologiska och intrapsykologiska processer och 
hennes förmåga att utveckla och använda fysiska och intellektuella redskap. 
Kulturen är både immateriell, i form av bland annat tankar, idéer och språk, 
och materiell  eftersom de fysiska redskapen, artefakterna, ingår i kulturen. 
   Säljö (2000) menar att kultur kan ses ”som ett samlingsnamn på alla dessa 
resurser som finns delvis hos individen, delvis i social interaktion och delvis 
i den materiella omvärlden” (a.a., s. 29). Inom den sociokulturella 
teoribildningen går det sociala och det kulturella in i vartannat och även det 
historiska är en del av kulturen.

Kontextuell kultur 
Barn till föräldrar, vilka invandrat eller flytt till Sverige, kommer att växa 
upp i ett delvis annat kulturellt sammanhang än de barn vars föräldrar är 
”infödda svenskar”. För dessa barn och ungdomar har det stor betydelse hur 
kultur betraktas – som något man ärver och har eller något som ständigt lärs 
in och lärs om.
   Pirjo Lahdenperä (1995, 1996, 1997a, 1997b) använder sig av begreppen 
ursprungskultur respektive kontextuell kultur för att beskriva de ”kulturer” 
som en mångkulturell person har. Med ursprungskultur avser hon etnisk 
eller nationell kultur som förvärvas genom den primära socialisationen och 
den kontextuella kulturen är den sociala kultur som förvärvas genom 
interaktion i den ”nya” miljön. En person kan enligt Lahdenperä bli 
mångkulturell genom att båda kulturerna bevaras och vidareutvecklas. 
Lahdenperäs sätt att resonera har stora likheter med betraktelsesättet ”kultur 
som paketlösning” som Hannerz (1999, s. 371) varnar för. Kultur blir i 
princip detsamma som nation eller etnisk grupp och de intrakulturella 
skillnaderna, som till exempel kön, klass och position i det svenska 
samhällets hierarki, tillmäts liten eller ingen betydelse. Det finns med andra 

                                          
65 Se även kapitel 4. 
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ord en risk att man med detta sätt att betrakta kultur, med Aleksandra 
Ålunds (1996a) ord: ”kulturaliserar in absurdum. Kulturen blir så otroligt 
viktig och bestämmande för allt. I detta ligger någonting oföränderligt, men 
man måste peta på kulturen”66 (s. 285, kursivering i original. Se även 
Westerberg, 1996).
   Kultur betraktat som något dynamiskt omöjliggör denna tudelning mellan 
ursprunglig och kontextuell kultur. Barnets kultur är kontextuell och i den 
ingår såväl föräldrarnas, av migrationen påverkade, kultur och det 
omgivande samhällets kultur samt den egna tolkningen av dessa kulturer. 
Ålund (1997) skriver att: ”Det som betecknas som (invandrar)ungdomars 
kultur(er) kan inte förstås utanför det sociala landskap som de lever i här och 
nu” (a.a., s. 39, se även Ålund, 1991). Detta kan betraktas som att dessa barn 
och ungdomar utvecklar en hybrid kultur (Nederveen Pieterse 1995, s. 56) 
och dessa ”hybrider” kan ses som interkulturella brobyggare (Ålund, 1995, 
1997, 2000). Kenneth Ritzén (1998) talar om dessa identitetsförnyare,
exempelvis uppväxande unga muslimer ”som ser ’islam’ och ’svenskhet’ 
som siamesiska tvillingar – idealen bekräftar och stärker varandra” (a.a., s. 
187), som ”bindestrecksmänniskor”.  
   Hylland-Eriksen (1997a) menar att å ena sidan har ungdomar, åtminstone i 
teorin, tillgång till en stor kulturell repertoar, som inte nödvändigtvis bygger 
på religiös eller etnisk tillhörighet och å andra sidan blir andra generationens 
ungdomar i praktiken exponerade för motstridiga värdeuppsättningar och 
inte sällan konfronterade med uppfattningar från den infödda befolkningen 
att de inte hör dit. Möjligheterna för andra generationens ungdomar står 
därför enligt Hylland-Eriksen mellan tre olika alternativ: att utveckla en så 
kallad ”ren identitet”, en ”bindestrecksidentitet” eller en ”kreolsk identitet”. 
De båda första alternativen bygger på föreställningen om att det finns rena, 
avskilda kulturer medan det tredje alternativet utgår från att en sådan 
kulturell blandning har uppnåtts så att det inte längre går att använda sig av 
gränser och bindestreck. Lite tillspetsat menar Hylland-Eriksen att den rena 
identiteten försöker stänga kreoliseringen ute medan bindestrecksidentiteten 
försöker att manövrera i en ny terräng med gammal karta och slutligen att 
den kreolska identiteten går till verket med ny karta. Generellt sett framstår 
ungdomar som mer kreolska, eller hybrida, än de vuxna. 
   Øzerk (1992a) menar att skolans utgångspunkt, då det gäller elever med så 
kallad invandrarbakgrund, måste vara den kultur som är barnets, inte 
föräldrarnas. Ett ensidigt fokuserande på elevers så kallade ursprungskultur 
är snarare, enligt honom, att betrakta som en fastlåsning i föräldrarnas 
kulturbakgrund och kan i sämsta fall innebära att eleven inte erbjuds de 
kunskaper som behövs för att leva i den kontextuella kulturen. Detta innebär 
                                          
66 Ålund riktar samma kritik mot dem som, enligt henne, överbetonar klass. Istället företräder hon en tredje 
ståndpunkt: ”Både klass och kultur har betydelse, men det är ett samspel som ständigt formar nya mönster” 
(1996b, s. 285). 
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inte att man skall ta avstånd från exempelvis barnets modersmål, utan istället 
att man tar fasta på att detta skall utvecklas inom ramen för barnets sociala 
och kulturella kontext.

Kultur, språk och socialisation 
Alla individer föds in i en redan existerande kultur, i vilken det bland annat 
finns materiella produkter, trosföreställningar, sätt att betrakta världen och 
språk. Denna ”färdiga” värld förser individen, genom språket, med mönster, 
eller begreppsliga kartor, för hur hon kan betrakta världen – en världsbild,
som är självklar tills den möter andra världsbilder (Bauman, 1990). Att 
individer tillhör ”samma” kultur innebär att de tolkar världen på ungefär 
samma sätt och att de uttrycker sina tankar och känslor om denna värld på 
ett sätt som innebär ömsesidig förståelse. ”Alla som tillägnat sig den 
kulturella koden kan göra korrekta bedömningar av de krav och 
förväntningar som finns i deras miljö; och de kan svara på den genom att 
själva välja lämpliga beteendemönster” (Bauman, 1990, s. 186). Hannerz 
(1993) uttrycker ”kulturens organisatoriska formel” på följande sätt: ” Jag 
vet, och jag vet att du vet, och jag vet att du vet att jag vet” (a.a., 136).
   Även om kultur i grunden är skapad av människor så kan den för den 
enskilde förefalla sådan att den upplevs som lika naturlig som naturen själv, 
eftersom ”kulturen ser ut och beter sig som naturen så länge man inte ser 
och vet att det finns alternativa konventioner” (Bauman, 1990, s. 194). 
Kulturen är inte enbart något som omger människan, utan hon är samtidigt 
med om att skapa den. Precis som samhället är kulturen dynamisk och 
förändras ständigt av yttre och inre influenser, av såväl naturbetingelser som 
av andra kulturer. 
   Det ömsesidiga beroendet mellan språk och kultur är starkt. Språk är ett 
nödvändigt verktyg för att organisera relationerna mellan medlemmarna i en 
grupp, en kultur. Det är ett redskap för förhandlingar kring de normer och 
regler som reglerar medlemmarnas relationer. Språket fungerar även som ett 
redskap för att överföra ideologier och visioner om världen och det har 
därmed också inflytande på kulturens utveckling. Språket återspeglar hur 
man uppfattar sin omvärld och överför trossatser, värden och normer som 
tillhandahålls och vidareutvecklas av kulturen. Vidare återspeglar språket en 
kulturs historia, erfarenheter och visdom. Språkets struktur fungerar som ett 
kulturellt minne och kulturens märkbara manifestation. Det är genom 
språket, via sånger, ramsor, berättelser, litteratur med mera., som 
kulturarvet, i en  dynamisk och vid mening, förmedlas. Man kan med Hoëm 
(1978) säga att kultur är socialisationens innehåll, eller med Vygotskij att 
individen genom socialisationen, i vilken interaktionen mellan människor är 
central, tillägnar sig kulturen (Vygotsky, 1978). 
   Ovanstående innebär med andra ord inte ett passivt tillägnande av 
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kulturen, utan genom de intrapsykologiska processerna sker en individuell 
”anpassning” och omtolkning. Kulturen är därmed per definition, enligt 
detta synsätt, något dynamiskt samtidigt som den sätter någon form av ramar 
och begränsningar då det gäller vad som är möjligt att omvandla den till på 
det individuella planet. Detsamma gäller enligt Vygotskij språket som både 
är gemensamt och ”objektivt” för en hel grupp och något individuellt och 
”subjektivt” (Bråten, 1998a, s. 9). 
   Kulturen tillhandahåller ”svar” på mänsklighetens frågor. En gemensam 
världsvision tillhandahåller en känsla att man hör ihop. Vid möten finns 
möjlighet till utveckling, eftersom andra kulturer kan erbjuda andra 
möjligheter. Johansson (1993a) uttrycker det på följande sätt avseende 
skolans roll: ”Eleven måste få chans att lära sig förstå att den egna 
världsbilden skiljer sig från andra människors världsbild” (a.a., s 36).
   Såväl språkets verbala som nonverbala dimensioner är av betydelse vid 
socialisationen. Språket kan ses som såväl medel som ett av målen för 
socialisationen. Det är genom språket som socialisationens innehåll 
verbaliseras och det är också språket som är grunden för den ömsesidiga 
kommunikationen. Genom språkets nonverbala dimensioner förmedlas till 
exempel kulturellt betingade känsloyttringar (se t.ex. Svensson, 1998). 
   För en minoritetsbefolkning har språket stor betydelse. En minoritet som 
tvingas att ge upp sitt ”modersmål” till fördel för majoritetskulturens språk 
kommer att bli assimilerad. Det är därför uppenbart att hot mot någons språk 
kan uppfattas som ett hot mot dennes kultur och identitet, medan 
flerspråkighet och multikulturalism kan ge individen tillgång till mer än en 
kultur och en flerkulturell identitet. 

Sammanfattning kultur 
Om kulturer ses som oföränderliga och väl avgränsade från varandra blir de 
till något som individen ärver och äger. Därmed kan kultur användas till att 
utesluta de individer som inte fötts in i kulturen. Samtidigt blir det något 
som man ta med sig från ett land till ett annat som vilket bagage som helst, 
kulturerna blir transnationella (Westin, 1999, Gerle, 2000b) i en absolut 
bemärkelse. Att människor med olika kulturell bakgrund bor och lever sida 
vid sida behöver inte på något sätt innebära att kulturerna blandas eller 
påverkas av varandra. Snarare uppfattas flerkulturaliteten som ett hot mot 
den nationella självförståelsen. 
   Ser man kultur som process, som något dynamiskt och hybridaktigt kan 
den inte uppfattas som något man äger eller ärver. Snarare är då kultur något 
man lär och därmed också kan lära på nytt och med nödvändighet hela tiden 
omtolka. En sådan syn är mer inneslutande. Att kulturer, som redan från 
början är hybrida, påverkar varandra blir då självklart och positivt och 
flerkulturalitet och interkulturalitet blir inget hot mot den nationella 
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självförståelsen utan snarare en ny grund.
   Att flytta från ett land eller en ”kultur” behöver inte innebära att man 
måste ge upp det man redan lärt, utan är snarare en fråga om att lära sig 
hantera och kunna gå ut ur och in i olika kulturella system samt låta de olika 
systemen befrukta varandra. Man kan göra jämförelsen med att lära sig ett 
nytt språk, vilket inte brukar uppfattas som att man överger sitt modersmål. 
   Hur man definierar kultur har med andra ord stor betydelse, men även 
avsaknad av definition får konsekvenser. Att använda kulturbegreppet utan 
precisering kan innebära det som Øzerk (1993) konstaterar: ”at det 
[kulturbegreppet] er blitt en del av kulturen – bl.a. i skoleverket – å unngå 
nærmere studier av pedagogiske fenomener ved å relatere alt til ett udefinert, 
upresisert og tilslørende kulturbegrep som kan bety alt, men som ikke 
forklarer noenting” (a.a., ss. 22-23). 
   När man talar om mångkulturella skolor och interkulturell undervisning är 
det inte ointressant med vilken betydelse kulturbegreppet är laddat. Engens 
(1995) begrepp integrerad socialisation får till exempel helt olika innebörd 
om kulturbegreppet tolkas statiskt eller dynamiskt. 
   I denna avhandling är utgångspunkten ett dynamiskt kulturbegrepp utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv. 

Inter – ett litet prefix med stor betydelse 
Prefixet ”inter” uttrycker någon form av ömsesidighet medan prefixet 
”mång” eller ”multi” helt enkelt betyder flera. Slår man upp ”inter” i Svensk 
ordbok (1986) ges följande förklaring: ”förled som innefattar eller avser 
relationer med flera enheter, av det slag som anges av efterleden (synonym 
mellan)” (a.a., s 531). I Nationalencyklopedin (1992) skriver man att 
prefixet har följande betydelser: mellanliggande, som existerar mellan, 
förbindande samt gemensam för (a.a., band 9, s. 504). 
   Inter är alltså ett prefix och för att laddas med mening måste denna förled 
åtföljas av något, till exempel -kulturell. I detta specifika fall skulle detta 
innebära att relationerna, det vill säga någon form av ömsesidighet, avser 
kulturerna. För att det skall kunna bli en relation måste det emellertid finnas 
människor närvarande – det är inte kulturerna som sådana som samverkar – 
och det måste ske något till följd av detta förhållande. Vad som skall ske är
inte på förhand givet och inte heller om detta som skall ske är positivt eller 
negativt, det vill säga i detta specifika fall om något interkulturellt är att 
betrakta som något att undvika eller eftersträva. 
   I Bereket Yebios (1982) förklaring av förleden inter, i begreppet 
”intercultural education”, framgår interaktionen, innebärande ett ömsesidigt 
lärande, tydligt: 

The prefix ”inter” indicates for me a mutual relationship, in which those interacting 
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are subjects in a process of mutual learning. It indicates a process – of learning about 
the other and about oneself in the light of the presence of the other (a.a., s. 8, 
understrykning i original). 

Då förleden inter byts ut mot mång-, som i mångkulturell, går 
ömsesidigheten förlorad och begreppet får en beskrivande snarare än 
processorienterad, karaktär.  
   Om man slår upp begreppen mångkulturell respektive interkulturell i 
Nationalencyklopedin kan man läsa följande: 

Mångkulturell, präglad av många livsstilar, språk och erfarenheter. Bostadsområden 
med stor andel invandrare från olika länder, t.ex. Stockholmsförorten Rinkeby, 
präglas av mångkulturella upplevelser och värden (Nationalencyklopedin, 1994, band 
13, s. 567). 

Interkulturell, avseende processer där människor med olika språk och kulturer 
kommunicerar med och påverkar varandra. Europarådet har använt termen i 
rekommendationer och projekt som behandlar förutsättningarna för en dynamisk 
interaktion av invandrares språk och kulturer i samhället. Enligt riksdagsbeslut 1985 
skall undervisning i alla skolformer präglas av ett interkulturellt synsätt 
(Nationalencyklopedin, 1992, band 9, s. 507). 

Det som blir tydligt i Nationalencyklopedins beskrivning är åtskillnaden 
mellan mångkulturell som ett tillstånd och interkulturell som något mer 
processinriktat.
   I resonemanget i Nationalencyklopedin ovan tas kulturbegreppets 
betydelse för given och innebär enligt deras skrivning något som är klart 
avgränsbart och som människor äger. Visserligen, enligt definitionen, 
påverkas kulturerna av att människor med olika språk och kulturell 
bakgrund kommunicerar med varandra, men inget sägs om resultatet av 
denna interaktion.
   Jagdish Gundara (1997a) gör följande distinktion: ”The term 
’multicultural’ is  increasingly being seen to reflect the nature of societies 
and used in descriptive terms, while the term intercultural is indicative of the 
interactions, negotiations and processes” (s. 34). 
   Vjeran Katunaric (1993) gör följande distinktion mellan 
”multiculturalism” och ”interculturalism”: 

the prefix ”multi” is neutral, where it signifies the multitude of something. On the 
contrary, ”interculturalism” has a surplus of meaning. .… Interculturalism is 
intentional: as if it ”whispered” that out of contacts among speakers or actors of 
different cultures, though they are on equal basis, something ”third” must be born in 
terms of social and linguistic patterns” (a.a., s. 88). 

Interkulturalism vittnar enligt Katunaric om möjligheten och 
nödvändigheten av att etablera ”transversala” linjer mellan kulturer och 
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deras medlemmar. Katunaric menar att det i varje samhälle finns en kulturell 
huvudströmning (”mainstream culture”), som är bestämmande för vilka 
individer som hör dit och vilka som betraktas som främlingar. Ett annat 
språk än majoritetens kan vara exempel på annan kultur, enligt honom. 
   Frågan för nästa avsnitt är med vilken innebörd termerna mångkulturell 
respektive interkulturell används då de etiketterar staters samhällsvisioner 
och politik i samhällen som inrymmer flera olika kulturer.  

Mångkulturalitet och mångkulturalism – två olika 
dimensioner av det mångkulturella samhället

Benämningen ”det mångkulturella samhället” kan avse såväl beskrivning av
ett samhälle som ett mål. Tämligen ofta är det oklart i vilken betydelse 
benämningen används. Detsamma gäller begreppen mångkulturalitet och 
mångkulturalism, men de båda sistnämnda begreppen kan även användas för 
att göra en distinktion mellan ”det mångkulturella samhället” i deskriptiv 
respektive normativ betydelse samt i betydelsen samhällets policy och 
politik.
   Enligt Joe L. Kincheloe och Shirley R. Steinberg (1997) har begreppet 
mångkulturalism kommit att betyda allt och inget: ”Used as a goal, a 
concept, an attitude, a strategy and a value, multiculturalism has emerged as 
the eye of a social storm swirling around the demographic change that are 
occurring in Western societies” (a.a. s. 1). Oftast anses det därför 
nödvändigt att börja med att definiera vad som avses. 
   Begreppsförvirringen ökar av att även andra begrepp, som kulturell 
pluralism, interkulturalism och kulturell mångfald används med synonym 
eller liknande innebörd. I den svenska litteraturen används ofta begreppet 
mångkulturalitet som synonymt med mångkulturalism, men bland annat 
Charles Westin (1999, s. 27) gör distinktionen att med mångkulturalitet bör 
avses demografiska, empiriska och deskriptiva betydelser medan begreppet 
mångkulturalism bör förbehållas att beteckna samhällets politik och policy 
avseende mångfalden, alternativt samhällsideal med normativ innebörd. När 
jag fortsättningsvis talar om mångkulturalitet är det ovanstående deskriptiva 
innebörd som avses, medan jag med mångkulturalism avser 
samhällsvisionen och den konkreta politiken. (Se vidare nedan under 
rubriken mångkulturalism). 
   Den innebörd som man ger begreppen mångkulturalitet och 
mångkulturalism har stor betydelse för hur den övergripande politiken 
formuleras, vilken i sin tur påverkar relationerna till och mellan olika 
kulturella grupper inom exempelvis skolan. 
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Mångkulturalitet
När man med kultur avser klart avgränsade nationella eller etniska grupper 
kommer mångkulturalitet att vara en beskrivning av samhällen som inom sig 
rymmer olika etniska eller nationella grupper. De intrakulturella 
skillnaderna och att kulturer påverkas och påverkar ägnas då ingen större 
uppmärksamhet. Med ett mer dynamiskt kulturbegrepp, som utgår från att 
det inte finns några ”rena” kulturer, blir följden att alla samhällen betraktas 
som mångkulturella både till följd av de skillnader som finns mellan grupper 
i alla samhällen, att kulturer är föränderliga samt att nya kulturer kan uppstå. 
   I litteraturen (se t.ex. Heller, 1996; Kymlicka, 1998) skiljer man ofta 
mellan stater med historiskt och territoriellt baserad mångkulturalitet och 
mångkulturalitet till följd av migration. Den sistnämnda kategorin kan i sin 
tur delas upp i två –  stater som tämligen nyligen blivit invandrarsamhällen 
(många stater i Europa inklusive Sverige) och stater med inhemska 
minoriteter men som primärt67 byggts  genom invandring (t.ex. USA, 
Kanada och Australien)68. Will Kymlicka (1998) benämner de förstnämnda 
staterna som mångnationella och de sistnämnda som polyetniska. Kymlicka 
tar avstånd från att beskriva de stater som betecknats som mångnationella 
eller polyetniska stater som mångkulturella, eftersom han anser att detta 
begrepp är förvirrande då det även används för att beskriva intrakulturella 
skillnader. Med en sådan vidd i begreppet blir, enligt Kymlicka, i princip 
alla länder mångkulturella och någon distinktion mellan olika länder blir inte 
möjlig. Kultur, enligt Kymlicka, är i detta sammanhang synonymt med ”en 
nation” eller ”ett folk” (a.a., s. 26). Ingvar Svanberg och Mattias Tydén 
(1999) för ett liknande resonemang avseende huruvida Sverige är 
mångkulturellt eller inte: ”I en mer allmän och kanske trivial mening kan vi 
alltså enkelt beskriva Sverige som mångkulturellt. Kvalificerar vi problemet 
till att gälla om Sverige är, eller kommer att bli, ett land där etniska kollektiv 
lever sida vid sida, är svaret mindre självklart” (a.a., s. 79. Se även Tydén, 
1993).
   Enligt ovanstående sätt att betrakta mångkulturalitet, med utgångspunkt i 
att kulturer går att klart avgränsa från varandra, kan Sverige beskrivas som 
såväl mångnationellt som polyetniskt, det vill säga det svenska samhället 
inrymmer såväl traditionella territoriella minoriteter som relativt 
nyinvandrade etniska grupper. Denna beskrivning kan emellertid 
ifrågasättas; de flesta invandrargrupperna är mycket små och inte heller de 

                                          
67 Kymlicka (1998) betonar att det är fel att säga att den ”Nya världen” saknar nationella minoriteter, även 
om de själva (med undantag för Kanada) har svårt att acceptera det. Kymlicka menar att tesen om att det 
inte finns några nationella minoriteter i den nya världen ”har historiskt fötts ur rasistiska attityder gentemot 
urbefolkningen och den fortsätter att osynliggöra deras anspråk på rättvisa” (a.a., s. 30). 
68 Heller (1996) menar att det utöver denna indelning måste tillfogas en fjärde typ av mångkulturella 
samhällen – de samhällen som inte kan passas in i någon typologi. Israel anges som ett sådant atypiskt 
samhälle och även Sydafrika (a.a., s. 26, not sidan 39). 
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inhemska minoritetsgrupperna är speciellt stora69. Utrymmet för de etniska 
grupperna att utvecklas har varit minimalt70 och till exempel har det svenska 
språket vidmakthållit en mycket stark ställning71. De etniska grupperna 
förändras också över tid, de flesta försvenskas på någon eller några 
generationer, varför det är svårt att uttala sig om i vilken utsträckning 
individer identifierar sig med de etniska kollektiven. Den etniska identiteten 
är dessutom bara en av flera möjliga identiteter (Svanberg & Tydén 1992; 
1999; Tydén, 1993). Det kan även i andra avseenden vara missvisande att 
tala om hela Sverige som ett mångkulturellt samhälle utifrån ovanstående 
kategoriseringar: ”I invandrarsamhällen är i själva verket mångkulturaliteten 
starkt förknippad med storstäder och urbana miljöer” (Westin, 1999, s. 24). 
   Det är däremot rimligt att tala om (hela) Sverige som ett mångkulturellt 
samhälle om man inte håller fast vid ett statiskt och avgränsat kulturbegrepp. 
Mångkulturalitet behöver inte referera till etniska grupper, utan kan även 
avse till exempel ras, kön, klass, språk, sexuell läggning, politisk ideologi 
och handikapp (Banks, 1995; Gerle, 2000b, s. 33; Kinsheloe & Steinberg, 
1997; Kymlicka, 1998, s. 26; Thavenius, 1995, s. 123;). Kultur betraktat ur 
detta perspektiv innebär att det svenska samhället alltid varit, är och kommer 
att förbli mångkulturellt och att nya kulturer ständigt kommer att utvecklas 
(Ålund, 1997). Ett sådant synsätt innebär vidare att olikhet och mångfald 
inte ”kulturaliseras” – även annat än kultur i essentialistisk mening ger 
upphov till skillnader mellan människor.  
   Trots förekomsten av inhemska minoriteter som exempelvis samer, 
tornedalsfinnar och romer samt intrakulturella skillnader talades det inte om 
det svenska samhället som vare sig mångnationellt, polyetniskt eller 
mångkulturellt före efterkrigstidens invandring. Detta har inneburit att 
mångfalden sammankopplats med just invandring och invandrare (Bunar, 
1999; Lahdenperä, 1997b; Parszyk, 1999). Hedi Bel Habib (1993) menar att 
vi, genom att kulturell valfrihet formulerades som ett av de tre målen i den 
invandrarpolitik som beslutades 1975, lärt oss att mångfald är något som 
”drabbat oss” genom invandringen. Detta betyder också, enligt Bel Habib, 
att det på så sätt går att upprätthålla myten om det homogena Sverige i vilket 
invandrarna står för det osvenska, mångfalden och det konfliktskapande 
(a.a., s. 113 f.). 
   Vad som avses med ett homogent monokulturellt respektive mångetniskt 
alternativt mångkulturellt samhälle kan emellertid problematiseras 
ytterligare. En sak är hur det faktiskt demografiskt ser ut och en helt annan 
sak är hur det framställs (kategoriseras) eller subjektivt upplevs. Sett till 

                                          
69 Någon statistik över  etniska grupper finns inte, däremot över invandrargrupperna. 
70 Se t.ex. Molin (1992). Hans slutsats är att beslutsfattandet på kommunal nivå inte tar någon större 
hänsyn till invandrares önskemål. 
71 En viss förändring har kommit till stånd till följd av de senaste besluten avseende de inhemska 
minoritetsspråken. 
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befolkningssammansättningen har Sverige alltid varit blandat. I vilken grad 
är bland annat beroende av vilket tidsperspektiv som anläggs (se t.ex. Florén 
1993; Fürth, 1993; Svanberg & Tydén, 1999; Westin, 1997). Enligt Fürth 
(1993) var Sverige före 1800 mångkulturellt, i alla bemärkelser. Landet som 
nationell och kulturell enhet var svagt utvecklad. Den svenska kulturen blev 
dominerande först när vi förlorade Finland 1809, menar Fürth vidare (a.a. s. 
17-18). Men å andra sidan var Sverige i union med Norge 1814-1905. 
Sjögren (1996c, 1997) ser Sverige som ett land som strävat efter 
homogenitet. Hon menar att det varit enhetslösningar som gällt på alla plan: 
religiöst, språkligt, kulturellt och politiskt. Westin (1997) menar att det inte 
går att säga att Sverige varit ett etniskt och kulturellt homogent land, men att 
det under lång tid varit det i religiöst avseende. Han betonar också, i likhet 
med Sjögren, att maktutövningen varit starkt centralistisk. Westin menar 
därför att den kulturella homogeniteten förväxlats med centralism och 
maktkoncentration, vilken inneburit att regionala kulturella skillnader inte 
fått något avgörande genomslag i den nationella politiken.
    Sverige har i varje fall nästan alltid framställts som homogent (se t.ex. 
Gür, 1995; Westin, 1997). Man kan tala om att det har funnits en 
föreställning, en nationell diskurs, om Sverige som en homogen, enspråkig 
och monokulturell stat. Mattias Tydén (1992) talar om ”det homogena 
Sverige” som en myt; en historia skapad av nationalistiskt sinnade 
historieskrivare vid sekelskiftet ”för en nationalistiskt sinnad samtid”. Detta 
är en föreställning om svenskarna som ett ”sällsynt enhetligt folk”, som 
fortfarande kommer till uttryck och påverkar den invandrardebatt som förs 
nu. Denna myt döljer även alla de olikheter som alltid funnits, oberoende av 
invandring, och ger näring åt rasism (Tydén, 1993, s. 46). Elisabeth Gerle, 
(2000b) menar, med hänvisning till Antonio Gramsci, att snarare än att 
Sverige verkligen varit homogent så har det handlat om ”hegemonisk 
homogenitet”, att de som hade mest makt angav ramarna (jfr Westin ovan). 
Om hegemoni handlar om att maktens ideal och värderingar övertas av 
alltfler så att de kommer att uppfattas som allmänna ideal så kan man, enligt 
Gerle, med fog hävda att den svenska homogeniteten haft drag av hegemoni 
över sig (a.a., s. 33). Vad som skett i det samtida Sverige, menar Gerle 
vidare, är en kulturalisering av skillnader (se även Berliner, 1997; Ålund, 
1996a; Ålund & Schierup, 1991). 
   Med uttrycket att Sverige är mångkulturellt avser jag såväl inter- som 
intrakulturella skillnader där det underliggande kulturbegreppet skall tolkas 
dynamiskt. 

Assimilation eller smältdegel för att hantera mångkultu-
ralitet
I varje samhälle präglat av kulturell mångfald, oavsett hur denna mångfald 
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definieras, uppstår frågan hur de olika kulturerna skall förhålla sig till 
varandra och inte minst vilken roll staten skall ha i denna 
”kulturmötesprocess”. På dagordningen i många av dagens demokratiska 
stater är politiska frågor som om eller på vilket sätt kulturella grupper bör 
erkännas vanligt förekommande men det finns inga entydiga svar (Gutmann 
1994, s. 19). 
   Assimilationspolitik, smältdegelspolitik och mångkulturalism är de ”svar” 
som ofta nämns i litteraturen. Synonyma begrepp för det sistnämnda 
ideologiska och politiska samhällsidealet är mångfaldspolitik och 
kulturpluralism. Mångkulturalism brukar ses som alternativ till 
assimilations- eller smältdegelspolitik. Detta innebär emellertid inte att det 
bara finns ett sätt att formulera denna mångkulturalism. Lotta Brantefors 
(1999) och Gerle (2000a) talar om att det finns olika mångkulturalismer,
olika diskurser med sinsemellan olika sätt att närma sig frågorna, vilka även 
innebär olika svar och meningar.  
   Innan olika innebörder av mångkulturalism beskrivs och problematiseras 
anser jag att det kan vara på sin plats att kortfattat beskriva de två 
förstnämnda idealtypiska samhällena: det assimilatoriska och samhället som 
en smältdegel. 

Assimilation som samhällsideal 
Det assimilatoriska samhällsidealet utgår från att de inhemska 
minoriteterna, invandrare och andra grupper som på något sätt ”avviker” 
skall anpassa sig efter majoriteten. Majoritetskulturen utgör den självklara 
normen i umgänget mellan majoritet och minoritet. Fullständig assimilation 
innebär att ge upp tidigare levnadsmönster, värderingar och helt överta 
majoritetens språk, levnadssätt, seder och bruk så att det till sist inte går att 
skilja mellan (den infödda) majoriteten och de nytillkomna eller sedan 
tidigare bosatta minoritetsgrupperna. För invandrare gäller det att ”ta seden 
dit man kommer”.
   Assimilationspolitik kan ta sig olika tydliga uttryck, från krav på delvis till 
fullständig assimilation. Per definition anses inte kulturell mångfald tillföra 
något positivt. Snarare ses den som en fara mot den nationella enheten.
   Med fullständig assimilation avses vanligen ”ändpunkten på skalan av en 
persons (grupps) övertagande av en annan persons (grupps) kultur, dess 
tolknings- eller tanke- och livsmönster och därigenom konstituerade 
livsvärld” (Sander, 1992, s. 28). Enligt den ofta citerade amerikanske 
sociologen Milton M. Gordon innefattar assimilationsprocessen flera olika 
faser som följer på varandra i en bestämd ordning: beteendemässig eller 
kulturell assimilation, strukturell assimilation, äktenskapsassimilation och 
civil eller identifikatorisk assimilation – en ståndpunkt som ifrågasätts av 
många (a.a.). 
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   För att assimilationspolitik skall lyckas förutsätts att det finns en entydig 
majoritetskultur att assimileras till (Roth, 1996, s. 20) samt att 
majoritetsbefolkningen är beredd att acceptera de assimilerade medborgarna. 
Assimilationsidealet har även sina objektiva begränsningar, eftersom man 
till exempel inte kan byta hudfärg. Inte heller är det lätt att som vuxen 
tillägna sig ett nytt språk, med eller utan brytning, eller att byta värderingar. 

Samhället som en smältdegel 
Att se samhället som en smältdegel innebär en föreställning om att olika  
invandrargrupper tillför olika värderingar och kulturdrag som alla smälter 
samman. Ur denna mix skapas ett nytt folk och en ny kultur. Men även 
denna modell understryker, enligt Roth (1996, s. 24), behovet av en 
gemensam samhällskultur vilken skall vara resultatet av korsbefruktningen 
kulturerna emellan. Smältdegeln, eller ”the melting pot” var länge en 
metafor för det amerikanska samhället, även om det främst är den 
protestantiska och anglosaxiska kulturen som varit tongivande – det som 
idag brukar betecknas som WASP- ”White-Anglo-Saxon-Protestant”. ”The 
melting pot” är  namnet på en pjäs från 1908 av Israel Zangwill. Med 
begreppet gav han namn åt en amerikansk dröm: 

Amerika är Guds smältdegel, den stora ugn där alla Europas raser smälter samman 
och förädlas! Gott folk, där står ni, tänker jag när jag ser dem på Ellis Island; där står 
ni i era femtio grupper med era femtio språk och femtio historier, med era lika många 
rasfejder och rivaliteter; men, mina bröder, ni kommer inte länge till att förbli vad ni 
är! Ty ni har anlänt till Guds ugnar (…) Inte ett nickel för era fejder och vendettor! 
Tyskar och fransmän, irländare och engelsmän, judar och ryssar – in med er i 
smältdegeln! Gud tillverkar amerikanen (…) – människan som kommer att bli en 
blandning av alla raser, framtidens stålman (Zangwill, 1910. Citerat i Jonsson, 1995, 
s. 109). 

Här utgår man från, i motsats till i det assimilatoriska samhällsidealet, att 
olika etniska och kulturella grupper har värden och idéer som berikar den 
nationella kultur som skall bli resultatet av sammansmältningen. Men som 
Stefan Jonsson (1995) påpekar – en utopi föds inte ur intet utan är färgad av 
den tid i vilken den skapas. Zangwill beskriver, enligt Jonsson, en 
sammansmältning av europeiska folk:

Om Europas raser således var malmen ur vilken den nye amerikanske stålmannen 
skulle frambringas, då var de aldrig nämnda afrikanerna och indianerna kolet som 
förbrukades och sedan kastades på slagghögen. Ett rasideologiskt villkor låg till 
grund för smältdegelns utopi (a.a., s. 112).  

Smältdegelmetaforen har mer och mer kommit att ifrågasättas i USA och 
under benämningen ”kulturkrig” är det hårda strider, inte minst inom 
utbildningsområdet, mellan WASP-företrädare och dem som eftersträvar 
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mångkulturalism eller kulturell pluralism (se t.ex. Jonsson, 1995). 
   Mångkulturalism brukar anses som alternativ till de två ovan presenterade 
sätten att hantera mångfald och många olika metaforer har använts för att 
symbolisera denna ”ideologi”. Några exempel är ”salladsskål” och ”pizza” 
där såväl det gemensamma som det partikulära får utrymme (Roth 1996).

Mångkulturalism
Då det gäller hur man skall förstå det mer ideologiska begreppet 
mångkulturalism råder det stor oklarhet. Begreppet täcker ett antal nutida 
aktuella politiska trender runt om i världen. Som trender skiljer de sig åt 
både i fråga om mål och ideologiskt innehåll, men det de har gemensamt är 
att de delar en positiv värdering av mångfalden av kulturella och/eller 
etniska identiteter. Debatten spänner från liberala versioner av 
mångkulturalism till mer kommunitära inriktningar. Inom det kommunitära 
fältet finns mer eller mindre liberala inslag. 
   Samhällets förändring till följd av globalisering, arbetskrafts- och 
flyktinginvandring har lett till en ökad kulturell och etnisk mångfald. Det 
faktum att mångkulturaliteten finns inom ett bestämt territorium medför att 
det även finns en maktdimension i relationerna mellan kulturerna, eftersom 
flera perspektiv och förståelseformer konkurrerar med varandra. Kulturerna 
lånar drag av varandra, samtidigt som de även utvecklas gentemot varandra  
(Westin, 1997, s. 120). Den nya mångetniska situationen har både lett till 
revitaliserad kulturell nationalism och utveckling av ideologiska och 
praktiska modeller för samexistens mellan olika grupper i samhället. I denna 
miljö av socialt och politiskt tänkande ses inte bara skillnad (”difference”) 
som politiskt legitimt, utan används också frekvent som legitimering för 
politiska rättigheter.
   Av betydelse för mångkulturalismens innebörd som samhällsideal är bland 
annat sättet att betrakta kultur, men även i vilken typ av samhälle som den 
formuleras och tar form. Därför kan varken mångkulturalismens mål, eller 
hur mångkulturalism som vision eller konkret politik skall utformas, 
självklart överföras från ett land till ett annat, något som bland andra Agnes 
Heller (1996) och Bhikhu Parekh (1997, 1998) betonar. Nathan Glazer 
(1997) menar att mångkulturalism i USA och Europa uppvisar stora 
olikheter och att detta beror på att det amerikanska samhället är delat i en vit 
och en svart nation. Från att tidigare varit kritisk till mångkulturalism säger 
han nu: ”Multiculturalism is the price America is paying for its inability or 
unwillingness to incorporate into its society African Americans, in the same 
way and to the same degree it has incorporated so many groups” (a.a., s. 
147).
   Sverige, tillsammans med bland annat Kanada och Australien, är ett av de 
länder som anslutit sig till mångkulturell politik. Men vad innebär 
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egentligen mångkulturell politik? Kymlicka (1998) konstaterar i sin bok 
”Mångkulturellt medborgarskap” att:

De flesta organiserade politiska samhällen genom den skrivna historien har varit 
multietniska, … Ändå har flertalet västerländska politiska teoretiker arbetat med en 
idealiserad modell av den polis där medborgarna delar härkomst, språk och kultur 
(a.a., s. 10, kursivering i original).

Men, hävdar Kymlicka vidare: ”Globaliseringen har gjort myten om en 
kulturellt homogen stat än mer orealistisk och tvingat majoriteten inom varje 
stat att bli mer öppen för pluralism och mångfald” (a.a., s. 17).
   Det är således främst under de senaste decennierna som man börjat 
intressera sig för det som Bo Lindensjö kallar ”mångkulturell demokrati” 
(1999, s. 24; se även Micheletti, 1996). Detta innebär inte att man i den 
politiska verkligheten bortsett från att etniska och kulturella minoriteter 
funnits och finns, tvärtom, men man kan säga att i teorin har de moderna 
demokratierna förutsatt ett universellt och likformigt medborgarskap. I den 
politiska verkligheten har minoriteter eliminerats, tvångsvis assimilerats och 
segregerats. Det har även gjorts försök att skydda minoriteter till exempel 
genom fördrag. Efter andra världskriget har skyddet av minoriteter främst 
varit av indirekt slag genom garantier för grundläggande rättigheter, det vill 
säga inga rättigheter som varit direkt knutna till grupptillhörigheten. Detta 
kommer bland annat till uttryck i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna där alla hänvisningar till minoriteters rättigheter ströks 
(Kymlicka 1998, s. 11; Roth & Runblom, 1996, s. 36). Under senare år är 
tendensen en annan, inte minst som ett resultat av säkerhetspolitiken inom 
Nordiska rådet, Europarådet och Europeiska säkerhetskommitténs ramverk 
(Roth & Runblom, 1996). 
   Den grundläggande politiska frågan att lösa i ett mångkulturellt samhälle 
är hur man skall förena (kulturell) olikhet med lika rättigheter och om en 
sådan lösning skall ta sin utgångspunkt i universella individuella rättigheter 
eller i partikulära grupprättigheter. Detta aktualiserar även frågan om 
statens neutralitet i förhållande till hur individer och grupper ser på ett gott 
liv samt var gränsen mellan den offentliga och privata sfären skall gå. I 
många mångkulturella stater är frågor kring skola och utbildning, religion 
och språk bland de mest komplicerade och kontroversiella – kanske för att 
det är avseende dessa frågor som dilemmat mellan lika rättigheter och 
kulturella skillnader blir mest tydligt.  
   Hela västvärlden kan sägas vara liberala stater, vilket innebär att 
individuella fri- och rättigheter är grunden. Kymlicka (1998) hänför detta 
bland annat till erfarenheterna under andra världskriget då Hitlertyskland 
med hänvisning till grupprättigheter införlivade tyskar i andra länder.
   De flesta stater i Europa, inklusive Sverige, är också nationalstater. Det är 
inte oproblematiskt att förena mångkulturalism med nationalstaten som 
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övergripande mål, eftersom nationalstaten snarare syftar till att hantera 
politisk mångfald (demokrati) än kulturell (Westin, 1997). I detta avseende 
kan mångkulturellt tänkande, enligt Hylland-Eriksen (1997c) ses som 
postnationalistiskt, eftersom det uppmärksammar att det finns flera 
”kulturer” inom samma politiska system. Samtidigt kommer 
mångkulturalism i teori och praktik lätt i konflikt med värden som ses som 
universella i den moderna liberala staten, speciellt de värden som gäller 
mänskliga rättigheter samt  rättigheter och skyldigheter associerade med lika 
deltagande i samhällets institutioner. 
   Mångkulturalism handlar om samlevnadsregler i ett heterogent samhälle. 
Centralt i det mångkulturella samhällsidealet av västeuropeiskt snitt är, 
enligt Westin (1997), demokrati, jämlikhet och rättvisa samt lika möjligheter 
oberoende av ursprung. Ett samhälle vars politik syftar till att stärka och 
försvara den kulturella (och etniska) mångfalden är således mångkulturell i 
normativ bemärkelse, men politiken kan se väldigt olika ut i olika länder. 
Inte heller är det så att samma mål leder till samma politik eller att samma 
politik ger uttryck för samma mål. Rätten till modersmålsundervisning kan 
till exempel både vara ett uttryck för att invandrare ses som tillfälliga gäster, 
vilka lättare kan flytta tillbaka till ”hemlandet” om barnen får 
modersmålsundervisning (som i Tyskland) och som uttryck för målet att 
kunna behålla och utveckla mer än en kultur inom ramen för en 
mångkulturell gemenskap (som i Sverige). 

Mångkulturalism med utgångspunkt i olika  kulturbegrepp 
I mångkulturalismdebatterna stödjer ofta kulturbegreppet en vision om 
nationell kulturell identitet och en fixerad, essentialistisk, stereotypisk och 
normerande personlig och etnisk identitet: ”The idea is that culture is 
something that does things to people” (Osman, 1999, s. 36). Men detta är 
bara ett sätt att uppfatta mångkulturalismen som samhällsideal.  
   Enligt Kymlicka (1998) kan olika innebörder i mångkulturalismen 
härledas ur olika sätt att betrakta kultur. Enligt honom är mångkulturalism i 
betydelsen ”nationella gemenskaper” (t.ex. traditionella territoriella 
minoriteter) en vanlig innebörd i Europa och utgår från att kultur är 
synonymt med ”ett folk” eller ”en nation”. I Kanada avses däremot, enligt 
Kymlicka, vanligen att man även som invandrare skall ha rätt att låta sin 
etniska identitet komma till uttryck utan att vara rädd för fördomar eller 
diskriminering. I USA ges kulturbegreppet vanligen en ännu vidare 
tolkning, vilket innebär att även kraven från marginaliserade grupper 
inkluderas i mångkulturalismen (a.a., not 9, s. 211). 
   Gerle (2000b) menar att sättet att betrakta kulturell mångfald är  beroende 
av om man väljer att betona ”samart” eller ”särart”. Läggs tonvikten på 
särart är det det unika, specifika och särskiljande som understryks, medan ett 
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betonande av samart tar fasta på de värden, attityder och mänskliga 
beteenden som förenar människor oberoende av deras kulturella och 
religiösa bakgrund: ”Dilemmat uppstår när tankar om särart, alltså om 
essentiella olikheter, fasas samman med tankar om kulturer som statiska och 
enhetliga (a.a. s. 14). 
   Med utgångspunkt i hur man betraktar kultur(er) kan mångkulturalism 
som vision om det mångkulturella samhället således referera till helt olika 
typer av samhällen. Om man ser kulturer som statiska och väl avgränsade 
från varandra innebär mångkulturalismen som samhällsideal endast att 
separerade kulturer lever sida vid sida utan någon större kontakt 
sinsemellan. Om däremot kultur ses som process, som något dynamiskt, 
innebär mångkulturalism kontakt mellan individer med olika kulturell 
bakgrund som möjliggör interkulturalitet. Ses kultur som många 
överlappande identiteter, eller som skillnad, innebär mångkulturalism som 
samhällsideal ett ”fritt val” av identitet och begreppet mångkulturalism kan 
bli något missvisande. I stället är visionen ett samhälle som låter skillnader 
komma till uttryck i en fruktbar dialog. Mångkulturalism kan med andra ord 
ses både som något statiskt, som något dynamiskt och som något som 
inkluderar respektive exkluderar enskilda individer. 

Individuella mänskliga rättigheter eller grupprättigheter och den 
diffusa gränsen mellan den offentliga och privata sfären 
I debatten om mångkulturalism72 går den stora skiljelinjen mellan de som 
menar att lika rättigheter endast kan garanteras genom så kallade 
grupprättigheter, eller kollektiva rättigheter, och de som menar att de 
individuella mänskliga rättigheterna är den bästa garantin för lika rättigheter. 
För att förebygga eller minska konflikter mellan olika grupper i samhället 
och för att skapa en mångkulturell demokrati förespråkas av vissa att de 
individuella rättigheterna betonas medan andra mer betonar de kollektiva 
rättigheterna. Inom den liberala demokratiuppfattningen betonas de 
individuella rättigheterna och att den enskilda medborgaren skall 
tillförsäkras frihet och jämlikhet. Grupprättigheter brukar förknippas med ett 
kommunitaristiskt perspektiv73. Men det finns även liberaler, som 
exempelvis Kymlicka, som menar att grupprättigheter är förenliga med 
liberalismen.
   De som försvarar ståndpunkten att det krävs grupprättigheter (t.ex. Taylor, 
1994; Kymlicka, 1998) menar att de individuella mänskliga rättigheterna 

                                          
72 Det finns många sätt att kategorisera olika mångkulturalismer, men det faller utanför detta arbetes ram. 
(Se t.ex Heller, 1996; Kincheloe & Steinberg, 1997; May, 1999b; Parekh, 1997). 
73 Någon klar gränsdragning mellan olika inriktningar går inte att dra. Det är oftast liberaler som 
förespråkar individuella rättigheter medan radikaldemokrater menar att grupprättigheter kan vara befogade 
under vissa omständigheter. Kommunitarister är de som mest tydligt utgår från och förespråkar kollektiva 
rättigheter. 
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inte är tillräckliga för att ge minoritetsgrupper det skydd de behöver för att 
överleva, eftersom den liberala ideologi som dessa rättigheter vilar på inte är 
kulturneutral. Därför måste minoriteter erkännas politiskt. En så kallat 
neutral stat, som säger sig inte ge specifika grupper särskilda rättigheter, 
gynnar i själva verket majoritetens intressen, eftersom majoritetens kultur 
genomsyrar de centrala institutionerna i samhället, som till exempel skolan. 
De mer beständiga dragen i majoritetskulturen ”överförs” genom 
socialisationsprocesser såväl inom som utanför skolan som institution. Den 
kulturella dominansen förstärks vidare av att det oftast är majoriteten som 
har speciella fördelar då det gäller de materiella ägandeförhållandena samt 
att de demokratiska majoritetsbesluten fattas av den kulturella majoriteten, 
även då besluten berör de kulturella minoriteterna. 
   Will Kymlicka (1998) och Charles Taylor (1994) menar att myndigheter 
aldrig kan undvika att ge stöd åt någon eller några kulturer: 

När regeringen bestämmer språk för offentliga skolor, ger den förmodligen den 
viktigaste formen av stöd som samhälleliga kulturer behöver, eftersom den garanterar 
att språket och dess vidhängande traditioner och konventioner förs vidare till nästa 
generation. En vägran att erbjuda offentlig skolgång på minoritetsspråk, betyder 
däremot nästan oundvikligen att språket är dömt till ständigt ökande marginalisering 
(Kymlicka 1998, s. 122). 

Förespråkarna för grupprättigheter hävdar att kulturer måste så att säga 
institutionaliseras och finnas närvarande i bland annat förvaltning, media, 
skolor och ekonomi för att överleva. Kulturen måste finnas både inom den 
offentliga och den privata sfären.  
   I stället för en stat som säger sig vara neutral, men aldrig kan vara det, 
anser man att staten skall erkänna minoriteterna och distribuera resurser till 
dem. Enligt Taylor (1994) leder särartsblindheten i själva verket till 
homogenisering och förtryck av grupper. Staten är aldrig etiskt neutral 
avseende ”det goda” och ”det rätta” och därför kan staten om nödvändigt 
aktivt understödja bestämda uppfattningar om det goda livet i form av 
kollektiva rättigheter (Taylor, 1994; Walzer, 1994). 
   Förespråkare för individuella rättigheter (t.ex. Appiah, 1994; Bauman, 
1995, 1998, 1999; Galenkamp, 1998; Gerle, 2000a, 2000b; Habermas, 1994; 
Hylland-Eriksen 1997c; Okin, 1999; Rockefeller, 1994) menar att det finns 
en risk att grupprättigheter omvandlas till individuella skyldigheter. Om för 
stor tonvikt läggs på grupptillhörigheten riskerar man att blunda för de 
intrakulturella skillnaderna, inte minst då det gäller tillgång till makt. Ökad 
gruppautonomi leder inte med automatik till att individens frihet och 
jämlikhet ökar. Flera författare (t.ex. Bauman, 1998; Gerle 2000a; Okin, 
1999) menar att grupprättigheter och särartstänkande kan leda till att 
existerande hierarkier inom minoritetsgrupper förstärks. Bland andra 
Elisabeth Gerle (2000a) och Susan Moller Okin (1999) pekar på att det 
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oftast är kvinnor och flickor som har minst makt, vilket kan leda till att just 
de blir de stora förlorarna om samhället väljer att låta gruppen och familjen 
avgöra allt fler frågor.
   Andra författare, som till exempel K. Anthony Appiah (1994), varnar för 
att de kollektiva identiteterna kan tillhandahålla vad han kallar för manus
som samtidigt medför krav på hur man skall bete sig om man exempelvis är 
svart eller homosexuell men som han påpekar – det finns inte bara ett utan 
flera sätt att bete sig på och han ser därför en risk att det mellan 
erkännandets politik och tvångets politik inte finns någon klar skiljelinje:

Erkännandets politik kräver att ens hudfärg, ens sexuella kropp, ska erkännas politiskt 
så att det blir svårt för dem som vill behandla sin hud och sin sexuella kropp som 
personliga dimensioner av jaget. Och personligt betyder inte hemlig utan inte alltför 
snävt skriven (a.a. s. 151). 

Flera förespråkare av individuella rättigheter betonar också att rätten att ha 
en kulturell eller etnisk identitet också måste inkludera rätten att inte ha den 
(Appiah, 1994; Habermas, 1994; Hylland-Eriksen, 1997c). Hylland-Eriksen 
(1997c) uttrycker det så här: 

The right to have an ethnic identity must also include the right not to have one. Here, 
perhaps, lies the greatest paradox of multiculturalism: in its apparently benevolent 
focus on ’the wealth of cultures and traditions’ present in society, it neglects the 
Salman Rushdies of the world, so to speak; those persons who spend their entire lives 
midway between Bombay and London without wishing to, or indeed being able to, 
land. It excludes the ’mongrels’, anomalies and idiosyncratic individuals who are 
numerous and necessary as inter-ethnic brokers and in the forging of cross-cutting or 
non-ethnic alignments, and who represent the possible future of many societies (a.a., 
s. 62). 

Både K. Anthony Appiah (1994) och Jürgen Habermas (1994) menar att 
erkännandets politik inte kräver grupprättigheter. De menar istället att 
erkännandets politik kan erbjudas inom ramen för vissa former av 
konstitutionell demokrati inom vilka ett demokratiskt medborgarskap 
innebär att individerna  har samma rättigheter, möjligheter och ansvar. I en 
sådan demokrati räcker det inte, enligt Habermas (1994), att vi är lika inför 
lagen, utan också att vi kan uppfatta oss som upphovsmän till de lagar som 
vi skall respektera. Detta kräver att medborgarna integreras politiskt. Man 
måste således skilja mellan den gemensamma politiska kulturen, präglad av 
ömsesidig respekt för varandras rättigheter, som måste delas av alla 
medborgare i ett samhälle, och kulturen i vid mening som inte behöver delas 
av alla. Han menar vidare att det etiska innehållet i den gemensamma, 
politiska, integrationen måste vara ”neutralt” i förhållande till de skillnader 
som finns mellan de olika grupper vilka är integrerade till följd av sin 
uppfattning om vad som är ”det goda”. Däremot är 
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författningsgrundsatserna skapade utifrån en specifik etisk-politisk 
självförståelse, men: ”när de aktiva medborgarnas sammansättning 
förändras, så ändras också den kontext som den etisk-politiska 
självförståelse hos nationen som helhet utgår ifrån” (a.a., 131). 
   Bauman (1999) anser, med hänvisning till Alain Touraine, att det är viktigt 
att inte förväxla visionen om det mångkulturella samhället med visionen om 
det mångkommunitaristiska samhället. Visionen om ett mångkulturellt 
samhälle avser: 

ett samhälle som är tolerant mot kulturella skillnader, mot det fria flödet av kulturella 
initiativ och friheten att göra kulturella val; ett samhälle som är berett att ständigt 
förhandla om den rörliga gränslinjen mellan acceptabla skillnader i livsstil och 
straffbara förbrytelser (a.a., s 224-225).

Ritzén (1997) uttrycker det på ett sätt som i stort överensstämmer med 
Baumans ideal, men som samtidigt betonar det individuella ansvaret i det 
mångkulturella samhället:  

Det mångkulturella samhället handlar alltså om att var och en, oberoende av 
härkomst, måste ta tydligt ansvar för sin egen individuella och kollektiva identitet 
utan att upphöja denna till norm för alla. Varje människas identitet är resultat av 
historiska processer. De skiljer sig därför oundvikligen från omgivningens (a.a., s. 
130).

Mångkulturalism innebär i Baumans (1999) tappning, precis som hos 
Habermas, att ”medborgarskapet skiljs från medborgarnas kulturella 
åtaganden och självtillskrivanden” (a.a., s. 225). Det sistnämnda är en privat 
fråga och skall således inte på något sätt påverka de offentliga rättigheterna. 
Men samtidigt förutsätter mångkulturalismen att deltagandet i det offentliga 
livet inte försvåras av den kulturella egenarten. 

Mångkulturalism som invandrarpolitik 
Westin (1997) menar att mångkulturalism ”formulerats som en strategi att 
möta samhällets behov av integration” (a.a., s. 120), en integration som 
aktualiserats av invandringen. Westin ser integration som en 
systemegenskap, det är samhället som är mer eller mindre integrerat, inte 
”invandrarna” eller andra individer. Ett integrerat samhälle kännetecknas av 
att det finns ”vissa mål och strävanden om vilka det i princip råder 
konsensus” (a.a., s. 118). 
   Den mångkulturalismdebatt som förts i Sverige har emellertid oftast gjorts 
om till en ”invandrarfråga” och i stor utsträckning handlat om deras 
”kulturella” integration i det svenska samhället74 (Brantefors, 1999, s.1). 

                                          
74 Nästan aldrig har ras varit av central betydelse, såsom i USA, utan istället betonas kultur. 
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Risken med att diskutera mångkulturalism som en invandrarfråga och 
integration som ett fenomen på individnivå är att detta förhållningssätt 
tenderar att cementera ett ”vi och dom”-tänkande där ”dom”, det vill säga 
invandrarna, blir föremål för särskilda åtgärder. Detta ger uttryck för vad 
Mekonnen Tesfahuney (1999, s. 65) benämner som ”bristperspektiv” och 
innebär samtidigt att maktdimensionen osynliggörs.  
   Det är först under senare år som man i den politiska retoriken 
uppmärksammat att integrationsprocessen kräver att man släpps in i 
samhället, det vill säga att majoritetssamhället har ett ansvar för denna 
process och skapar utrymme för medborgare med olika bakgrund. 
   För att inte mångkulturalismen skall vara en politik för invandrare och 
minoriteter förutsätts att alla samhällsmedlemmar omfattas, men istället har 
den mångkulturella politiken ibland uppfattats som segregerande: 

I sin ambition att ”integrera invandrarna” och göra samhället mer ”mångkulturellt” 
lyckas invandrarpolitiken systematiskt och med påfallande exakthet urskilja just det 
svenska från det invandrade, det ”kulturella” från det mångkulturella, och det normala 
från det främmande (Sunar, 1997. DN 7 nov.). 

Det har även i Kanada och Australien riktats kritik mot att den mång-
kulturella politiken producerat en bild av minoriteter som underlägsna vilket 
döljer det faktum att denna är baserad på ojämlikhet, vilket tenderar att leda 
till kulturellt förtryck och marginalisering av minoriteter (Kymlicka, 1998; 
jfr Ålund och Schierup 1991). 

Sammanfattning mångkulturalism 
Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att då det talas om 
mångkulturalism som ett samhälleligt ideal är det ett flertal olika ideal som 
inbördes står i konflikt med varandra. Ett samhälle som kännetecknas av en 
mångfald av etniska grupper strikt segregerade från varandra har föga 
gemensamt med ett samhälle där mångfalden ses som något positivt och 
som något som ömsesidigt berikar individer med olika bakgrunder och 
preferenser
   Beroende av definitionen av mångkulturalism kan den liksom 
kulturbegreppet vara antingen inneslutande eller uteslutande. En 
mångkulturalism som endast tar fasta på det som skiljer människor åt 
utesluter alla som inte passar in i mallen medan en mångkulturalism som tar 
fasta på det som förenar och samtidigt ger utrymme för dialog kring det som 
skiljer kan fungera inneslutande. 
   Det som är centralt för mitt forskningsområde är hur mångkulturalismen 
som samhällsideal och politik uttrycks – som något som endast berör 
invandrare och minoriteter eller som något som berör hela befolkningen. 
Samhällets övergripande värderingar genomsyrar även skolan där ett 
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förespråkande av interkulturellt synsätt utan stöd i den övergripande 
politikens målsättning blir ett tämligen trubbigt verktyg. Vilket utrymme ges 
den vuxna befolkningen med annan kulturell bakgrund än majoriteten att 
behålla språk och kultur samt att vara delaktig i samhället på jämlika villkor 
med majoritetsbefolkningen? 
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Kapitel 5

Interkulturell undervisning och 
interkulturellt lärande i den 

mångkulturella skolan. 
Beteckningen ”mångkulturella skolor” förknippas ofta med skolor med 
många invandrarelever (Bunar, 1999, 2001; Tesfahuney, 1999), vilket lett 
till att denna beteckning av vissa (t.ex. skolledare) uppfattas som 
stigmatiserande. Trots det använder jag ändå denna beteckning. Jag anser att 
det är det begrepp som bäst beskriver skolverkligheten i alla skolor och 
menar vidare att begreppet kan laddas positivt, om det underliggande 
kulturbegreppet är dynamiskt. 
   I kapitel 2 redogjorde jag för Språk- och kulturarvsutredningens underlag 
till beslutet om interkulturell undervisning samt utredningens tolkning av det 
interkulturella synsättet. Vilka andra tolkningar finns det inom området och 
vilken utveckling har skett sedan beslutet togs 1985? Dessa frågeställningar 
ligger till grund för det här kapitlet. 
   I litteraturen inom detta område talas omväxlande om interkulturell 
undervisning, mångkulturell undervisning, ”multiethnic education”, 
”crossculture education” och även andra begrepp. Ibland används de som 
synonyma begrepp, men oftast finner man att de används olika i olika 
nationella kontexter. Tendensen är att man i engelskspråkiga länder, som 
USA, Kanada och Australien, använder begreppen ”multicultural education” 
och ”multiculturalism”75 (Batelaan, 1995; Campani, 1997; Gundara, 1997a). 
I Storbritannien har man främst talat om ”multicultural” och ”anti-racist 
education” samt om behovet av att kombinera dessa båda perspektiv 
(Figueroa, 1995). I Norge används olika begrepp, till exempel 
migrationspedagogik (se t.ex. Jerpseth, 1992) och enligt Joron Pihl (2000) är 
det vanligaste begreppet flerkulturell undervisning medan interkulturell 
undervisning används mindre ofta. I övriga europeiska länder, inom 
Europarådet, Europeiska unionen och inom UNESCO talar man, enligt 
Pieter Batelaan (1995), om ”intercultural education”. Att begreppen varierar 
betyder inte alltid att man avser olika saker (Campani, 1997, s. 79). De två 
förstnämnda begreppen, ”intercultural education” och ”multicultural 
education” är enligt Lars Henric Ekstrand (1994, s. 3960) de mest vanligt 

                                          
75 I USA refererar oftast ”multiculturalism” till mångkulturell undervisning och inte till statens intentioner. 
Det är enligt Parekh (1997, s. 171) just undervisningen som varit den centrala platsen för de så kallade 
”kulturkrigen”. 
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förekommande benämningarna76.
   Giovanna Campani (1997) menar att då man föredrar uttrycket inter-
kulturell framför mångkulturell reflekterar det att interkulturell undervisning 
är konstruktiv till sin karaktär samt att ett interkulturellt samhälle är ett 
samhällsmål (a.a., 79). 
   Debatten om innebörden av utbildning i ett mångkulturellt samhälle har 
förts under betydligt längre tid i exempelvis USA, Kanada och 
Storbritannien än i Sverige. I USA refererade ”multicultural education” 
initialt till krav på skolreformer, som under 1960-talet ställdes av ”afro-
amerikaner” och senare av andra etniska grupper. Krav på 
undervisningsreformer ställdes därefter av kvinnor, handikappade, 
homosexuella och andra förtryckta grupper (Banks, 1992, 1995). Den 
mångkulturella undervisningen var knuten till diskussionen om kulturell 
pluralism, det vill säga olika kulturers rätt att leva sida vid sida och en 
liknande debatt och utveckling skedde bland annat i Storbritannien. I olika 
delar av världen uppkom under 1980-talet en reaktion mot mångkulturell 
undervisning. Inom ramen för det som brukar benämnas anti-rasistisk 
undervisning (”anti-racist education”) formulerades kritik i termer av att den 
mångkulturella undervisningen i för stor utsträckning betonade kultur och i 
för liten utsträckning beaktade strukturella maktfrågor. Enligt de senare var 
en reell förändring inte möjlig om man inte inom skolan insåg att det inte 
räcker med att känna till varandras kulturer utan att det även krävs ett 
ifrågasättande av den strukturella rasismen på olika nivåer i samhället (se 
t.ex. Grinter 1992). 
   På senare år har begreppen ”critical multiculturalism” (se t.ex. Kincheloe 
& Steinberg 1997; May, 1999c) och ”critical pedagogy” (se t.ex. McLaren, 
1997; Nieto, 2000; Sleeter & McLaren, 1995) blivit allt vanligare i den 
internationella debatten och signalerar ett delvis nytt förhållningssätt. I 
boken ”Critical Multiculturalism. Rethinking multicultural and antiracist 
education” har Stephen May (1999c) samlat bidrag på temat från författare 
från USA, Storbritannien, Sydafrika, Kanada och Australien. I 
introduktionen ger han följande beskrivning:

Critical multiculturalism, as it is broadly articulated here, incorporates postmodern 
conceptions and analyses of culture and identity, while holding onto the possibility of 
emancipatory politics. It specifically combines multicultural/antiracist theoretical 
streams which have, for too long, ’talked past each other’. It emphasizes the crucial 
links between theory, policy and practice, providing a critical and practical account of 
culturally pluralist forms of schooling (May, 1999a, ss. 7-8). 

Vilka begrepp som används skiljer sig med andra ord både mellan länder77

                                          
76 Sedan Ekstrand (1994) gjorde sin bedömning har det gått några år och om hans påstående fortfarande 
stämmer är svårt att ta ställning till, men det är tydligt att vissa begrepp används allt mindre och nya 
tillkommer. 
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och över tid och är dessutom beroende av hur man ser på relationen mellan 
undervisning och lärande. Jag kommer att begränsa mig till interkulturell 
undervisning78 och interkulturellt lärande. Denna avgränsning har jag gjort 
eftersom när beslutet om interkulturellt synsätt togs i Sverige så var det 
inom ramen för den diskussion som fördes främst inom Europarådet. 

Interkulturell undervisning och interkulturellt 
lärande i europeisk kontext 

Bekymrade över situationen för barn till invandrare startade man inom 
Europarådet under 1970-talet några projekt inom vilka begreppet 
interkulturell undervisning introducerades. Intresset för interkulturell 
utbildning har sedan dess bland annat föranletts av den invandring som skett 
till de västeuropeiska länderna under de senaste decennierna (Taylor, 1997).
   Interkulturell utbildning har setts och ses som ett sätt att komma tillrätta 
med intolerans, främlingsfientlighet från majoritetsbefolkningen samt för att 
öka invandrarnas chanser till likvärdig utbildning (Fredriksson, 1996). 
Interkulturell undervisning ses, enligt Maria Beatriz Rocha-Trinidade och 
Maria Luisa Sobral Mendez (1997), idag som en adekvat metodologisk 
strategi avseende kulturpluralism och samexistens inom den europeiska 
sociala kontexten, en metodologi utformad för att passa europeiska 
förhållanden. Denna strategi är accepterad inom såväl Europarådet som 
Europeiska unionen, men den uttrycks mer explicit inom Europarådet än 
inom Europeiska Unionen där man mer betonar den europeiska 
integrationen (a.a., s. 13). Interkulturell undervisning har dessutom sin grund 
i internationell lagstiftning till vilken de flesta länderna i Europa har anslutit 
sig79.
   Under senare år har man i allt större utsträckning fokuserat det
interkulturella lärandet snarare än undervisningen. Detta kommer bland 
annat till uttryck i artiklar publicerade i tidskriften Journal of Intercultural 
Studies80 som ges ut av International Association for Intercultural education 
[IAIE]81. Betoningen av lärandet kan ses som en konsekvens av att man mer 

                                                                                                                            
77 May (1999a) menar att det är ett stort problem att debatten kring mångkulturell och antirasistisk 
utbildning har förts inom nationella gränser och att de transnationella perspektiven därför inte funnits. Att 
diskussionen varit begränsad till nationen har enligt honom inneburit att såväl debatten i USA och 
Storbritannien har hämmats (a.a., s. 5). 
78 Ibland använder författare begreppet mångkulturell undervisning med samma betydelse som 
interkulturell undervisning, och då är det begreppets innebörd som jag tar fasta på. 
79 För en sammanställning, se t.ex. Svenska Unescorådet (1999). 
80 Tidigare hette tidsskriften European Journal of Intercultural Education. 
81 IAIE fungerar idag som ett nätverk för utveckling och implementering av interkulturell utbildning i 
Europa. IAIE samarbetar även med bl.a. Europarådet och UNESCO. T.ex. gav man tillsammans ut häftet 
”The International Basis for Intercultural Education including Anti-racist and Human Rights Education”, 
vilket getts ut på svenska av Svenska Unescorådet (1999) med titeln ”Den internationella grunden för 
interkulturell undervisning”. 
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generellt, inte minst inom internationella organisationer som UNESCO, 
fokuserar lärandet (se t.ex. Delores, 1997). Ofta används de båda begreppen, 
interkulturell undervisning och interkulturellt lärande, växelvis i texterna 
med mer eller mindre samma betydelse82.
   Begreppet interkulturellt lärande används inom ett flertal olika områden. 
Med hänvisning till Dietmar Larcher urskiljer Helmut Fennes & Karen 
Hapgood (1997) fem olika kontexter inom vilka interkulturellt lärande kan 
anses vara relevant: 

� för samexistensen mellan en infödd majoritetsbefolkning och en 
befolkning som invandrat under efterkrigstiden, 

� för samexistensen mellan majoritetsbefolkningen och så kallade 
ursprungliga minoriteter,  

� för att klara den vidgade arbetsmarknaden och den ökade interaktionen 
mellan människor med olika kulturell bakgrund till följd av närmandet 
mellan de europeiska länderna och expansionen av internationella 
nätverk,

� i relationerna mellan högt industrialiserade länder och de så kallade 
utvecklingsländerna samt  

� inom den moderna massturismen (a.a., s. 40). 

Ovanstående utgår från ett tämligen statiskt kulturbegrepp och förutsätter 
homogenitet inom den ”kulturella” gruppen. Oftast används inte 
kulturbegreppet i denna snäva bemärkelse då man talar om interkulturell 
undervisning och interkulturellt lärande utan även intrakulturella skillnader 
uppmärksammas (se t.ex. Batelaan, 1995, 1998; Gundara, 1997b; 
Westerberg, 1992, 1996; Westerberg & Linnér, 1988). 
   Begreppet interkulturellt lärande är med andra ord flitigt använt, men 
relativt sällan definierat eller preciserat och Peter Lauritzen (1998) går så 
långt att han säger: ”It seems to be a concept that anyone can use in 
international meetings, without risking ever being asked what he or she 
actually means” (a.a., s. 38). I boken ”Intercultural learning”83 menar 
Fennes och Hapgood (1997) att termen interkulturellt lärande blivit en smått 
fashionabel, men oprecis term, som används på ett ganska uppblåst sätt, som 
ett tillvägagångssätt som utlovar lösningar på ett flertal problem i dagens 
värld. Lauritzen (1998) går ett steg vidare och menar att interkulturellt 
lärande ersatt begrepp som blivit alltmer kontroversiella, till exempel 
”europeisk identitet” och ”internationell förståelse”. Några välutvecklade 
definitioner finns emellertid, vilka jag tar upp i de kommande avsnitten. 
Samstämmigheten mellan dem är oftast stor även om betoningen av olika 
                                          
82 Även jag kommer att använda båda begreppen omväxlande, eftersom undervisning och lärande i detta 
sammanhang är varandras förutsättning. 
83 En bok som getts ut av Cassell, men som bygger på ett samarbete med Europarådet.  

104



ingående delar kan vara lite olika.

En ny pedagogisk disciplin syftande till lärande över 
kulturella gränser. 
Fennes och Hapgood (1997) menar att interkulturellt lärande utgör en ny 
pedagogisk disciplin, framsprungen som en reaktion på den politiska och 
ekonomiska utvecklingen som medfört att de invandrade befolknings-
grupperna blivit ett permanent inslag i sina ”nya hemländer”. Interkulturellt 
lärande är enligt dem nära förknippat med interkulturell undervisning. Syftet 
med denna nya pedagogiska disciplin, enligt författarna, är att övervinna och 
överskrida kulturella barriärer, det vill säga den tar inte fasta på att utveckla 
eller bevara den kulturella identiteten i ental. Detta innebär att interkulturellt 
lärande skall förstås som en mång- och ömsesidig process, i vilken man lär 
sig att vara öppen och accepterande i förhållande till andra kulturer84. De 
uttrycker det på följande sätt: 

Intercultural learning implies the development of greater openness towards other 
cultures, the appreciation of cultural diversity, the overcoming of cultural bias and of 
ethnocentrism. Intercultural learning is necessary in situations where people of 
different cultural backgrounds and languages live together. The tensions and conflicts 
caused by coexistence and an inevitable lack of understanding must not result in 
violence, but have to be resolved in a communicative process. This does not mean 
that this process must result in mutual understanding. It is a large step to learn to 
accept that you do not understand each other (Fennes & Hapgood, 1997, s. 37). 

Den nya pedagogiska disciplinen bygger enligt författarna på två principer: 
kulturrelativism och ömsesidighet. Med kulturrelativism menar de att det 
inte finns någon kulturell hierarki, att man har ”rätt” att ha en kultur samt att 
kulturell mångfald uppfattas som något positivt. Samtidigt betonas att 
kulturrelativismen inte får drivas till extremen att kritik blir omöjlig. Med 
ömsesidighet avses att interkulturellt lärande innebär att man tillsammans 
och av varandra lär över kulturella gränser.
   Utifrån dessa principer har Fennes & Hapgood formulerat fyra mål för det 
interkulturella lärandet, att: 

1. övervinna etnocentrism, vilket innebär medvetenhet om att ens egen 
perception är påverkad av den egna kulturen och de egna erfarenheterna. 

2. förvärva förmåga att känna empati med andra kulturer, vilket innebär 
öppenhet mot det främmande och okända. 

3. förvärva förmåga att kommunicera över kulturgränser, vilket innebär 

                                          
84 Författarna utgår från ett kulturantropologiskt synsätt och tolkar kulturbegreppet mycket vitt: ”Culture 
includes everything that determines interaction, relationships and social life within society” (a.a., s. 16). 
Samtidigt menar de att det är ett dynamiskt kulturbegrepp – kulturer utvecklas genom ömsesidig påverkan. 
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tvåspråkighet.
4. utveckla sätt att samarbeta över kulturella gränser och i mångkulturella 

samhällen. 

I motsats till det statiska kulturbegreppet som främjas inom den etno-
pluralistiska ideologin menar de att interkulturellt lärande inte fokuserar på 
att bevara kulturella identiteter utan på att övervinna och överskrida 
kulturella barriärer. Detta förhållningssätt baseras på ett dynamiskt 
kulturbegrepp, vilket innebär att kulturella värden, normer och livsstilar 
utvecklas under påverkan av andra kulturer (a.a., s. 44). 
   Ovanstående mål skall nås genom att lärandet tar sin utgångspunkt i 
skillnader och olika undervisningssätt som utgör komplement till varandra: 

a) Dialogiskt lärande som innebär konfrontation med det främmande, 
jämförelse mellan egen och andras kultur, kommunikation och 
förhandling vid kulturella konflikter samt samarbete över kulturgränser 

b) Experimentellt och praktiskt lärande 
c) Personinriktat och temaorienterat arbetssätt: ”learning takes place with 

respect to the real concerns of the persons involved. This learning 
involves not only the ’me’ and ’you’ but also a specific theme or issue” 
(a.a., s. 46). 

Ovanstående tolkning av det interkulturella lärandets mål och innehåll tar 
sin utgångspunkt i invandrade kulturer eller inhemska minoritetskulturer, 
medan de så kallade intrakulturella skillnaderna lämnas åt sidan. Betoningen 
ligger på kultur. Arenan för det interkulturella lärandet är främst skolan även 
om man betonar att det krävs att man också lämnar klassrummet (a.a., s. 46).  
   Även Batelaan (1998) relaterar interkulturellt lärande till interkulturell 
undervisning, (som för honom även innebär en mer generell pedagogisk 
förändring, se figur 5.1), men betonar att det är viktigt att i den fokusera på 
mångfalden (diversity) som finns i alla klassrum och inkludera ”differences 
between the different ‘subcultures’ and ‘social classes’ which exist in the 
classroom” (a.a., ss. 21-22, se även Batelaan, 1995; Verma, 1997; 
Westerberg, 1992, 1996; Westerberg & Linner, 1988). Batelaan pekar på att 
det i varje klassrum finns elever med olika kön, nationalitet, etnicitet, 
sexuell läggning, språk, dialekt, religion, värdesystem, personliga historier 
och familjeförhållanden. 

Mångfald/skillnad och jämlikhet 
Pieter Batelaan & Carla van Hoof (1996) betonar att såväl mångfald som
jämlikhet är centralt inom den interkulturella undervisningen och menar att 
undervisning kan benämnas som interkulturell: ”when it does justice to 
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diversity, when it contributes to the provision of equal opportunities, and 
when it prepares all children for living together in a democratic, pluriform 
society” (a.a., s. 7, kursivering i original). Enligt författarna är det inte 
möjligt att bekämpa ojämlikhet utan att mångfalden (diversity) värdesätts. 
Samtidigt är det inte, enligt Batelaan och van Hoof, meningsfullt att 
accentuera mångfald i festivaler eller exotiska läroplaner om man inte bryr 
sig om de existerande ojämlikheterna (ibid.).  
   Ovanstående innebär, enligt Batelaan (1998), att både vad som skall vara 
föremål för undervisning och hur denna undervisning skall organiseras är av 
betydelse, det vill säga: 

an integrated approach to intercultural education at the classroom level is only 
possible if we take into account all aspects of diversity and if attention is paid to both 
content and the learning process, both on what should be taught (the curriculum) and 
on how something should be taught (the classroom interaction), in order to provide 
equity and to do justice to diversity (a. a., s. 22, kursivering i original). 

Ovanstående resonemang åskådliggörs med hjälp av figur 5.1. 

Mångfald Jämlikhet 
Innehåll/läroplan Det mångkulturella samhället 

skall återspeglas i läroplanen, 
vilket innebär att olika 
perspektiv kommer till uttryck 
samt att den ger en juste och 
balanserad bild av “den 
andre”; frånvaro av etno-
centrism och sådant som 
förstärker stereotypa föreställ-
ningar om individer. 

Läroplanen inkluderar teman 
som mänskliga rättigheter, 
förebyggande av rasism och 
diskriminering; eleverna får 
lära sig om sina rättigheter 
och sina skyldigheter.

Klassrumsorganisation Möjliggöra för barnen att 
samarbeta och kommunicera i 
heterogena grupper; starta i 
och använda alla barns kun-
skaper och  förmågor, in-
klusive de kulturella och 
språkliga.

Skapa lika möjligheter för alla 
barn att delta i lärande-
processen och få tillgång till 
material; bekräfta olika kun-
skaper och färdigheter lika. 

Figur 5. 1. Den interkulturella undervisningens innehåll och arbetssätt. Efter Batelaan, 1998, 
s. 23; Batelaan & van Hoof, 1996, s. 7. 

Interkulturellt lärande som demokrati- och 
medborgarfostran
Batelaan & van Hoof (1996) placerar således också de demokratiska målen
högt inom den interkulturella undervisningen: ”Intercultural education is 
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education which aims to prepare individuals for participation in a 
democratic, multicultural society. …. Democracy implies pluralism and 
respect for cultural differences” (a.a., s. 5). 
   Det interkulturella lärandets demokratiska och medborgarfostrande 
dimension betonas även av Lauritzen (1998), som också pekar på att det 
finns en klar koppling mellan interkulturalitet och lärande i dagens samhälle 
och påtalar att det ofta framhävs att framtidens medborgare måste vara 
utrustade med olika kompetenser, social, kulturell och inte minst 
kommunikativ, varvid förmågan till interkulturell kommunikation lyfts fram 
som en revolution inom lärandet. Han menar att förmågan till interkulturell 
kommunikation ”is usually approached in the same way as the acquisition of 
linguistic competence: there is a certain tendency to treat it as a form of 
interpersonal diplomacy and as a desirable aspect of general culture” (a.a., s. 
37). Han menar att detta synsätt är för snävt, eftersom interkulturellt lärande 
implicerar en förståelse av såväl världen som utvecklingen av de personliga 
kvalifikationerna för att bli en social aktör i denna värld (ibid.): 

Intercultural learning is discovery and transgression, change and revision, insecurity 
and uncertainty, openness and curiosity. It is a programme that opposes any limitation 
of the mind by national, continental, religious, ideological, ethnic, gender or political 
dogma. At the same time, since it is also political socialization, it does not accept 
cultural relativism (a.a., s. 39). 

Lauritzen tar avstånd från den kulturrelativistiska ståndpunkten och betonar 
vidare att interkulturellt lärande sker bäst utanför det traditionella 
klassrummet. Han tror även mycket på internationella utbytesprogram som 
bygger på olikhet och där deltagarna representerar sig själva, inte är 
representanter för sitt land (a.a., s. 40). 
   Bernt Gustavsson och Ali Osman tar också de fasta på såväl sambandet 
mellan interkulturalitet och lärande som det medborgarfostrande uppdraget.
I artikeln ”Kulturers lärande av varandra” (Gustavsson & Osman, 1996) 
behandlar de hur olika kulturers särarter förhåller sig till varandra i 
utbildning och lärande. Deras utgångspunkt är lärandet som livslångt och 
som något som sker inom olika områden av livet. Utifrån att de definierat 
det livslånga lärandet som integrerat i tid och rum följer att individen lär sig 
både av andra tider och andra kulturer. Om lärandet dessutom innebär en 
ökande förmåga att utifrån tidigare kunskaper och färdigheter möta det 
obekanta, främmande och annorlunda erhålles oanade möjligheter för hur 
olika kulturer kan användas i lärandet (a.a., s. 112). 
   Författarna fortsätter med att betrakta den mångkulturella85 under-
visningen och lärandet ur dels ett kulturellt, dels ett sociologiskt perspektiv 
och slutligen mångkulturellt lärande som tolkning. Här knyter man an till 
                                          
85 Så som författarna använder begreppet mångkulturellt är det snarast i betydelsen interkulturellt som det 
skall förstås. 
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Charles Taylors ”erkännandets politik”, som innebär att förståelse mellan 
olika kulturer kan byggas och motsättningar överbryggas genom en dialog 
mellan de skilda kulturerna och förståelsehorisonterna (Taylor, 1994). 
Gustafsson och Osman anser dock att detta inte är tillräckligt, utan anser att 
det även måste finnas ett konfliktperspektiv och kritiskt betraktelsesätt som 
tillägg till det harmoniska synsätt som bland annat Taylor förespråkar. 
Distansering från det vardagliga, bekanta och näraliggande blir därmed 
centralt för lärandet. De menar vidare: 

I ett omtänkt, bredare humanistiskt perspektiv som inte uteslutande räknar det 
allmänmänskliga till det västerländska, utan till hela mänsklighetens mångfald, skulle 
kanske ett annat mänskligt  ansikte bli synligt. En mångfald i helheten kunde räknas 
som en rikedom, en tillgång och inte som ett hot. Det förutsätter att medlemmarna i 
varje kulturell grupp förmår att utifrån sin egen identitet distansera sig från invanda 
mönster, för att därigenom bli kapabla att närma sig det okända och främmande 
(Gustavsson & Osman, 1996, s. 139). 

Lärandet förutsätter att individen också har självinsikt, vilket inte är något 
som vi självklart har tillgång till: ”Det är först genom mötet med andra och 
oss främmande kulturer som vi lär känna vår egen. Vägen mot det 
universella går över erkännandet och kunskapen om den andre, det 
främmande och det radikalt annorlunda” ( a.a., s. 140). 

Interkulturellt lärande och det omgivande samhället 
Något som ofta betonas är att det interkulturella lärandet i skolan är 
beroende av hur samhället i övrigt handskas med frågor som rör relationerna 
mellan majoritet och minoriteterna samt vilket stöd det ger för interkulturell 
undervisning och tvåspråkig undervisning. 
   Fennes & Hapgood (1997) pekar på att interkulturell undervisning inte kan 
ha någon omedelbar påverkan på strukturella och politiska frågor relaterade 
till det mångkulturella samhället (a.a., s. 39). Batelaan (1995) menar att det 
är viktigt att man i utbildningspolitiken uppmärksammar att barnen växer 
upp i ett mångkulturellt samhälle och understryker att utbildningen skall 
vara interkulturell. Skillnaden mellan retorik och praktik är för stor menar 
Batelaan och van Hoof (1996) och pekar på att de flesta stater skrivit under 
konventioner som tillförsäkrar eleverna lika möjligheter och respekt för 
kulturella skillnader men att det i praktiken finns tendenser till betoning av 
”nationell identitet” och nationalistiska läroplaner (se också Campani & 
Gundara, 1994). Batelaan och van Hoof (1996) menar vidare att 
interkulturell undervisning marginaliserats i lärarutbildningen samt att 
nödvändiga reformer på skolnivå för att implementera interkulturell 
undervisning inte har gjorts (a.a.). 
   Precis som i samhället i övrigt finns det i klassrummet ojämlikhet och 
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statusskillnader och dessa har stor påverkan på deltagandet i klassrummet. 
Men vi måste inse, anser Batelaan (1995), att statusskillnader i klassrummet 
inte per definition är definierade av tillhörighet till någon etnisk eller 
nationell grupp. Mångkulturalism är något mer än mångnationalism och 
mångetnicitet, menar Batelaan vidare. I slutändan är mänskliga rättigheter 
individuella rättigheter. Individens kulturella identitet baseras inte enbart på 
nationellt eller etniskt ursprung. I samhället är mångfalds- och rättvisefrågor 
relaterade till grupper, men i klassrummet handskas vi med individer. Det är 
inte möjligt att undervisa för ett mångkulturellt samhälle om vi reducerar 
individuella skillnader till att enbart bestå i olika hudfärg, etniskt ursprung 
eller nationalitet. I barnens livserfarenheter är ofta andra skillnader mer 
relevanta (a.a.). 

Interkulturell och internationell förståelse
Interkulturell undervisning och interkulturellt lärande förekommer också 
ofta tillsammans med internationell förståelse. IAIE (1998) menar att 
interkulturell undervisning:  

deals both with issues of diversity as well as issues of equity. Intercultural education 
would include a critical understanding and awareness of: 

- intercultural and international understanding 
- the recognition of and respect for cultural differences 
- issues of human rights and citizenship 
- the provision of equal opportunities (the educational system should be inclusive) 
- strategies for equal access to knowledge and the learning processes in order to 

achieve an equality of outcomes (a.a.). 

IAIE talar om såväl interkulturell som internationell förståelse. De 
internationella frågorna har betonats i de svenska styrdokumenten under 
lång tid. Under olika tider har olika aspekter av skolans internationalisering
varit framträdande. I samband med att invandrarpolitiken tog form skedde 
en förskjutning i internationaliseringsbegreppet och det som då benämndes 
”invandrarundervisning” blev en form av inre internationalisering – 
”Världen i Sverige” (Andersson, 1995; Lahdenperä, 1995; Skolverket, 
1993a, 1996b; SÖ, 1988a; Yebio, 1984, 1992).
   I Sverige har ofta de interkulturella frågorna betraktas som en del av 
skolans internationalisering, vilket lett till begreppsförvirring. Vid en 
genomgång av de kommunala skolplanerna framkom det att 
internationalisering ofta ses som ett övergripande begrepp, ett 
”paraplybegrepp” över interkulturell undervisning, invandrarundervisning 
och tvåspråkighetsundervisning (Johansson, 1997b). I den här avhandlingen 
är interkulturell undervisning inte underordnad skolans internationalisering. 
Däremot finns det naturligtvis ingen motsättning mellan interkulturell och 
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internationell förståelse. 

Flerspråkighet är viktig för både minoritet och majoritet 
Flerspråkighet86, som en ingrediens i det interkulturella lärandet, betonas av 
såväl organisationer (t.ex. Europarådet, Europeiska unionen och IAIE) som 
forskare och andra personer verksamma inom området (se t.ex. Fennes & 
Hapgood, 1997; Fredriksson, 1996; Mallick, 1997; Reid, 1997), men med 
olika tonvikt på vem som skall omfattas – om det endast är minoriteterna 
eller både minoriteterna och majoriteten. Utvecklingen tycks gå i riktning 
mot det senare, det vill säga vikten av att ha tillgång till mer än ett språk 
gäller inte enbart de språkliga minoriteterna. Flerspråkighet är en 
angelägenhet också för majoritetsbefolkningen och Fennes & Hapgood 
(1997) menar att det är önskvärt att även majoriteten blir två- eller 
flerspråkig och att majoriteten även lär sig minoritetsspråk. På senare tid har 
även undervisning i främmande språk87, börjat att betraktas som en del av 
den interkulturella undervisningen88 (se t.ex. Fennes & Hapgood, 1997; 
Fredriksson, 1996; Lundgren, 2001a, 2001b, 2002).
   Eftersom språket har en så stor betydelse, inte minst för minoriteterna, 
inom den interkulturella undervisningen och även i det mångkulturella 
samhället i stort gör jag i det närmast följande en exkurs kring språkfrågan. 

Modersmål och andra språk 

Modersmålet som det interkulturella lärandets grund 
Ett oomtvistat inslag i det interkulturella lärandet är att kritiskt granska och 
förhålla sig till den egna kulturens värderingar och att med respekt närma sig 
andra kulturer. Ofta framhävs hur viktigt det är att känna sig trygg i den 
egna kulturen för att möjliggöra detta. Språket är det viktigaste redskapet för 
att förstå den egna kulturen. Det är därför rimligt att anta att goda kunskaper 
i modersmålet är en förutsättning för att detta förhållningssätt skall kunna 
intas hos elever, oavsett om de har minoritets- eller majoritetsbakgrund. 
   Majoritetens modersmål i Sverige är som bekant svenska och i skolan 
utgör ämnet svenska ett obligatoriskt ämne och svenska är också det språk 
på vilket undervisningen sker. I grundskolan utgör svenska89 ett så kallat 
kärnämne i vilket man måste ha minst betyget godkänt för att få fortsätta på 
                                          
86 Ibland pratar man om tvåspråkighet och ibland om flerspråkighet. Eftersom tvåspråkighet endast är en 
variant av flerspråkighet använder jag mig av båda benämningarna synonymt, men vid hänvisning till 
någon speciell person eller organisation använder jag mig av deras benämning. 
87 Ett språk som varken är elevens första- eller andraspråk, oftast engelska. 
88 Ibland ses den ökande tonvikten på språkkunskaper som en del av skolans internationalisering. Ofta ses 
då också interkulturell undervisning som en del av denna (se t.ex. Skolverket, 1996b).  
89 För vissa elever med annat modersmål än svenska gäller motsvarande för svenska som andraspråk. 
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ett nationellt program på gymnasiet. Majoriteten får med andra ord genom 
skolan utveckla sitt modersmål och får därmed också förankring i 
majoritetskulturen. Om eleven genom denna undervisning också får 
utveckla sin förståelse för de intrakulturella skillnaderna samt tillägnar sig 
ett kritiskt perspektiv på den egna kulturen är inte lika självklart. Det är 
emellertid inte detta ämne och denna undervisning som brukar avses då man 
talar om modersmålsundervisning, utan det är den undervisning som riktar 
sig direkt till barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska.

Modersmålets betydelse för minoritetselever 
För elever som har ett annat modersmål än svenska är det inte självklart att 
undervisningen sker i eller på modersmålet, vilket kan leda till bristande 
kunskaper i språket, men också att de utvecklar det som Cummins (1984) 
och Swain (1986a) i sina tidigare skrifter kallade för ”bicultural 
ambivalence”, om modersmålet eller minoriteten som sådan har låg status i 
samhället. Med bikulturell ambivalens menar Cummins ett slags syndrom 
som utvecklas av enskilda språkliga minoritetselever till följd av att deras 
betingelser för lärande är dåliga samt att acceptansen för dem är låg i 
samhället i övrigt. Det handlar om en skam över den egna kulturella 
bakgrunden och fientlighet mot den nya kulturen, vilket bland annat kan 
leda till ovilja att lära sig ett andraspråk, det vill säga majoritetens språk. 
Därför är det viktigt att den egna kulturen och det egna språket får utrymme 
i skolan och i undervisningen. Fenomenet bikulturell ambivalens har stora 
likheter med det som Hoëm (1978) benämner ”skjermed sosialisering” och 
fenomen som andra forskare beskriver under andra eller utan specifika 
beteckningar (se t.ex. Cummins, 1996, 2000b; Hyltenstam & Stroud, 1991; 
Hyltenstam & Tuomela, 1996; Jernström & Johansson, 1997; Johansson, 
1985; Nieto, 2000).
   En minoritet som tvingas att ge upp sitt modersmål till fördel för 
majoritetskulturens språk kommer att bli assimilerad. Det är därför 
uppenbart att ett hot mot någons språk kan också uppfattas som ett hot mot 
dennas kultur. Rätten till undervisning i modersmålet infördes i Sverige 
genom den så kallade ”hemspråksreformen” (se vidare i kapitel 7) med 
motiveringen att den skulle stärka den etniska identiteten samt ge stöd till 
den språkliga, kognitiva och kunskapsmässiga utvecklingen och dessutom 
syfta till tvåspråkighet som mål.  
   Många undersökningar (t.ex. Hill, 1996; Skolverket, 1993b) tyder på att 
modersmålsundervisningen har positiv inverkan inom de områden som 
angavs som skäl för att införa den, men denna undervisnings effekter är 
svåra att isolera från annat som påverkar (Hyltenstam & Tuomela, 1996).90

Samtidigt visar vissa undersökningar, exempelvis Jannis Garefalakis (1994) 
                                          
90 För en forskningsgenomgång, se Hyltenstam & Tuomela, 1996. 
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”Läroboken som traditionsbärare”, att modersmålsundervisningen inte
uppfyller kraven att ge kunskaper och färdigheter i modersmålet som är 
anpassade till de kontextuella villkor som minoritetselever lever i. För att 
tillgodose det sistnämnda kan undervisning syftande till tvåspråkighet och 
bikulturalitet utgöra en lösning, men den bygger på att samhället både 
stödjer minoritetsspråken och att utbildningssystemet inbjuder till och 
erbjuder undervisning som syftar till tvåspråkighet och bikulturalitet.
   Tvåspråkighetsforskaren Cummins (1996, 2000b) pekar på behovet av att 
eleverna:

Become capable not only of decoding the words, but also reading between the lines in 
order to understand how power is exercised through various forms of discourse 
(advertisements, political rhetoric, textbooks, etc.). The focus is on understanding not 
only what is said but also whose perspectives are represented and whose have been 
excluded (Cummins, 2000b, s. 46). 

Detta sätt att förhålla sig benämner Cummins ”critical literacy”.

Tvåspråkighet – frivilligt vald personlig utveckling eller 
ett krav och en nödvändighet? 
Majoritetstvåspråkighet91 är oftast frivillig och vållar sällan eller aldrig 
problem. Tvåspråkigheten ses som positiv – något som berikar på 
individuell nivå (Nieto, 2000; Skutnabb-Kangas, 1981; Øzerk 1992b, 
1992c). Förutom den omfattande undervisningen i främmande språk blir 
”Bilingual education” på gymnasienivå (och i ökande omfattning också 
inom grundskolans senare år) med företrädesvis engelska som andraspråk92

allt mer vanligt också i Sverige (Hyltenstam; 1999a Viberg, 1997). 
Undervisning i ett andra språk som riktar sig till elever som tillhör den 
språkliga majoriteten brukar i allmänhet inte ses som något problem och 
utgör inte heller något hot mot elevens förstaspråk (Viberg, 1997). Däremot 
är det svårt att undersöka hur deras studieresultat skulle ha varit om de 

                                          
91 Både Skutnabb-Kangas (1981, ss. 78-81) och Øzerk (1992d, ss. 6-8) skiljer mellan tvåspråkighet hos en 
elit och majoritetsbefolkningen i övrigt, men Øzerk menar att eftersom skolans undervisning i främst 
engelska, men även andra främmande språk, är så utbredd så är skillnaden mellan dessa båda gruppers 
tvåspråkighet inte särskilt stor. 
92 Det är inte självklart om undervisning i engelska i svenska skolor är andraspråksundervisning eller om 
det är undervisning i främmande språk. Viberg (1997) menar att med tanke på att eleverna har så stor 
möjlighet att använda engelskan även utanför klassrummet är det tveksamt att rubricera det som 
undervisning i främmande språk. Den generella distinktionen mellan ett främmande språk och ett 
andraspråk är annars, enligt Viberg (1997), att andraspråket lärs in i den miljö där språket talas medan 
tillägnandet av ett främmande språk uteslutande sker genom undervisning utan stöd av naturligt lärande 
utanför undervisningssammanhanget. Hyltenstam (1999a) gör följande distinktion: ”Ett andraspråk är ett 
språk som individen utöver sitt modersmål måste lära sig behärska för att kunna fylla alla önskade 
funktioner i sitt dagliga liv (inom och utanför arbetslivet). Ett främmande språk är ett språk som används 
av individen för avgränsade kommunikationsbehov, t.ex. under resor utomlands eller vid samtal med 
utländska besökare i hemlandet” (a.a., s. 212). 
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istället valt svenska som undervisningsspråk (se Hyltenstam, 1999a för en 
översikt). 
   Minoritetstvåspråkighet förekommer både bland de nationella 
minoriteterna och hos invandrargrupper. Dessa gruppers tvåspråkighet har 
främst handlat om rätten till det egna modersmålet samt tillägnandet av 
landets majoritetsspråk, det vill säga för deras del oftast andraspråket. För 
dessa grupper kan flerspråkigheten vara mer komplicerad än för elevgrupper 
med majoritetsspråket som modersmål. Om majoritetsspråket, dessa 
gruppers andraspråk, upplevs som ett hot mot modersmålet kan 
flerspråkigheten innebära något negativt. 
   För barn i tvåspråkiga familjer, där föräldrarna har olika modersmål, är 
situationen olika beroende på: om föräldrarna använder respektive 
modersmål i kommunikationen med barnet eller om bara ett av dem eller ett 
tredje språk används, om något av föräldrarnas språk också är det 
omgivande samhällets majoritetsspråk eller om båda språken är 
minoritetsspråk. Om dessa barn utvecklar tvåspråkighet kan den vara 
antingen majoritetstvåspråkighet eller minoritetstvåspråkighet, utifrån 
klassificeringen ovan.
   Beroende av om det är majoritets- eller minoritetstvåspråkighet som 
eftersträvas skiljer sig förutsättningar, krav och undervisning. 
Undervisningen i ett främmande språk för majoriteten motiveras ofta utifrån 
att det är viktigt med internationella kontakter och att tillträde till arbete och 
arbetsmarknad underlättas. Det främmande språket är oftast ett 
internationellt språk eller ett högstatusspråk och inlärandet är i hög grad 
beroende av den formella utbildningen. Samtidigt som det främmande 
språket lärs in tillägnar sig eleven ämneskunskaper och färdigheter på sitt 
modersmål. Om individen misslyckas med att lära sig ett ytterligare språk 
får det inga allvarliga konsekvenser för deras möjlighet att fungera och 
påverka i det samhälle de lever i, eftersom samhället i övrigt fungerar på 
svenska, däremot är det ett plus att ha tillägnat sig ett ytterligare språk 
(Øzerk, 1992b, 1992d). Detta skissade förhållande håller delvis på att 
förändras, till exempel utgör engelska idag ett kärnämne i grundskolan i 
vilket man måste ha godkänt för att få fortsätta på ett nationellt program i 
gymnasiet. Dessutom, som Hyltenstam (1999a) konstaterar, har kunskaper i 
engelska en roll i samhällets sociala skiktning: ”Det är via kunskaper i 
engelska som medborgare antingen får eller inte får tillträde till högre 
utbildning och stora sektorer av yrkeslivet” (a.a., s. 213). För majoriteten är 
modersmålet självklart och flera språk innebär personlig berikning. 
Kunskaper i något av de språk som minoriteterna i Sverige har som 
modersmål har större betydelse för interkulturellt lärande på nationell nivå. 
   Då det gäller de språkliga minoriteterna kan man säga att det är ett krav 
från samhällets sida att de lär sig majoritetsspråket, med eller utan 
permanent tvåspråkighet som resultat. Att kunna svenska är i Sverige en 
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förutsättning för att klara sig i skolan och i samhället i övrigt. Man kan inte 
komma undan svenskan eftersom samhället fungerar på detta språk - utan 
kunskaper i svenska finns det få möjligheter att påverka sina livsvillkor och 
att delta i den demokratiska processen. Svenska är inte ett ämne som andra i 
skolan, utan förutom att det är ett ämne så är det också det språk på vilket 
lärandet skall ske i de allra flesta fall. Svenskan finns dessutom utanför 
skolan och lärandet kan ske både i och utanför skolan, men det kräver en 
accepterande och inkluderande social miljö. Att lära sig majoritetsspråket
innebär också en kulturell socialisation. Tillägnandet av andraspråket har 
både ett värde i sig självt och ger tillgång till det övriga som samhället har 
att erbjuda och att misslyckas med att lära sig majoritetsspråket kan därför få 
katastrofala följder (a.a.). Samtidigt ökar också kraven på minoriteterna att 
kunna engelska (Hyltenstam, 1999b, s. 32). För minoriteter är modersmålet 
ofta ifrågasatt och inte den självklara utgångspunkten för ämneslärandet. I 
stället är andraspråkslärandet en nödvändighet och ett krav. Ur denna aspekt 
är andraspråkslärandet för minoritetsbefolkningen av mycket stor betydelse 
för möjligheten att förhålla sig till den kontextuella kulturen och för en 
interkulturell förståelse. Dessutom är det av avgörande betydelse för att 
kunna delta i den demokratiska processen: ”Det går inte att förena med 
demokratiska principer och mänskliga rättigheter att delar av befolkningen 
lever utanför samhällsprocesser och sociala sammanhang” (Hyltenstam, 
1989, s. 52). Hur skapas då goda betingelser för andraspråkstillägnande för 
minoritetselever?

Betingelser som skapar goda respektive dåliga förutsättningar för 
andraspråksutveckling 
Det råder ingen enighet bland forskarna om vilka betingelser som är 
viktigast för andraspråkslärandet, men ”svaren” som ges pekar på faktorer 
hos individen själv, inom skolan och undervisningens sfär samt i samhället i 
övrigt. Det synes råda enighet kring att utan goda kunskaper i andraspråket 
har elever från minoritetsgrupper dåliga möjligheter att nå framgång i skolan 
och i samhället i övrigt jämfört med elever från majoritetsbefolkningen. Att 
förvärva dessa kunskaper är emellertid en långsam process. 
   Undersökningar från bland annat USA och Kanada visar att det tar lång tid 
för nyanlända invandrarbarn att tillägna sig engelska (Collier 1987; Thomas 
& Collier, 1997). Även om de individuella skillnaderna är stora framgår det 
att de nyanlända tenderar att ha lärt sig delta i vardaglig, muntlig 
kommunikation efter cirka två år. Det tar betydligt längre tid att tillägna sig 
de språkkunskaper som krävs för att komma ikapp de infödda eleverna 
avseende ämneskunskaper. Enligt de nämnda undersökningarna tar det 
mellan fyra och åtta år (ända upp till tio år i Thomas & Colliers 
undersökning) innan man når denna nivå.
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   Wayne Thomas & Virginia Collier (1997) har genomfört en mycket 
omfattande longitudinell studie av tvåspråkiga elevers skolframgång93 i 
USA och de menar att för att de tvåspråkiga eleverna skall kunna nå samma 
skolframgång som infödda enspråkiga krävs det att dessa elever får 
möjlighet till språkutveckling, kunskapsutveckling och kognitiv utveckling 
på båda språken i en sociokulturellt stödjande miljö. Även ankomstålder och 
kunskaper i modersmålet har stor betydelse. Bland eleverna som inte fått 
någon undervisning i modersmålet, i USA eller före ankomsten, under minst 
ett par år tog det sju till tio år att ”komma ikapp” och i den här gruppen var 
det många som aldrig nådde de inföddas nivå. 
   En rad forskare betonar att språkutvecklingen i andraspråket är beroende 
av kunskaperna i modersmålet samt att andraspråksinlärningen är additiv, 
det vill säga inte sker på förstaspråkets bekostnad (Cummins, 1996, 2000b; 
John-Steiner, 1985; Skutnabb-Kangas, 1981). Dessa och andra forskare 
lägger tonvikt också vid andra faktorer än de rent språkliga och menar att 
det inte finns en enskild faktor som har avgörande betydelse, utan att det är 
flera olika betingelser som samverkar. Bland annat menar man att 
samhällets stöd till minoritetsspråken är av stor vikt (se t.ex. Cummins, 
1996, 2000b; Hyltenstam & Stroud, 1991; Skutnabb-Kangas, 1981; Øzerk, 
1992b, 1992c, 1995a, 1998b) och att makt- och statusförhållandena mellan 
majoritetsbefolkningen och minoriteter inte får vara för stora. John. U. Ogbu 
(1992, 1997) menar att barn redan tidigt upplever vilken status och 
maktposition som deras familj och deras grupp har i det samhälle de växer 
upp i. Relationen mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna präglas 
av den historiska bakgrunden och relationen reflekteras i elevernas resultat i 
skolan både avseende tillägnandet av språk och ämneskunskaper. Han menar 
att det finns stora skillnader när det gäller skolframgång mellan så kallade 
frivilliga och ofrivilliga minoriteter. Den senare indelningen har kritiserats 
av bland annat Cummins (1997, 2000b) som samtidigt menar att ”Ogbu’s 
distinction highlights the sociological dimensions of school attainment that 
are rooted in historical and current power relations between societal groups 
(Cummins, 1997, s. 92).
   Vidare menar många forskare att social acceptans och delaktighet i miljöer 
där andraspråket talas är av stor vikt, vilket innebär att man bör främja 
kontakter med jämnåriga som har målspråket som modersmål (John-Steiner, 
1985; Tingbjörn, 1981; Viberg 1996; Øzerk, 1992b, 1992c). Betoningen av 
”en bra svenska”, som varit framträdande i Sverige under senare år, kan 
emellertid, enligt Annick Sjögren (1996a, 1996b), fungera som en 
utestängningsmekanism för invandrare och barn till invandrare och minska 
motivationen hos den enskilde att lära sig det svenska språket. Samtidigt kan 
kravet på ”bra svenska” ses som en ”svensk” försvarsmekanism – ”till synes 
                                          
93 I deras studie definieras skolframgång som att andraspråksinläraren når upp till enspråkiga 
(engelsktalande) barns genomsnittliga nivå i alla skolans ämnen. 
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rimliga krav på en god språkbehärskning riskerar samtidigt att få funktionen 
av samhällets försvar mot det främmande” (Sjögren, 1996a). Sjögren 
(1996b) ser även boendesegregation, social marginalisering, ekonomisk 
utslagning och främlingsfientlighet som fenomen som undergräver 
incitamentet för förorternas ungdomar att lära sig svenska. Vidare innebär 
den ökande globaliseringen och informationsteknologin att ungdomarna 
hellre ser världen än nationen som mått och att svenskan utmanas av 
engelskan och ungdomarnas modersmål. Enligt Jacobsson (1995) känner sig 
dessa ungdomar mer hemma i världen än i Stockholm. Hyltenstam (1999a) 
väljer att ur ett globalt, men främst ur ett EU-perspektiv, se svenska språket 
ur ett minoritetsperspektiv, och då inte utifrån numerär utan utifrån makt, 
och menar att engelskan fått ett allt starkare fäste i Sverige och att den 
troliga utvecklingen är att engelskan blir ännu starkare. Risk för ett 
språkbyte föreligger inte just nu, men Hyltenstam menar att den omfattande 
kunskapen i engelska bäddar för ett sådant byte om exempelvis utvecklingen 
inom EU leder till minskad politisk hegemoni. 
   En annan viktig faktor är i vilken utsträckning som skolsystemet ger stöd 
åt tvåspråkig utveckling genom tvåspråkig undervisning. För att båda 
språken skall utvecklas väl krävs det, enligt Øzerk (1992b, 1992c, 1995a, 
1998b), att såväl språk- som ämnesundervisningen är begriplig, att eleverna 
får utnyttja sin totala språkliga repertoar, två eller flera språk, fram tills 
kunskaperna i andraspråket är så välutvecklade att det medger 
kunskapsutbyte (se även Tingbjörn, 1981). Vikten av att integrera 
undervisningen i andraspråket med ämnesundervisningen betonas bland 
annat av Øzerk (1992b, 1992c, 1995a, 1998b), Tingbjörn (1981) och Viberg, 
(1996). Swain (1986b) hävdar dessutom att det är av stor betydelse på vilket 
språk som en elevs ämneskunskaper testas. Om kunskaperna testas på 
andraspråket kan elevernas kunskaper underskattas, eftersom det krävs 
större färdighet i ett språk för att kunna redovisa ämneskunskaperna än för 
att förstå och hänga med i undervisningen. 
   Hur undervisningen i modersmålet och andraspråket ser ut och 
organiseras94 är naturligtvis en central frågeställning, men samtidigt får inte 
denna överskugga de möjligheter som finns inom ramen för den ”ordinarie” 
undervisningen. Vissa forskare (t.ex. Cummins, 1996, 1997, Johansson, 
1993b, 1996; Nieto, 2000) menar att man inte skall underskatta atmosfären i 
undervisningssituationen, som de menar ibland kan vara viktigare än vilket 
språk som används. Läraren kan genom att inkludera och visa respekt för 
elevens språk och kulturella bakgrund i det dagliga arbetet stärka elevens 
självkänsla och identitet, vilket bidrar till skolframgång. Sonia Nieto (2000) 
uttrycker det på följande sätt:

                                          
94 För olika undervisningsmodeller se t.ex. Skutnabb-Kangas, 1981; Viberg, 1997; Øzerk 1992b, 1992c, 
1995b). 
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Even teachers who do not speak the languages of their students can be successful 
with them, as long as they become familiar with theories and pedagogical approaches 
to second language acquisition and development, and they have positive attitudes of 
their language minority students (a.a., ss. 205-206). 

Cummins (1996, 1997, 2000b) menar att det är viktigt med ”empowerment”, 
med vilket han menar det gemensamma skapandet av makt (”the 
collaborative creation of power”). Det gemensamma skapandet av makt

derives from the process of negotiating identities in the classroom. …. Educators’ 
interactions with students reflect the ways they have defined their own roles or 
identities as educators. These role definitions determine the way educators view 
pupils’ possibilities and the messages they communicate to pupils in regard to the 
contributions they can make to their societies (Cummins, 1997, s. 94). 

Synen på två- eller flerspråkighet påverkas också av de språkliga 
förhållandena på samhällsnivån. Om ett land är utpräglat monolingvistiskt är 
risken stor att två- eller flerspråkighet inte betraktas som en samhällelig 
resurs medan ett samhälle som under lång tid varit flerspråkigt tenderar att 
betrakta två- och flerspråkighet på ett annat sätt. Inte sällan har de olika 
språken i flerspråkiga länder olika funktion, vilket förutsätter flerspråkighet. 
Däremot kräver inte denna form av flerspråkighet att individen behärskar 
varje enskilt språk inom alla domäner. I Sverige är enspråkigheten djupt 
rotad, vilket bland annat innebär att svenskan som språk i Sverige används 
inom samhällets alla, eller nästan alla, domäner. Detta förhållningssätt är 
inte på något sätt självklart, utan ett kulturellt fenomen. 

Sammanfattning och konklusioner
Av texten i detta kapitel framgår det att interkulturellt lärande är en 
komplicerad process då man tillägnar sig och utvecklar kunskap, 
medvetenhet, attityder, idéer och färdigheter. Dessutom är det en mycket 
dynamisk, aldrig avslutad, process. Det finns ingen slutprodukt, eftersom det 
interkulturella lärandet omfattar att man lär sig att handskas med det nya och 
okända på ett konstruktivt sätt. 
   Interkulturellt lärande kan således förstås som en process av växande och 
utveckling utifrån förståelse och accepterande av olikheter. Heterogeniteten 
är då ett villkor – först vid konfrontation med andra kulturer kan man bli 
medveten om sin egen och det andra steget är att inte förkasta den andra 
kulturen, som ett hot, utan att utforska vilka möjligheter som den ger. 
Interkulturellt lärande fokuserar inte på att bevara statiska kulturella 
identiteter utan på att övervinna och överskrida kulturella barriärer. Detta 
sätt att förhålla sig baseras på ett dynamiskt kulturbegrepp, vilket innebär att 
kulturella värden, normer och livsstilar utvecklas under influens av andra 
kulturer.
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   Interkulturellt lärande är inte nödvändigtvis en harmonisk process. 
Konfrontation mellan kulturers värdesystem kan leda till konflikt och många 
olikheter kan inte lösas. ”The idea is not as much to resolve conflict as to 
recognize and accept it and to deal with it in a democratic way” (Fennes & 
Hapgood, 1997, s. 45).
   Interkulturell undervisning konfronteras ofta med problem som den inte 
kan lösa. Tillvägagångssätt inom undervisningen kan inte maskera 
tillkortakommanden i de samhälleliga och politiska strukturerna. 
Interkulturell undervisning kan inte på ett direkt eller omedelbart sätt 
påverka de strukturella och politiska frågor som är relaterade till det 
mångkulturella samhället. Däremot kan den bädda för förändring på sikt 
(Fennes & Hapgood, 1997). Ett övergripande mål för interkulturellt lärande 
som betonas är att komma tillrätta med främlingsfientlighet och intolerans. 
   Rocha-Trinidade och Luisa Sobral Mendes (1997) menar att ett 
interkulturellt perspektiv på relationen mellan majoritet och minoritet ger en 
interaktiv karaktär till den mångkulturella visionen. Verktygen är enligt dem 
interkulturell undervisning, eftersom: 

The expression includes in the term ‘education’, all the components of formal and 
non-formal teaching, of family or community education and of all the other processes 
of organised social interaction aiming at the education of the individual. It also, 
therefore, includes the state’s pedagogical role in the production of rules and laws and 
the role played by the media in shaping of public opinion (a.a., s. 9).

Om man ser interkulturell undervisning och interkulturellt lärande situerat i 
en sociohistorisk (sociokulturell) kontext måste denna process famna vidare 
än att lära sig av varandra och/eller att tillsammans utforska en framtid. I 
den sociohistoriska kontexten, i vilken denna process skall äga rum, finns 
såväl diskurser om hur förhållandet mellan olika grupper skall regleras som 
sociopolitiska och socioekonomiska förhållanden som påverkar denna 
process. Interkulturellt lärande måste därför även omfatta kunskapsprocesser 
syftande till det Cummins (1996, 1997, 2000a, 2000b) benämner 
empowerment, ett av elever och lärare gemensamt skapande av makt, och till 
demokratifostran i mer generella termer. 
   Av ovanstående genomgång framgår det att med interkulturell 
undervisning avses idag delvis något annat än då det svenska 
riksdagsbeslutet togs 1985. Diskussionen om interkulturell undervisning har 
fortsatt bland annat inom ER och EU, medan debatten i Sverige snarare förts 
i termer av internationalisering och värdegrundsfrågor samt i relation till 
integrationen med och inom EU. Sverige har efter riksdagsbeslutet 1985 
skrivit under konventioner som innebär ett stärkande av den interkulturella 
undervisningen och ökad respekt för kulturella skillnader samt rätten till 
modersmålet som en minoritetsrättighet för nationella minoriteter. Det har 
således skett en förskjutning av innebörden i det interkulturella lärandet, 
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även om alla ursprungliga delar finns kvar. 
   Den viktigaste förändringen, som jag ser det, är att det numera är lärandet, 
inte undervisningen, som fokuseras. Då det gäller innehållet har en 
förskjutning skett från betoning av kultur och kulturskillnader till betoning 
av mångfald eller skillnad och erkännande av denna. Tillgången till mer än 
ett språk, främst men inte bara hos minoritetselever, understryks allt oftare 
liksom att alla elever, oavsett bakgrund, skall känna igen sig i läroplanen 
och att kunskapen skall vara tillgänglig för alla. Det demokratiska, 
medborgarfostrande perspektivet, understryks allt tydligare. 
   Inför den empiriska delen av avhandlingen utgår jag från följande 
tolkning, med utgångspunkt i Språk- och kulturarvsutredningens förslag, 
riksdagsbeslutet 1985 samt genomgången i detta och föregående kapitel. 
Följande ”komponenter”, vilka jag kallar interkulturella
lärandekomponenter, och tillhörande målområden anser jag ingår i 
interkulturellt lärande och utgör utgångspunkten för min empiriska del: 

Interkulturella lärandekomponenter och målområden: 

Kulturkompetens.
- Att synliggöra den egna kulturens dolda och omedvetna värderingar samt 

öka förståelsen för andra kulturella värderingar, (såväl intrakulturella 
som interkulturella värderingar). 

Demokratiskt förhållningssätt.
- Att fostra till tolerans och respekt samt förebygga fördomar, mobbning 

och diskriminering, det vill säga demokrati- (medborgar-) fostran och 
beaktandet av de mänskliga rättigheterna. Kritiskt tänkande och 
möjlighet att påverka. 

Tillgång till samhällsspråket.
- Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att få 

tillgång till och utveckla samhällets språk, svenska, inom alla domäner. 
För elever med annat modersmål än svenska tillförsäkras detta oftast 
genom undervisning i svenska som andraspråk. 

Modersmålserkännande.
- Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att 

bevara och utveckla modersmålet samt använda det som ett redskap för 
lärande.

För att ge förutsättningar för ett interkulturellt lärande menar jag vidare att 
man i undervisningen måste: 

a) utgå från elevernas individuella och elevernas gemensamma erfarenheter 
b) använda sig av ett undersökande, problemorienterat arbetssätt i hetero-

gena grupper 
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c) tillförsäkra sig om att alla elever, oberoende av bakgrund, får tillgång till 
stoff och lärprocesser. 

Relatering till empiri 
Efter en genomgång av den tidigare forskningen om interkulturellt lärande i 
Sverige blev slutsatsen att den i liten utsträckning fokuserat hur 
majoritetselevernas lärandeprocesser påverkats av den mångkulturella och 
mångetniska situationen samt av beslutet om interkulturellt synsätt (1985) 
inom skolans alla verksamheter.  
   Utifrån resonemangen som jag fört i kapitel 3 anser jag att Goodlads 
läroplansnivåer (Goodlad, m.fl., 1979) i kombination med Hoëms (1978) 
begrepp förstärkande socialisation, värde-/intressegemenskap respektive 
värde-/intressekonflikt ger ramarna för att studera fenomenet interkulturellt 
lärande utifrån såväl ett läroplansteoretiskt som ett socialisationsteoretiskt 
perspektiv. Det är utifrån sammanlänkning av dessa båda teoretiska 
perspektiv som Øzerk (1992a) för ett teoretiskt resonemang kring huruvida 
värde- och intressegemenskap mellan hem och läroplanens mål leder till 
förstärkande socialisation. Øzerk menar att detta måste undersökas 
empiriskt. Jag avser att undersöka om elevers instämmande i läroplanens 
interkulturella mål också innebär förstärkande och integrerad socialisation, 
det vill säga interkulturellt lärande.
    Socialisation innebär lärande och de socialisationsprocesser som sker 
inom ramen för den offentliga socialisationen kan därför studeras som just 
lärandeprocesser. Det sociokulturella perspektivet på lärande utgör min 
utgångspunkt för studiet av vilka möjligheter som skolans verksamhet ger 
för uppnående av målen för det interkulturella lärandet: medvetenhet om den 
egna och respekt för andras ”kultur”, ett demokratiskt förhållningssätt 
innefattande tolerans, respekt och kritiskt tänkande, alla elevers möjlighet att 
tillägna sig och utveckla modersmålet och samhällsspråket. För 
minoritetseleverna innebär det sistnämnda tillgång till samhällsspråket som 
ett andraspråk. Dessa processer undersöks främst genom att jag intervjuar 
elever i år nio på en utvald skola. 
   Det interkulturella lärandet i skolan är avhängigt de förutsättningar som 
ges i de av statsmakten formulerade läroplanerna. Hur man i läroplanerna, 
på den ideologiska och formella läroplansnivån, formulerar sig kring detta 
anger de tolkningsramar inom vilka det interkulturella lärandet får olika 
mening. Av betydelse är då hur man i läroplanerna betraktar kultur. Utifrån 
en redovisning och problematisering av kulturbegreppet (kapitel 4) framgick 
det att den innebörd som tillskrivs detta har betydelse för såväl hur vi ser på 
mångkulturalitet, mångkulturalism som interkulturellt lärande. Genom en 
granskning av läroplanen på dessa båda nivåer vill jag lyfta fram några olika 
meningserbjudanden avseende interkulturellt lärande som möjliggörs, bland 
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annat med utgångspunkt i vilken innebörd kulturbegreppet ges. 

Frågeställningar
Innan jag i nästa kapitel redogör för mina metodiska överväganden vill jag 
redovisa de frågeställningar utifrån vilka min resultatredovisning sker.  

I anslutning till det första syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. På vilka sätt kommer det interkulturella synsättet till uttryck i 
dokumenten på den ideologiska läroplansnivån?  

2. På vilka sätt kommer det interkulturella synsättet till uttryck i de formella 
läroplanerna för den svenska grundskolan? 

Till det andra syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. Omfattar eleverna (ställer sig eleverna bakom) målen i det 
interkulturella synsättet så som de kommer till uttryck i grundskolans 
styrdokument?

2. Vilka interkulturella läranderesultat anser eleverna att de uppnått genom 
undervisningen? 
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DEL 2. DOKUMENTSTUDIEN 

Inledning
Det är avhandlingens första syfte som jag avser att belysa med hjälp av 
dokumentstudien95. Detta syfte har jag formulerat på följande sätt: 

Att ur ett läroplansteoretiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv beskriva 
och analysera förutsättningarna för interkulturellt lärande i svensk 
grundskola. 

Dokumentstudiens metod och resultat redovisas i de följande kapitlen. I 
kapitel 6 redogör jag för studiens metod, min ansats och mitt 
tillvägagångssätt vid granskningen av dokumenten. Resultaten redovisas i de 
därpå följande kapitlen på det sätt som beskrivs nedan. 
   I kapitel 7 ger jag en beskrivning, analys och tolkning av den vida
kontexten, vilken utgör en dimension på den, med Goodlads terminologi 
(Goodlad, m.fl., 1979), ideologiska läroplansnivån och som i detta fall 
konkretiseras med invandrar- och minoritetspolitiken samt 
utbildningspolitiken under den aktuella perioden. Centralt är de statliga 
intentionerna, så som de kommer till uttryck genom det politiska 
språkbruket i de officiella dokumenten, avseende interkulturella relationer 
och interkulturellt lärande samt beslut av betydelse för dessa relationer och 
detta lärande. Den övergripande frågan jag utgått från vid läsningen är hur
mångkulturalism som samhällsideal och politik kommer till uttryck. Min 
analys och tolkning av texterna tar sin utgångspunkt i den genomgång av 
alternativa innebörder som kan tillskrivas begreppen kultur, mångkulturalitet 
och mångkulturalism, som jag gjorde i kapitel fyra. De beslut som fattats 
avseende hur skolans undervisning och övriga verksamhet skall organiseras 
har studerats utifrån om de skapar förutsättningar för interkulturellt lärande. 
   Därefter beskriver och analyserar jag i kapitel 8-10, utifrån resonemang 
och slutsatser i kapitel fem, hur ett interkulturellt synsätt som möjliggör ett 
interkulturellt lärande kommer till uttryck i de olika läroplansdokumenten.
Detta innebär att de ideologiska läroplanerna analyseras och tolkas utifrån 
frågor relaterade till detta synsätt samt till innebörden i begreppen 
mångkulturalitet och mångkulturalism.
   I vilken grad dokumenten på den formella läroplansnivån tar sikte på 
interkulturellt lärande och i vilken grad skolans undervisning är organiserad 

                                          
95 För urval och beskrivning av dokument se metodavsnitt. 
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på ett sätt som skapar förutsättningar för interkulturellt lärande analyseras 
genom en belysning av den aktuella läroplanen, Lpo 94/98, i relation till 
tidigare läroplaner, men med tonvikt på förändringar i relation till Lgr 80.
   Läroplansdokumenten på den ideologiska och formella läroplansnivån 
redovisas parallellt utifrån en indelning av den studerade tidsperioden i tre 
olika faser: initieringsfasen, utvärderingsfasen och omformuleringsfasen (se 
vidare kapitel 7). Resultaten redovisas i kapitel 8, 9 och 10, ett kapitel per 
fas.
   I kapitel 11 redovisas slutsatserna för de tre tidigare kapitlen relaterade till 
analysen av den vida kontexten samt teorin i kapitel 5.  
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Kapitel 6

 Metod
Avsikten med dokumentstudien har varit att uppfylla det första av mina två 
syften. De till detta syfte formulerade frågeställningarna är följande: 

1. På vilka sätt kommer det interkulturella synsättet till uttryck i 
dokumenten på den ideologiska läroplansnivån?  

2. På vilka sätt kommer det interkulturella synsättet till uttryck i de formella 
läroplanerna för den svenska grundskolan? 

I dokumentstudien har jag granskat de av statsmakterna sanktionerade 
förutsättningarna för att ett interkulturellt synsätt skall genomsyra skolans 
undervisning och övriga verksamhet. Genom att studera förutsättningarna, 
det vill säga hur mångkulturalitet, interkulturella relationer och målen för 
den interkulturella undervisningen beskrivs i de ideologiska och formella 
läroplanerna, situerade i sitt sociohistoriska sammanhang, tydliggörs inom 
vilka ramar som tolkningarna av detta socialisationsinnehåll kan ske i den 
konkreta skolkontexten. 

Att tolka och förstå läroplanens innehåll 
Goodlads läroplansteori innebär främst ett hjälpmedel för struktur, däremot 
erbjuder den ingen hjälp då det gäller att tolka läroplanstexter på olika 
nivåer som just texter. Inom läroplansforskningen har det skett en 
förskjutning i riktning mot studier av läroplanens innehåll. William Pinar 
(1995a) menar att det skett ett paradigmskifte i riktning mot att förstå
läroplanen, vilket framkallar frågor om tolkning och mening: 
”understanding is a ’reading’ of reality that reinterprets that reality, and in 
that reinterpretation, changes both the interpreter and the interpreted” (a.a., 
s. 62). Pinar (1995b) menar vidare att: 

curriculum is a highly symbolic concept. It is what the older generation chooses to 
tell the younger generation. So understood, curriculum is intensely historical, 
political, racial, gendered, theological, and international. Curriculum becomes the site 
on which the generations struggle to define themselves and the world (a.a., ss. 847-
48).

”Att förstå” inbegriper även att de som skall implementera läroplanen har 
gjort sin tolkning: ”Understanding is also political, implying transformation 
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of those ’discursive fields’ which are curriculum and teaching as they are 
reinterpreted, that is to say understood” (Pinar, 1995a, s. 50).
   Att förstå läroplaner som text innebär att man studerar läroplanens 
diskurser (Pinar, 1995a, s. 49) eller meningserbjudanden (Englund, 1995c, 
1996a, 1997c). Vill man komma åt vilka meningserbjudanden som verkligen 
erbjuds och kommuniceras med eleverna samt vilka läroprocesser som 
förekommer måste dessa även undersökas empiriskt. 
   Den interkulturella dimensionen i skolans undervisning är inte ett ämne i 
vanlig bemärkelse, utan ett synsätt och ett innehåll som skall prägla all 
undervisning, det vill säga komma till uttryck inom alla ämnen och all annan 
verksamhet i skolan. Innehållet i detta synsätt handlar ytterst, som jag ser 
det, om relationerna mellan majoritet och minoriteter. Därmed skulle man 
kunna tala om det som ett kunskapsområde, ”en central relation som kan ges 
olika uttolkningar med politiska och moraliska implikationer” (Englund, 
1995c, s. 40), som kan analyseras med hjälp av till exempel textanalys. 
Meningserbjudandena avseende relationerna mellan majoritet och minoritet, 
det interkulturella synsättet, kan med andra ord variera beroende på vilka 
tolkningar som görs. 

Offentliga dokument som genre 
Utredningar, propositioner och läroplaner utgör en speciell sorts text. Ibland 
talar man om olika genrer (Hellspong & Ledin, 1997; Thavenius, 1995), 
men Lars Melin och Sven Lange (1995) använder sig istället av begreppen 
texttyper eller textarter96. Med texttyp avser de hur yrkesskribenter anpassar 
sin text till givna villkor för den typ av text som de har för avsikt att 
åstadkomma. Olika texter är anpassade efter skribentens syften och läsarens 
roller och avsikter samt den produktionsmässiga ambitionsnivån.  
   Inom den offentliga sektorn produceras en mängd olika texter, varav 
utredningar utgör en avsevärd del, och de ovan nämnda författarna anser att 
utredningsspråket eller den så kallade SOU-svenskan skapar en egen genre, 
som utmärks av en kombination av abstraktion, precisionsambition, 
komplexitet och formalitet. Melin och Lange utgår från att denna typ av text 
har en skribent som är expert (utredare) och att denna person har ett 
informativt syfte med sin text. Läsarna är experter och läser texten av tvång 
eller för att få instruktioner eller för att använda sig av texten. Vidare 
konstaterar de att man i en utredning kan förvänta sig utslätade, opersonliga 
och formella skrivsätt, eftersom en utredning utarbetas av en 
värderingsmässigt heterogen grupp, som har till uppgift att ta fram ett 
beslutsunderlag för politiker. Eftersom utredningar skall utgöra 
rekommendationer för beslut skall fakta vägas mot varandra och präglas av 
                                          
96 Jag använder termerna genre och texttyp med synonym betydelse. 
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en objektiv, värderingsfri och saklig hållning. Värderingar, känslor och 
direktiv förekommer sparsamt och då de finns är de oftast ”förpackade” så 
att de framställs som objektiva fakta. Utredningstexter är abstrakta, men 
samtidigt detaljerade på grund av precisionsambitionen och har dessutom 
hög komplexitet, ofta i kombination med ett något ovanligt perspektivval.
Informationspackningen är dessutom oftast hög (a.a., ss. 19-24, 61-73). 
   I motsats till Lange och Melin menar Thavenius (1995) att genren 
”betänkande” kan uppfattas på åtminstone två olika sätt och att de båda 
uppfattningarna förutsätter två olika tillvägagångssätt vid läsningen av 
texten. I det ena fallet är utgångspunkten för läsandet just att det handlar om 
en statlig utredning och att man kan ha vissa förväntningar på en sådan text. 
Förväntningar förknippade med denna typ av utredande texter är bland annat 
att de är logiskt sammanhängande och utan motsägelser. Andra 
förväntningar är saklig framställning som dessutom är opartisk och där fakta 
och argument noga och allsidigt vägs för och emot. Så här långt 
sammanfaller i stort beskrivningen av genren med Melin och Langes (1995) 
beskrivning. Thavenius (1995) gör tillägget att eftersom det inte är 
acceptabelt med motsättningar mellan direktiv och betänkande bör dessa 
läsas tillsammans som en text, där direktivet utgör ”inledningen”. De 
allmänna resonemangen utgör då avhandlingen och de i utredningen angivna 
förslagen utgör textens avslutning (a.a., ss. 21-22). 
   Thavenius menar vidare att någon form av apolitisk common sense-
läsning lämpar sig bäst till denna genrekonvention och att denna form av 
läsning är djupt förankrad i vår språkliga kompetens. I en brasklapp påpekar 
han dock att detta sätt att läsa de statliga utredningarna ”kan definieras som 
en socialt etablerad konvention sanktionerad av dominerande krafter i 
samhället. Det ligger en avsevärd makt i en konvention som framstår som 
den enda ”naturliga” läsningen” (a.a., s. 22). 
   I det andra fallet menar Thavenius (1995) att genren i stället kan uppfattas 
som en politisk-ideologisk diskurs vilket leder till en mer skeptisk, 
pragmatisk eller uttalat ideologikritisk läsning som utgår från att man inte 
kan skriva vad som helst i de statliga utredningarna. Detta medför en kritisk 
och misstänksam hållning till de legitimerade genrekonventionerna och 
utgångspunkten blir att det måste finnas kompromisser och motsägelser 
samt outtalade resonemang och argument samt ett bruk av retoriska grepp 
(a.a., s. 22).
   Läroplaner, såväl på ideologisk som formell nivå, utgör en alldeles 
speciell typ av texter med ett uttalat normativt språkbruk och syfte. Den 
tilltänkte läsaren är inte en expert i den mening som det talas om i Melin och 
Lange (1995). På den formella läroplansnivån förväntas såväl lärare som 
föräldrar och elever kunna ta del av texten. 
   De olika typerna av officiella dokument som nämnts i texten ovan utgör 
mina källor i dokumentstudien och måste analyseras som sådana. 
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Källanalys
Källan säger något om den tidshistoriska situation i vilken den blev till. Den 
historiska situationen utgör en helhet och är viktig för att man ska kunna 
tolka källan på ett riktigt sätt. Men samtidigt bidrar källan till en 
delförståelse som är betydelsefull för att få en bättre uppfattning om den 
historiska situationen. Det kan uttryckas på så sätt att om den historiska 
situationen utgör helheten så utgör källan en del. Mellan helhet och del sker 
en samverkan och tolkningen måste ske inom ramen för denna samverkan. 
   Man kan skilja mellan normativa (värderande) och kognitiva (berättande) 
källor. Detta innebär emellertid inte att man kan hitta källor som enbart är 
det ena eller det andra. Däremot finns det källor där det normativa eller det 
kognitiva dominerar, till exempel utgör lagar och förordningar exempel på 
det förstnämnda medan offentlig statistik utgör exempel på det sistnämnda. 
Det kan också vara så att det finns såväl normativa som kognitiva utsagor i 
samma mening i en text. Man måste dock vara medveten om att till synes 
kognitiva utsagor och påståenden kan vara mer eller mindre dolda försök att 
hävda normativa ståndpunkter. Vilken slags källor som är bäst bestäms av 
syftet (Holme & Solvang, 1997, ss. 126-127). 
   Läroplanstexter är att betrakta som såväl kognitiva som normativa källor. 
Då det gäller utredningar (SOU:n) kan man förvänta sig att de är mindre 
öppet normativa, men redan direktivet till utredningen pekar ut vad som är 
värt att veta i frågan (Thavenius, 1995). Propositioner, som bygger på 
direktiv och utredningar, blir även de mer normativa till sin karaktär. På den 
formella läroplansnivån är källorna, de formella läroplansdokumenten, att 
betrakta som företrädesvis normativa, även om kognitiva inslag 
förekommer.

Att analysera texter 
När man skall analysera läroplanstexterna på olika nivåer måste man ha en 
strategi för hur man skall närma sig dem. Det finns inte en textanalysmetod.
Olika metoder lämpar sig bäst för olika typer av analyser, texter och 
frågeställningar och även inom olika vetenskaper. Om texter blir intressanta 
som empiri är beroende av vilka frågeställningar som en analys av dem kan 
besvara och om dessa frågeställningar är intressanta inom den vetenskap 
som avses (Bergström & Boreus, 2000, s. 15).  
   Att tolka en källa innebär att man innehållsbestämmer den. Detta innebär 
att man måste kunna sätta sig in i det tidssammanhang och den kontext i 
vilken källan kom till. Hellspong och Ledin (1997) menar att det finns tre 
olika sorters kontexter: den näraliggande situationskontexten, den 
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intertextuella kontexten97 och den övergripande kulturkontexten, som alla 
har betydelse för hur man som läsare av en text tolkar den och analyserar 
den. För att få en komplett bild av den historiska situation i vilken källan 
tillkom och för att belysa hela sin frågeställning måste man ta in andra källor 
för att synliggöra kontexten. Detta innebär att det sociohistoriska 
sammanhang, vid kontext (Säfström 1994, s. 75), i vilket de texter som skall 
analyseras har tillkommit, måste karaktäriseras.
   Metoden är alltid en del av ett visst sätt att uppfatta och/eller avgränsa en 
del av det som vi kallar verklighet och som i vetenskapliga sammanhang 
alltid är en abstraherad verklighet. Teori och metod griper in i varandra och 
är således inte strikt åtskilda och avgränsade från varandra (Säfström, 1995; 
Säfström & Östman, 1999).  

Ansats och tillvägagångssätt vid granskningen av 
dokumenten

Det var de förutsättningar för interkulturellt lärande som via olika 
läroplansdokument ges av staten, som jag var intresserad av och därför 
valde jag officiella dokument som jag granskade på den ideologiska och 
formella läroplansnivån. Jag har utgått från att det språkbruk som man 
använder sig av i de officiella dokumenten har betydelse för vårt sätt att 
uppfatta relationerna mellan majoritet och minoritet också utanför texterna. 
Språkanvändningen och vårt sätt att uppfatta världen uppfattar jag som 
sammanvävda. Språket är inte en avbild av någon objektiv verklighet, utan 
”språket fungerar som en sorts konstruerande lins” (Bergström & Boreus 
2000, s. 23).
   Genom att läsa dokumenten utifrån frågor98 som jag formulerat med 
utgångspunkt i delstudiens syfte och frågeställningar ville jag komma åt 
statens intentioner, i form av formuleringar och beslut, inom detta område 
samt vilka meningserbjudanden avseende interkulturell undervisning, som 
tolkningen av dessa dokument gav möjlighet till. Granskningen avsåg 
dokument från de senaste decennierna och denna (läroplans-) historiska 
genomgång syftade till att ge en överblick av de intentioner som formulerats 
inom området och eventuella förändringar. 
   De förutsättningar som staten ger begränsas inte till intentioner och beslut 
i de explicita läroplansdokumenten. Även den mer övergripande politiken, 
som utgör en del av den ideologiska läroplansnivån, främst inom det 
invandrar- och minoritetspolitiska samt det utbildningspolitiska området har 
stor betydelse. En del av besluten som fattats inom dessa båda områden och 
                                          
97 Ingen text står helt för sig själv utan är snarare ett slags dialog med andra texter. Dessa andra texter utgör 
den intertexturella kontexten (Hellspong & Ledin, 1997, s. 56). 
98 Dessa frågor presenterades i inledningen av denna del samt utvecklas i samband med 
resultatredovisningen. 
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de intentioner som formulerats anger ramar och villkor inom vilka skolan 
agerar. Det mer konkreta innehållet i den politiska styrningen kommer till 
uttryck inom dessa båda områden, varför jag valde att även studera officiella 
dokument inom områdena vilka hade direkt betydelse för tolkningen av 
läroplansdokumenten. Dessa båda politiska områden kan ses som en del av 
den vida kontext, och samtidigt en del av den ideologiska läroplansnivån, i 
vilken skolans läroplaner och skolan som praktik är situerade. I den vida 
kontexten ingår även exempelvis de materiella förhållandena, men det är 
inte möjligt att inom ramen för en avhandling studera alla aspekter. För en 
mycket översiktlig beskrivning av den vida kontexten, utöver de båda 
politikområdena nämnda ovan, använde jag mig av andras översikter. 

Urval och beskrivning av dokument 
I anslutning till resultatredovisningarna avseende dokumentstudien, kapitel 
7, 8, 9 och 10, redovisas vilka dokument som varit mina huvudkällor. Här 
beskriver jag endast typen av dokument som använts. Utöver huvudkällorna 
har jag även använt mig av andra officiella dokument, men dessa har inte 
granskats på samma ingående sätt. 
   För att kunna belysa statens mer övergripande politik inom området och 
därmed karaktärisera den vida kontexten användes i huvudsak officiella 
dokument som SOU:n och propositioner, men även en del andra texter, 
eftersom det här inte var tillräckligt med officiella dokument. Dokumenten 
som hör till den ideologiska läroplansnivåns vida kontext begränsas till 
invandrar- och minoritetspolitiken, integrationspolitiken och utbildnings-
politiken. Tidsmässigt tar granskningen sin början i det första dokumentet 
som behandlade någon form av invandrarpolitik, det vill säga utredningen 
”Invandringen. Problematik och handläggning” (SOU 1967:18). Det första 
dokumenten inom utbildningsområdet är Utlands- och internatskole-
utredningens betänkande ”Skolgång borta och hemma” (SOU 1966:55). 
Slutpunkt sattes vid dokument samtida med genomförandet av min 
elevstudie (se del 3)99.
   På den ideologiska respektive den formella läroplansnivån granskade jag 
också olika typer av läroplansdokument, men samtliga dokument kan räknas 
till genren officiella dokument. Bland de ideologiska läroplansdokumenten
var det SOU:n, inklusive direktiv, och propositioner som fokuserades. De 
SOU:n som var av intresse här var de utredningar som utgjort förarbeten till 
politiska beslut avseende grundskolans formella läroplaner. Diskussionerna 
är som regel mer omfattande i dessa texter än i de formella läroplanstexterna 
och speglar därför bättre den ideologiska läroplanen, eller visionen om den 
ideala läroplanen. Samtidigt skrivs SOU:n som regel av tjänstemän, ibland 

                                          
99Elevstudien genomfördes 1999. 
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tillsammans med forskare, och inte av politiker, vilket gör att det inte är 
renodlade politiska dokument. Detta leder till att det ofta finns avvikelser 
mellan förslagen i betänkanden och de som senare läggs fram i 
propositionerna, även om innehållet i SOU:n redan från början ges en viss 
inriktning genom direktiven.  
 Tidsperioden har bestämts bakåt i tiden utifrån det första dokument som 
uppmärksammar att elever kan ha en utländsk eller icke-svenskspråkig
bakgrund, det vill säga 1957 års Skolberednings betänkande ”Grundskolan” 
(SOU 1961:30). Detta är samtidigt det dokument som direkt föregår den 
första formella läroplanen inom grundskolan. Begränsningen framåt i tid 
bestämdes av tidpunkten för genomförandet av elevstudien.  
   De formella läroplansdokumenten, inklusive kursplaner, på den formella
läroplansnivån utgör politiska dokument. Samtidigt är de kompromiss-
produkter. Kommentarmaterial utgivna i anslutning till läroplanerna är inte i 
samma renodlade mening politiska dokument, men de är ett uttryck för den 
statliga styrningen.
   Urvalet av dokument som är att betrakta som läroplanstexter hörande till 
den läroplansnivå som Goodlad (Goodlad, m.fl., 1979) benämner ”den 
formella läroplansnivån” utgörs av de så kallade formella 
läroplansdokumenten för grundskolan. Genomgången tar sin början med den 
första läroplanen för grundskolan, Lgr 62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 
1962), och fortsätter med de därpå följande läroplanerna, Lgr 69 (SÖ, 
1969a) samt Lgr 80 (SÖ, 1980a) och avslutas med Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) samt den år 1998 reviderade Lpo 94 som 
jag fortsättningsvis benämner Lpo 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). I 
urvalet ingår även de supplement till läroplanerna som är av intresse utifrån 
syfte och frågeställningar. Den år 2000 reviderade läroplanen ingår inte. 
Denna revidering gjordes efter det att min empiriska undersökning 
genomfördes och de elever som ingick i undersökningen omfattades därmed 
inte av denna nya läroplan.
   Då det gäller Lpo 94/98 räknar jag även kursplaner, timplaner och 
betygskriterier till läroplanstexterna. Vid granskningen av kursplaner och 
betygskriterier koncentrerar jag mig främst till följande ämnen: de 
samhällsorienterande ämnena100, svenska, svenska som andraspråk (svenska 
som främmande språk fram till 1985101) samt modersmål (hemspråk fram 
till och med 31 juli 1997102). Kommentarmaterial till läroplanerna räknar jag 
också som texter på den formella läroplansnivån och sådant material ingår i 
viss mån. Viktigast bland kommentarmaterialen är häftet ”Interkulturellt 
synsätt i undervisning och läromedel” som gavs ut gemensamt av 

                                          
100 I Lgr 62 utgörs de samhällsorienterande ämnena av samhällskunskap, historia och geografi. Ämnet 
religionskunskap införs i och med Lgr 69. 
101 Ändring genom SFS 1985:587. 
102 Ändring genom SFS 1997:599. 
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Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation (SÖ/SIL, 
1986). Jag betraktar denna text som ett komplement till Lgr 80, det vill säga 
som ett formellt läroplansdokument, eftersom den var ett resultat av ett 
riksdagsbeslut (Prop. 1984/1985:100) samt riktade sig till alla lärare och 
övriga verksamma i skolan103.
   De formella läroplanstexterna spänner över en sammanlagd tidsrymd av 
36 år men tyngdpunkten ligger på de senaste läroplanerna. Denna historiska 
belysning anser jag vara nödvändig för att kunna spåra förändringar i synen 
på relationerna mellan majoritet och minoritet.  
    Jämförelsen mellan olika formella läroplaner försvåras av att de 
sinsemellan är olika till sin utformning. I Lgr 62 (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962), som är ett mycket omfattande läroplansdokument 
(totalt 475 sidor), ingår mål och riktlinjer, allmänna anvisningar för skolans 
undervisning, timplaner samt kursplaner med anvisningar och kommentarer. 
Som bilagor ingår dessutom bland annat förslag till kursplanering och 
läsårsplanering. Anvisningarna och kommentarerna till kursplanerna är 
mycket omfattande. 
   Lgr 69 (SÖ, 1969a) är uppdelad i en allmän del och en supplementdel. I 
läroplanens allmänna del återfinns exakt samma rubriker som i Lgr 62 med 
undantag för bilagorna. Anvisningarna och kommentarerna till kursplanerna 
är emellertid betydligt mer kortfattade. Dessa återfinns i stället i läroplanens 
supplementdel som är uppdelad i häften.  
   Lgr 80 (SÖ, 1980a) består även den av två delar – en allmän del och ett 
kommentarmaterial. I den allmänna delen ingår mål och riktlinjer, 
kursplaner och timplaner. Till skillnad från tidigare läroplaner finns 
kommentarer till kursplanerna inte i läroplanens allmänna del utan i ett 
särskilt kommentarmaterial. 
   Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och Lpo 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) avviker från de tidigare läroplanerna för 
grundskolan, både då det  gäller form och innehåll. Själva läroplanen 
omfattar inte mer än knappt 20 sidor och innehållet är uppdelat på två 
huvudrubriker: ”Skolans värdegrund och uppdrag” samt ”Mål och 
riktlinjer”. Nationellt fastslagna kursplaner och timplaner ingår inte längre i 
formell mening i läroplanen104, utan utgör komplement. Jag betraktar dem 
dock som en del av den formella läroplanen. Läroplanen står så att säga inte 
längre på egna ben, utan måste tolkas utifrån andra dokument samt 
                                          
103 Vid samtal (2000-05-16) med Mai Beijer vid Skolverket, som var en av upphovsmännen till broschyren, 
fick jag upplysningen att broschyren har officiell status och att den trycktes upp istället för att man använde 
sig av en cirkulärskrivelse. Enligt henne kan dokumentet betraktas som ett komplement till Lgr 80. Man 
menade att det interkulturella synsättet rymdes inom Lgr 80 och att man därför inte behövde ge ut 
broschyren som komplement till styrdokumentet. Själva beteckningen på dokumentet var vidare, enligt 
Beijer, inte så viktig under SÖ-tiden. Eftersom SÖ och SIL stod som utgivare så var det ett officiellt 
dokument. Dokumentet användes som officiellt underlag vid de konferenser som anordnades för lärare och 
för läromedelsförlag samt Läromedelsförfattarnas förening. 
104 Se Skola för bildning s. 15. 
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konkretiseras på lokal nivå. 

Tolkningarnas rimlighet 
I en typ av studie som denna är det ogörligt att tala om reliabilitet och 
validitet på det sätt som är brukligt i kvantitativa studier. Studien gör inga 
anspråk på att beskriva ”världen som den är – i – sig – själv” (Säfström & 
Östman, 1999, s. 24), utan ger snarare rum för fortsatta analyser och samtal. 
Mina anspråk är inte att finna någon ”sanning”, utan jag vill istället visa på 
olika meningserbjudanden som texterna medger utifrån de frågor som jag 
ställt till dem. Dessa meningserbjudanden kontextualiserar den i elevstudien 
studerade skolans undervisning och övriga verksamhet.
   Läses texterna utifrån andra frågeställningar blir ”svaren” också 
åtminstone delvis annorlunda. Tolkningens rimlighet och trovärdighet 
utifrån mina frågor försöker jag styrka genom att noggrant redovisa, 
beskriva och motivera urval av dokument samt hur analys och tolkning gått 
till. Dessutom  underbygger jag mina slutsatser med citat och hänvisningar, 
vilka möjliggör för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om studiens 
trovärdighet och rimlighet. Även andra studier med likartade resultat eller 
tolkningar kan ge stöd för tolkningen och i möjligaste mån har jag försökt 
att finna sådana. 
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Kapitel 7 

Den vida kontexten 
Den vida kontexten konkretiseras här med de beslut som fattats och det 
politiska språkbruk som kommit och kommer till uttryck inom det 
invandrar- och minoritetspolitiska området samt inom ramen för 
utbildningspolitiken, med avgränsningen att här behandlas endast den del av 
utbildningspolitiken som initierats inom ramen för invandrar- och 
minoritetspolitiken105 eller som tillkommit i direkt anslutning till den samt 
berör elever i grundskolan. Då det gäller undervisningen av elever med 
minoritets- och/eller invandrarbakgrund är det ofta svårt att skilja 
utbildningspolitiken från invandrar- och minoritetspolitiken106. Invandrar- 
och minoritetspolitiken är av mer överordnad karaktär och får därmed 
återverkningar på utbildningspolitiken avseende nämnda elevgrupper. 
Frågan är emellertid i vilken utsträckning som mål och beslutsinnehåll även 
är interkulturellt och/eller omfattar elever med majoritetsbakgrund.
   Redan i propositionen om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken 
från år 1975 betonades det nära sambandet mellan de båda politikområdena. 
Det föredragande statsrådet Leijon anförde: ”Bland samhällets åtgärder för 
att invandrarna skall finna sig till rätta här i landet och få en 
tillfredsställande social och kulturell service intar utbildningen en central 
plats” (Prop. 1975:26, s. 69). Samma uttalande upprepades ett år senare i 
regeringens proposition om hemspråksundervisning för invandrarbarn (Prop. 
1975/76:118, s. 72).    
   Som jag tidigare nämnt har jag vid läsningen utgått från den övergripande 
frågan om hur mångkulturalismen som samhällsideal och politik kommer till 
uttryck. Min utgångspunkt härvidlag är att hur mångkulturalismen kommer 
till uttryck inom den övergripande politiken också säger något om 
relationerna till och mellan olika (kulturella) grupper i samhället i stort och 
inom exempelvis skolan.  
   Utifrån mitt resonemang och mina slutsatser i kapitel fyra är den innebörd 
med vilken kulturbegreppet används av stor betydelse för vad som avses då 
man talar om såväl mångkulturalitet som mångkulturalism. Ett första steg 
vid läsningen av dokumenten har därför varit att beskriva och analysera hur
och med vilken betydelse som kulturbegreppet använts samt hur sättet att 
använda och definiera begreppet har påverkat beskrivningen av det svenska 
samhällets mångkulturalitet och formerandet av mångkulturalismen som 
samhällsideal och politik.  
                                          
105 Den utbildningspolitik som är direkt relaterad till läroplanerna för grundskolan behandlas i kapitel 8-10. 
106 Det är inte heller möjligt att alla gånger skilja mellan invandrarpolitik och invandringspolitik. 
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   Då det gäller innebörden i mångkulturalism som samhällsideal och politik 
är det emellertid inte bara hur kulturbegreppet definieras och används som 
har betydelse. Den grundläggande politiska frågan att lösa i ett mång-
kulturellt samhälle är hur man skall förena (kulturell) olikhet med lika 
rättigheter och huruvida en sådan lösning skall ta sin utgångspunkt i 
universella, individuella rättigheter, eller i partikulära grupprättigheter, 
vilket även aktualiserar frågan om var gränsen mellan den offentliga och 
den privata sfären skall gå. För att kunna tolka statens intentioner avseende 
mångkulturalism som samhällsideal och politik måste därför även vad som 
kommer till uttryck avseende ovanstående analyseras, liksom hur de uttalade 
intentionerna tar sig uttryck i konkreta beslut och åtgärder. 
   Eftersom det föreligger ett så nära samband mellan invandrarpolitiken och 
den utbildningspolitik som avses här kommer resultaten av granskningen 
redovisas med utgångspunkt i den förstnämnda.  
   Den svenska invandrar- och minoritetspolitikens utveckling kan beskrivas 
utifrån en indelning i olika perioder, eller faser107, där andra hälften av 
1960-talet och 1970-talet kan benämnas som denna politiks initieringsfas,
1980-talets politik som en period av ifrågasättande och utvärdering av 
tidigare målfomuleringar och beslut och 1990-talets politik som en 
omformuleringsfas avseende både mål och åtgärder. 
   Inledningsvis för varje fas ger jag en allmän beskrivning samt redovisar de 
mest centrala dokumenten för min granskning. Därefter beskriver jag 
respektive fas utifrån direktiv, utredningar, propositioner och beslut. 
Avslutningsvis redovisas min tolkning av hur mångkulturalism som 
samhällsideal och politik kommer till uttryck under perioderna ifråga.

Invandrar- och minoritetspolitikens initieringsfas 
Den moderna invandringen till Sverige startade med flyktinginvandring 
under och strax efter andra världskriget. Betydligt mer omfattande blev den 
arbetskraftsinvandring som tog fart efter andra världskriget. Den industriella 
och ekonomiska tillväxten efter kriget medförde brist på inhemsk 
arbetskraft. Invandringen under 1950- och 1960-talen dominerades av 
rekryterad arbetskraft från de nordiska länderna108, främst från Finland, men 
också från övriga Europa. Vid konjunkturavmattningen mot slutet av 1960-
talet avtog invandringen av rekryterad arbetskraft109, men invandringen i 
stort ökade. Arbetskraftsinvandringen har efter den första oljekrisen (1973), 
som bröt produktions- och sysselsättningsexpansionen, kommit att utgöra en 

                                          
107 Borevi (1998) och Sjögren (1996c) har gjort liknande indelningar. 
108 Invandringen från de nordiska länderna underlättades av att det 1954 bildades en gemensam nordisk 
arbetsmarknad som befriade nordiska medborgare från passtvång och krav på tillstånd för att söka arbete 
eller bosätta sig i Norden.  
109 Bl.a. till följd av beslutet om reglerad invandring för dem med utomnordiskt medborgarskap. 

136



allt mindre del av den totala invandringen och istället är det 
flyktinginvandringen som dominerat. Flyktinginvandringen ökade redan 
under 1960-talet och denna ”nya” invandring har även inneburit att det 
kommit människor från till exempel Latinamerika och Asien (Lundh & 
Ohlsson, 1994). 
   Trots att invandringen blev betydande under efterkrigstiden dröjde det 
ända till sent 1960-tal innan den föranledde någon form av politik som 
beaktade de behov som uppkommit till följd av den nya befolknings-
sammansättningen. Fram till mitten av 1960-talet var det istället assimilation 
och ”försvenskning” som stod på dagordningen för såväl inhemska 
minoriteter som invandrare, även om denna ideologi inte  formulerades i 
några invandrar-, minoritets-, eller utbildningspolitiska mål. 
   Den svenska minoritets- och invandrarpolitiken och utbildningspolitiken 
för inhemska minoriteter och invandrare går på många sätt hand i hand. När 
det gäller utbildningsåtgärder som berört de inhemska minoriteterna 
samerna och tornedalsfinnar skriver Hyltenstam (1996) följande: ”Även om 
de ideologiska bevekelsegrunderna för denna verksamhet har fluktuerat, har 
den genomgående strävan från majoritetssamhällets sida varit att inlemma, 
för att inte säga assimilera, dessa grupper i den svenska majoritets-
befolkningen såväl religiöst som kulturellt och språkligt” (a.a., s. 5).
   Motiven bakom försvenskningspolitiken som historiskt riktats mot de 
inhemska minoriteterna kan ses som en önskan om att befästa en 
föreställning om nationell enhet (Hyltenstam, 1999b), men även 
välfärdspolitiska motiv har legat bakom assimilationssträvanden, till 
exempel när det gäller romerna, som genom att bli ”svenska” inte längre 
skulle vara marginaliserade och missgynnade (Borevi, 1998). 

Dokumenten

De dokument som jag särskilt studerat, det vill säga som utgör mina 
huvudsakliga källor, avseende invandrar- och utbildningspolitiken under 
initieringsfasen framgår av tabell 7.1. Som källor ingår även direktiven till 
de statliga utredningarna (och detta gäller även framgent). 
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Tabell 7. 1  Studerade dokument avseende initieringsfasen 

Betänkanden m.m. Propositioner

”Skolgång borta och hemma. Utlandssven-
ska barns skolgång – skolinackordering – 
skolgång för vissa minoriteters barn. Be-
tänkande angivet av 1964 års utlands-och 
internatskoleutredning” (SOU 1966:55). 

”Invandringen. Problematik och handlägg-
ning. Utlänningsutredningens betänkande 
II” (SOU 1967:18). 

”Invandrarutredningen 3. Invandrarna och 
minoriteterna. Huvudbetänkande av invan-
drarutredningen” (SOU 1974:69). 

”Förslag om åtgärder för invandrarbarn i 
förskola, grundskola och gymnasieskola” 
(DsU 1975:13). 

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 
”angående undervisning för utlandssvenska 
barn samt för vissa minoriteter i Sverige” 
(Prop. 1968:67). 

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 
”angående riktlinjer för utlänningspolitiken 
m.m” (Prop. 1968:142). 

Regeringens proposition ”om riktlinjer för 
invandrar- och minoritetspolitiken m.m” 
(Prop. 1975:26). 

Regeringens proposition ”om hemspråks-
undervisning för invandrarbarn” (Prop. 
1975/76:118).

Invandrarpolitik som en del av invandringspolitiken 
Frågan om hur ”utlänningars” specifika levnadsvillkor i det svenska 
samhället skulle hanteras ställdes först av Landsorganisationen [LO] och 
olika invandrarorganisationer. Politiskt kom frågan om ”invandrarnas 
anpassning” först att initieras inom ramen för utlänningspolitiken (den 
politik som senare kom att kallas invandringspolitiken). 
   Den så kallade ”Utlänningsutredningen” tillsattes 1961 med ursprungligt 
syfte att undersöka vad en eventuell associering till Europeiska ekonomiska 
gemenskapen (EEC) skulle få för konsekvenser för utlänningslagstiftningen. 
Under arbetets gång väcktes intresset för det som kallades 
”anpassningsfrågan”, det vill säga invandrares anpassning till det svenska 
samhället, och utredarna hävdar i betänkandet ”Invandringen. Problematik 
och handläggning” (SOU 1967:18) att invandrare har behov av råd, stöd och 
information i många vardagliga situationer. I utredningen skriver man vidare 
att statsmakten har att ta ställning till två viktiga och grundläggande frågor, 
nämligen ”om invandrarna skall leva på samma standard som svenska 
medborgare och i vad mån det är möjligt att nå detta mål” (a.a., s. 177) och 
”vad målet för samhällets åtgärder för invandrarnas anpassning skall vara: 
om anpassningsåtgärderna främst skall ta sikte på att assimilera invandrarna 
i det svenska samhället eller syfta till att passa in dem i samhället med 
bevarad språklig, kulturell och religiös särart” (ibid.). 
   Parallellt med utlänningsutredningens arbete tillsattes år 1966 även en 
”arbetsgrupp för invandrarfrågor” med uppdraget ”att kartlägga de sociala, 
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kulturella och andra problem, som möter utlänningar vilka invandrat till 
Sverige samt att överväga vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta 
deras anpassning i det svenska samhället” (SOU 1967:18, s.17)110.
   Vid remissbehandlingen av betänkandet ”Invandringen. Problematik och 
handläggning” tilldrog sig ”anpassningsfrågan” ett stort intresse. 
Arbetsgruppen för invandrarfrågor skrev till exempel i sin remiss att ”en 
kompromiss mellan assimilering och integrering är den enda möjliga 
utvägen” (Prop. 1968:142, s. 47). LO påpekade i sitt remissvar att det inte 
bara är invandrarna som måste anpassa sig till Sverige och svenskarna, utan 
av betydelse är också ”i vilken utsträckning den inhemska befolkningen 
accepterar den invandring som sker” (a.a., s. 49). Många olika instanser 
ställde kraven dels att frågan skulle utredas vidare, dels att det krävdes mer 
insatser från stat och kommun för att underlätta anpassningen111.
    På hösten år 1968 tog riksdagen ställning till propositionen ”angående 
riktlinjer för utlänningspolitiken m.m.” (Prop. 1968:142), vilket innebar en 
reglerad invandring. Samtidigt tog den ställning till invandrarnas sociala 
villkor i Sverige. Riksdagen fastslog att man ville ”upprätthålla principen 
att invandrare skall ha möjlighet att leva på samma standardnivå som den 
inhemska befolkningen” (a.a., s. 1, min kursivering). Den reglerade 
invandringen sågs som en förutsättning för att invandrarna skulle kunna få 
samma levnadsvillkor som majoritetsbefolkningen och därmed blev 
invandrings- och invandrarpolitiken samordnad. Man kan uttrycka det som 
att riksdagen slog fast någon form av jämlikhetsmål. Jämlikhetsmålet skulle 
uppnås genom generell välfärdspolitik där särskilda arrangemang för vissa 
grupper borde undvikas. De enda avstegen från denna generella linje var att 
det svenska samhället skulle medverka till att invandrare lärde sig svenska 
samt fick information om det svenska samhället. Någon anpassning från 
majoritetsbefolkningens sida ställdes det emellertid inte krav på (a.a.). Den 
så kallade ”anpassningsproblematiken” i övrigt lämnades till 
Invandrarutredningen [IU] att utreda. Längre än så här preciserade inte 
riksdagen målen för det som senare skulle omnämnas som invandrarpolitik,
men i propositionen framskymtar även ett embryo till det som senare skulle 
formuleras som valfrihetsmålet när statsrådet i propositionen (a.a., s. 106-
108) refererade innehållet i direktivet till IU (se nedan). 

De första invandrar- och minoritetspolitiska målen for-
muleras
Invandrarutredningen, som tillsattes 1968, fick uppdraget, att utifrån en 
kartläggning av de så kallade anpassningsproblem som utlänningar möter då 
                                          
110 Gruppen var verksam fram till 1969 och en del av deras arbete blev utgångspunkten för Statens 
invandrarverks [SIV] informationsverksamhet riktad mot invandrare (SOU 1974:69, s. 365). 
111 Vilket ledde till att den så kallade Invandrarutredningen tillsattes 1968. 
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de invandrar till Sverige föreslå samhällsåtgärder inom olika områden med 
syfte att underlätta dessa gruppers anpassning till livet i Sverige. 
Kartläggningen skulle även omfatta de etablerade etniska och religiösa 
minoriteternas situation. I direktivet till utredningen anfördes vidare att 
samefrågan112 inte skulle behandlas i detta sammanhang (IU:s Dir., bilaga C 
i SOU 1974:69).
   Redan i direktivet för Invandrarutredningens arbete anfördes att 
diskussionen om anpassningsåtgärder skulle frigöras från begreppen 
assimilation och integration113 och ”i stället behandlas med hänsyn till vad 
som i varje särskilt fall är ändamålsenligt från skilda synpunkter” (a.a., s. 
450). Som ytterligare riktlinje för utredningens arbete angavs att de 
föreslagna åtgärderna skulle passa in i samhällets generella 
välfärdsanordningar: ”Speciella åtgärder enbart för att tillgodose invandrares 
behov bör inte föreslås utan att andra vägar visar sig stängda” (a.a., s. 451).  
   Som jag tidigare nämnt kan man i direktivet finna ett första embryo till 
valfrihetsmålet. I direktivet betonades att om invandrare vill behålla sina 
traditioner och sitt kulturarv så skall de ges tillfälle att göra det, inte minst 
mot bakgrund av att många ännu inte bestämt om de skall stanna i Sverige 
eller inte. För dem som avser att stanna för gott menade man emellertid att 
det var en angelägenhet för såväl individ som samhälle att invandrarna 
skulle smälta in i befolkningen i övrigt, eftersom målet för samhället måste 
vara att ”hindra att invandrare av olika nationellt ursprung blir isolerade 
befolkningsgrupper som avskärmas från befolkningen i övrigt” (ibid.).
   I utredningens huvudbetänkande ”Invandrarna och minoriteterna” (SOU 
1974:69) formulerades de invandrarpolitiska målen om jämlikhet, valfrihet 
och samverkan och året därpå (1975) fattade riksdagen beslut (Prop. 
1975:26) om riktlinjer för en svensk invandrarpolitik i vilken de tre 
honnörsorden utgjorde hörnstenar: 

   Jämlikhetsmålet innebär ett fortsatt arbete för att invandrarna skall få samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt. Målet innebär 
vidare att alla grupper i samhället skall ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och 
utveckla sitt modersmål114 och att utöva kulturverksamhet. Invandrar- och 
minoritetspolitiken bör därför syfta till att ge medlemmar av språkliga 
minoritetsgrupper möjlighet att inom ramen för en intressegemenskap, som omfattar 
hela det svenska samhället, ge uttryck för en egen språklig och kulturell identitet115.

                                          
112 Samernas skolgång hade utretts av 1957 års Nomadskolutredning som lämnade betänkandet ”Samernas 
skolgång” (SOU 1960:41).  
113 I direktivtexten definierar statsrådet assimilation som ”införlivning av invandrarna språkligt och 
kulturellt med befolkningen i övrigt” och integration som ”att invandrarna passas in i samhället med 
bevarad språklig och kulturell särart” (SOU 1974:69, s. 450). 
114 Hemspråksreformen kan ses som ett uttryck för att ge denna möjlighet. IU föreslog i sitt betänkande att 
en särskild grupp skulle utses med syfte att verkställa en översyn av invandrarelevernas 
utbildningssituation, vilket också skedde. 
115 I 1976 års regeringsform stadgas att ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att 
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas” (Regeringsformen 1 kap, 2 §). 
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   Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter skall kunna välja i 
vilken grad de vill uppgå i en svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill 
bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Åtgärder för att bevara kontakten 
med ursprungslandets kultur underlättar även valet mellan att stanna i Sverige eller 
återvända och återanpassas i ursprungslandet116.
   Samverkansmålet innebär att en ömsesidig och omfattande samverkan bör komma 
till stånd mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen.
Målet inbegriper ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrarna och den 
inhemska befolkningen. Ett förverkligande av samverkansmålet förutsätter bl.a. att 
invandrarna ges större möjligheter att aktivt delta i det politiska livet i Sverige117, att 
de ges vidgade möjligheter till kulturell egenverksamhet och att invandringens 
positiva kulturella effekter uppmärksammas i ökad utsträckning118 (Prop. 1975:26, s. 
60, min kursivering).

Enligt riktlinjerna skulle invandrarnas kulturella och språkliga bakgrund nu 
erkännas och främjas. Stor vikt lades härvidlag på möjligheten att behålla 
och vidareutveckla modersmålet119.
   Den ideologiska utgångspunkten för invandrarpolitiken har i efterhand 
sagts innebära en omsvängning från assimilationspolitik till kulturell 
pluralism120. Hur denna kulturella pluralism skulle se ut i praktiken var 
emellertid mycket vagt formulerat. Frågan är om det var en omläggning i 
riktning mot ett mångkulturellt samhällsideal och en mångkulturell politik, 
eller om det endast är en etikettering som är möjlig att göra i efterhand. 

De tidiga utbildningsåtgärderna 
Parallellt med utlänningsutredningen arbetade även 1964 års Utlands- och 
internatskoleutredning. Även om kommitténs huvuduppdrag var att utreda 
de utlandssvenska barnens skolgång ingick det enligt direktivet även att 
utreda ”de problem, som uppkommer för de inflyttade minoriteternas 
skolgång” (SOU 1966:55, s. 13). De minoriteter som åsyftades var främst de 

                                          
116 I betänkandet ”Invandrarna och minoriteterna” (SOU 1974:69) är valfrihetsmålet något annorlunda 
formulerat: Valfrihetsmålet innebär att  

medlemmar av språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige genom samhällsinsatser skall ges 
möjligheter att själva välja i vilken grad de skall bibehålla och utveckla den ursprungliga kulturella 
identiteten och i vilken grad de skall uppgå i en svensk kulturell identitet. Detta förutsätter att de olika 
invandrargrupperna får ekonomiskt och annat stöd för att utveckla kulturell egenverksamhet, och att 
det allmänna kulturutbudet bättre svarar mot de behov som uppkommit genom invandringen (a.a., ss. 
95-96, min kursivering).  

I propositionstexten finns ”genom samhällsinsatser” inte längre kvar. 
117 En förutsättning gavs genom kommunal rösträtt och valbarhet för invandrare (Prop. 1975/76:23). 
118 1978 tillsattes den så kallade Diskrimineringsutredningen för att överväga behovet av åtgärder för att 
förebygga fördomar och diskriminering. 
119 Förslag och beslut avseende utbildningsåtgärder redovisas i nästa avsnitt. 
120 Widgren (1980) uttrycker innebörden av denna pluralistiska ideologi som att  

staten ger de olika etniska grupperna möjlighet att - samtidigt som de känner lojalitet och samhörighet 
med staten och majoritetsbefolkningen och talar dess språk - bibehålla och utveckla sina egna språk 
och etniska särdrag, och att det betraktas som ett värde för staten att det finns flera kulturer som lever i 
ett befruktande kulturellt samspel med varandra (a.a., ss. 76-77) 
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efter kriget från andra länder nyinflyttade grupper, ”vilkas barn av språkliga 
eller religiösa skäl kan behöva beredas särskid [sic] skolgång” (a.a., s. 17). 
De barn som avsågs var de som kunde förutsättas stanna i landet under lång 
tid och inte de barn som endast behövde tillfällig skolgång. Kommittén hade 
bland annat i uppdrag att undersöka om det förelåg särintressen på 
undervisningens område för dessa grupper och om det var motiverat med 
åtgärder från samhällets sida (ibid.). 

Behovet av särskild skolgång för minoriteternas barn avvisas 
År 1966 lämnade 1964 års Utlands- och internatskoleutredning betänkandet 
”Skolgång borta och hemma” (SOU 1966:55). I detta betonades att man såg 
minoriteternas skolgång som ”ett delproblem i ett mycket större 
frågekomplex, nämligen det om invandrarnas anpassning i Sverige” (a.a., s. 
225). Man ansåg det viktigt att de inflyttade minoriteternas barn 
tillförsäkrades ”en lika god utbildning som övriga barn i Sverige och samma 
fostran till samhörighet med samhället” (a.a., s. 255). Utredarna menade att 
det var två sorters åtgärder som kunde övervägas  inom skolans område för 
de elever som skulle kvarstanna121 i Sverige för lång tid: åtgärder för att 
underlätta barnens anpassning i det svenska samhället och åtgärder för att 
möjliggöra en bibehållen kontakt med föräldrarnas kulturella miljö. 
Stödundervisning i svenska gavs som exempel på den förstnämnda typen av 
åtgärder och undervisning i barnens modersmål som exempel på den 
sistnämnda samt för stora minoritetsgrupper även i för gruppen centrala 
ämnen. Utredarna menade att så långt möjligt borde skolan inta en neutral 
hållning till i vilken utsträckning barn och föräldrar eftersträvar assimilation, 
men menade samtidigt att man borde uppmuntra strävanden att få kunskap i 
andra språk och kännedom om förhållanden i andra länder. Detta fick dock 
inte ske till priset av särskilda klasser och skolor för minoriteternas barn.  
   På våren 1968 tog riksdagen ställning till propositionen ”Angående 
undervisning för utlandssvenska barn samt för vissa minoriteter i Sverige” 
(Prop. 1968:67). Det föredragande statsrådet Palme var i stor utsträckning 
enig med vad som framkommit i utredningen. Ett viktigt undantag var dock 
att han i propositionen förordade att alla barn skulle undervisas i svenska 
skolor, oavsett vistelsetidens längd i Sverige (med undantag av vistelse av 
rent tillfällig karaktär), det vill säga här fanns ingen parallellitet med vad 
som förordades för svenska barn i utlandet. Tanken på speciella skolor för så 
kallade språkliga och religiösa minoriteter avvisades med undantag för de 
estniska grundskolorna och den judiska skolan Hillelskolan. 

                                          
121 Utredarna menade att för de invandrade som redan på förhand visste att deras vistelse i Sverige skulle 
vara kortvarig skulle det vara möjligt med en icke svensk skolgång på samma sätt som svenska barn fick 
svensk skolgång vid kortare vistelse utomlands (SOU 1966:55, s. 234). 
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   Samundervisningen betonas starkt. Grundtankarna i och syftet med den 
nyligen genomförda grundskolereformen lyser tydligt igenom. Den nya 
skolan skulle vara en skola för alla och kunna ta emot barn och ungdomar 
oavsett bakgrund och anförande statsråd fann ”det utomordentligt angeläget 
att slå vakt härom” (a.a., s. 58). Denna målsättning, med starka 
jämlikhetsambitioner, överskuggade andra hänsyn och istället lyfts 
samundervisningens fördelar fram: ”Samundervisningen har avgjorda 
fördelar, såväl pedagogiskt som med tanke på att den omedelbara kontakten 
mellan invandrarnas barn och svenska barn bör befrämja den ömsesidiga 
förståelsen” (a.a., s. 55). Försöksverksamhet122 och stödundervisning123 var 
svaret på hur man skulle komma tillrätta med de specifika behov som 
inledningsvis kunde uppstå till följd av att undervisningen och skolgången 
skulle ske på svenska. 
   I propositionen ställde man sig däremot positiv till kompletterande 
undervisning i modersmålet och ”hemkulturen” (nationella ämnen) för barn 
som tillhör språkliga minoriteter. Statsrådet anförde vidare att frågan om 
möjligheten för minoritetsbarn att välja sitt modersmål i grundskolan skulle 
behandlas i samband med förslaget om översyn av läroplanen för 
grundskolan (a.a., s. 57).  

Möjlighet att både utveckla kunskaper i modersmålet och i 
samhällsspråket svenska inom grundskolans ram 
Utbildningsfrågorna för invandrarbarn behandlades på ett principiellt plan 
även av Invandrarutredningen, dels i delbetänkandet ”Invandrarnas 
utbildningssituation” (SOU 1971:51), dels i huvudbetänkandet ”Invandrarna 
och minoriteterna” (SOU 1974:69). I det förstnämnda betänkandet anförde 
man att ett självklart mål för skolans anpassningsåtgärder är att alla 
invandrarbarn tillförsäkras goda kunskaper i svenska, vilket de såg som en 
förutsättning för lika villkor med den infödda befolkningen (SOU 1971:51, 
ss. 58-59). De skriver vidare att satsning på undervisning i svenska ”varken 
behöver eller får innebära att man omöjliggör för dessa barn att bibehålla 
och utveckla sitt hemspråk” (a.a., s. 59). Istället menade man att det är ett 
samhällsintresse att ge goda möjligheter för tvåspråkighet och att det var 
viktigt att informera föräldrar om möjligheten till undervisning på 
modersmålet (ibid.).  
   Vidare menade utredarna att man borde värna om barnets rätt till sitt 
modersmål och i sitt huvudbetänkande förde man fram att kommunerna 
borde ha en skyldighet att anordna hemspråksundervisning, men att 
                                          
122 T.ex. genom så kallade genomgångsklasser och  genom läsinlärning på modersmålet. 
123 Statsbidrag för särskild undervisning i svenska språket för utländska och statslösa barn inom den 
obligatoriska skolan har medgetts sedan 1959. 1966 infördes rätt till statsbidrag till stödundervisning för 
utländska, statslösa och svenska barn från utländska skolor. Undervisningen kunde dels bestå i elementär 
undervisning i svenska språket, dels i studiehandledning på elevens modersmål. 
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undervisningen skulle vara frivillig för eleverna (SOU 1974:69). Vidare 
menade man att antalet undervisningstimmar i hemspråket borde utökas för 
att möjliggöra utvecklandet av en aktiv tvåspråkighet. I betänkandet föreslog 
man också att de gällande bestämmelserna och anvisningarna för 
hemspråksundervisningen skulle ses över av en särskild grupp. 
    I propositionen, som följde betänkandet, instämmer det föredragande 
statsrådet Leijon i vad Invandrarutredningen anfört och säger: 
”Invandrarbarnen bör i görligaste mån erbjudas möjlighet att genom 
åtgärder inom skolsystemets ram bevara och utveckla sin språkliga och 
kulturella identitet” (Prop. 1975:26, s. 71). Samtidigt tar hon avstånd från 
egna skolor för språkliga och religiösa minoriteter med motiveringen att den 
svenska grundskolan ”skall vara en skola för alla ungdomar, oberoende av 
deras sociala, ekonomiska, nationella eller religiösa bakgrund” (a.a., s. 72). 
Hon lyfter vidare fram ett nytt motiv till samundervisningen, nämligen 
invandrarelevernas betydelse för förverkligandet av skolans 
internationalisering:

Genom att det i skolan finns ungdomar med olika kulturbakgrund kan ömsesidig 
förståelse och respekt och aktivt intresse väckas för andra språk, kulturer, normer och 
värderingar. Invandrareleverna är därför en särskilt värdefull tillgång i skolan för att 
förverkliga en internationalisering av undervisningen (a.a., s. 73, min kursivering). 

Statsrådet förespråkade precis som utredarna att hemspråksundervisningen 
skulle vara frivillig och menade vidare att omfattningen borde vara beroende 
av barnens och föräldrarnas önskemål (a.a., s. 73). Riksdagen fattade beslut 
om att hemspråksundervisningen skulle vara frivillig för eleven och övriga 
frågor kring hemspråksundervisningen lämnades, precis som 
Invandrarutredningen föreslagit, till en särskild grupp att utreda.
   En arbetsgrupp, som tog namnet ”Invandrargruppen”, tillsattes med 
uppdraget att ”verkställa en översyn av invandrarelevernas 
utbildningssituation i grundskolan och gymnasieskolan” (DsU 1975:13, s. 
8). Att konkretisera och utveckla invandrarutredningens förslag, bland annat 
mot bakgrund mot remissyttrandena, angavs som en lämplig utgångspunkt 
för arbetsgruppens arbete. Bland annat hade arbetsgruppen att ”överväga 
efter vilka riktlinjer hemspråksundervisningen skall ordnas, bedöma om 
behov föreligger av en utökning av antalet undervisningstimmar i hemspråk 
samt lämna förslag – om gruppen finner att antalet hemspråkstimmar bör 
utökas – hur undervisningen bör infogas i elevens arbetsdag” (a.a., s. 9). 
   Resultatet av Invandrargruppens arbete presenterades i 
departementsskrivelsen ”Förslag om åtgärder för invandrarbarn i förskola, 
grundskola och gymnasium” (DsU 1975:13) och låg till grund för beslutet 
om en ”hemspråksreform”.
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Hemspråksreformen 
Behovet av en reformering avseende stödundervisningen och hemspråks-
undervisningen motiverades av ”Invandrargruppen” på följande sätt: 

För att målen för den svenska invandrarpolitiken skall förverkligas krävs att 
invandrarnas barn dels får en skolutbildning som är reellt jämställd med infödda 
svenska barns, dels att de ges reell valfrihet i fråga om att bibehålla och utveckla sin 
ursprungliga språkliga och kulturella identitet. Konkret betyder detta, att invandrar-
barnens behov av stödundervisning skall tillgodoses och att möjlighet till 
undervisning i ursprungslandets språk och kultur skall erbjudas dem inom det svenska 
skolväsendets ram (a.a., s. 71). 

Invandrargruppen lyfter i sitt betänkande fram att det skett en väsentlig 
förändring i synen på språkets roll och betydelse för individens och 
samhällets utveckling. Inte minst gällde detta synen på tvåspråkighet, som 
tidigare betraktats som en belastning för individen och ett hinder för 
inlärning av majoritetsspråket. I betänkandet hävdade man: 

Denna syn på den individuella tvåspråkigheten sammankopplad med en uttalad 
strävan att med befolkningsmajoriteten assimilera grupper, som uppfattades som 
främmande var tidigare vägledande även för det svenska skolväsendets förhållande 
till elever med annat hemspråk än svenska. Ett av utbildningens främsta mål var att 
genom en enspråkig svensk utbildning inlemma eleverna i den svenska språk- och 
befolkningsgemenskapen (a.a., s. 18). 

Med hänvisning till forskning och försöksverksamhet menade man att goda 
kunskaper i hemspråket även innebar bättre möjligheter att utveckla andra 
språk (ibid.) och att språket visat sig vara den kanske viktigaste byggstenen i 
individens identitet (a.a., s. 21). 
   Utifrån bland annat ovanstående menade invandrargruppen att kommunen 
skulle ha skyldighet att anordna stödundervisning för de invandrarelever 
som saknade tillräckliga kunskaper i svenska, eller saknade 
”ämneskunskaper” och hemspråksundervisning ”för alla elever för vilka ett 
annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö” (a.a., s. 
73). Vidare skulle kommunen ha skyldighet att informera om möjligheterna 
att få sådan undervisning (ibid.). 
   I allt väsentligt följde man i de efterföljande propositionerna de i 
utredningen föreslagna åtgärderna. Genom riksdagens beslut om 
”hemspråksundervisning m.m. för invandrarbarn” (Prop. 1975/76:118), den 
så kallade ”hemspråksreformen”, fick kommunerna skyldighet att aktivt 
främja och stimulera tvåspråkighet hos barn till invandrare och barn inom 
ursprungliga minoriteter i Sverige. Man kan säga att aktiv tvåspråkighet blev 
ett särskilt invandrarpolitiskt mål för skolan. Riksdagsbeslutet innebar att 
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alla barn och ungdomar fick rätt till hemspråksundervisning124 om ett annat 
hemspråk än svenska utgjorde ett levande inslag i hemmiljön125 samt vid 
behov rätt till stödundervisning samtidigt som dessa åtgärder gjordes till 
kommunala skyldigheter. Också barn som tillhörde ursprunglig språklig 
minoritet i landet, eller vars familj bott i landet i en eller flera generationer 
medgavs rätt till hemspråksundervisning om barnets språkliga miljö krävde 
det. Deltagandet i undervisningen skulle som tidigare vara frivilligt.  
   Reglerna för statsbidragen till hemspråksundervisningen fattades av 
riksdagen då den tog ställning till regeringens proposition ”om statsbidrag 
till hemspråksundervisning för invandrarbarn m.m.” (Prop. 1976/77:22)126.
Statsbidragsreglerna medgav stor frihet för kommunerna avseende hur
undervisningen skulle se ut och till exempel medgavs både så kallade 
förberedelseklasser och blandade klasser (a.a., s. 18). Samtidigt beslutades 
om statligt reglerade tjänster för hemspråkslärare. Hemspråksreformen 
”fullbordades” genom att riksdagen 1977 beslutade om en 
hemspråkslärarutbildning (Prop. 1976/77: 76). 
   Även om hemspråksreformen trädde i kraft 1977 fanns delar av innehållet 
redan sedan tidigare. Läsåret 1966/67 utgick för första gången statsbidrag 
till stödundervisning för invandrarelever. Som stödundervisning räknades 
undervisning i svenska som främmande språk och studiehandledning på
elevens modersmål127. Möjlighet för elever med annat modersmål än 
svenska att få undervisning på sitt eget modersmål skapades genom 
statsmakternas beslut år 1968 (Prop. 1968:67). Den stora skillnaden i och 
med hemspråksreformen bestod i att det blev en skyldighet för kommunen 
att ordna undervisningen och en rättighet för eleven att ta del av den. 

Invandrarpolitikens utvärderingsfas 
Nästan samtidigt som de invandrarpolitiska målen fastställdes ändrade  
invandringen karaktär. Tidigare arbetskraftsinvandring ersattes av flykting- 
och anhöriginvandring. De asylsökande kom dessutom allt oftare från länder 
utanför Europa. Folkomröstningen i Sjöbo 1988, som innebar ett nej till 
mottagande av flyktingar/asylsökande i kommunen, medförde en intensiv 
debatt om rasism, främlingsfientlighet och invandring. Mot slutet av 
decenniet skärptes invandringskontrollen och reglerna för asyl. Samtidigt 
som invandringen ändrade karaktär skedde även andra genomgripande 
förändringar i samhället. I regeringens proposition ”om invandrarpolitiken” 
(Prop.1985/86:98) nämner man bland annat arbetsmarknadens 
                                          
124 Hemspråksträning inom förskolan. 
125 Med levande inslag i hemmiljön avsågs i normalfallet att minst en förälder eller vårdnadshavare har ett 
annat modersmål än svenska och använder det i umgänget med barnet. 
126 I propositionen behandlades även vissa frågor rörande tjänster som hemspråkslärare.  
127 Undervisningens syfte var främst att så fort som möjligt inlemma invandrareleverna i vanliga svenska 
klasser.
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omstrukturering, generationsskiftet bland invandrarna, (från personer som 
själva invandrat till ”andra”- och ”tredjegenerationsinvandrare”) samt 
tendenser till diskriminering samtidigt med ökad tolerans i den allmänna 
opinionen (a.a., ss. 14-16). Det kom även rapporter om att invandrarna hade 
sämre arbetsförhållanden och sämre hälsa än infödda svenskar. Omfattande 
flyktinginvandring bidrog till långa väntetider i avvaktan på beslut om asyl 
och minskade möjligheter att försörja sig själva. Sammantaget ledde dessa 
förändringar fram till krav på nya åtgärder, eftersom den uppkomna 
situationen utmanade både invandrarpolitiken och samhällspolitiken i stort. 
Inte minst ställdes krav på preciseringar av valfrihetsmålet. 
   Det är främst inom ramen för två utredningar som den på sjuttiotalet 
formulerade invandrarpolitiken utvärderas: Invandrarpolitiska kommitténs 
utredning och Diskrimineringsutredningen. Betänkandena från båda dessa 
utredningar ligger till grund för regeringens proposition (1985/86:98) ”om 
invandrarpolitiken”. I denna genomgång fokuseras främst den förstnämnda 
utredningens huvudbetänkande ”Invandrar- och minoritetspolitiken” (SOU 
1984:58). Inom utbildningspolitiken, relaterad till invandrar- och 
minoritetspolitiken, var det främst inom ramen för Språk- och 
kulturarvsutredningen som utvärderingen skedde. 
   1987 tillsattes dessutom en parlamentariskt sammansatt kommission mot 
rasism och främlingsfientlighet med uppdraget att pröva vilka ytterligare 
åtgärder som kunde vidtas för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet 
samt ge förslag på hur man kunde stimulera sådana åtgärder (Dir. 1987:40, i 
SOU 1989:13, s. 142). 
   Invandrarpolitiska kommittén tillsattes 1980 med uppdraget göra en 
översyn av principerna för både invandrings- och invandrarpolitiken (Dir. 
1980:48 i SOU 1982:49). De tidigare fastslagna riktlinjerna för invandrar- 
och minoritetspolitiken skulle vara fortsatt vägledande, men man pekade i 
direktivet på att det kunde vara nödvändigt att i vissa fall precisera målen så 
att innebörden blev mer tydlig: ”Det gäller bl.a. förhållandet mellan 
samhällets strävanden i riktning mot social och ekonomisk jämlikhet å den 
ena sidan och de etniska minoriteternas rättigheter att behålla och utveckla 
ett eget kulturarv å den andra” (a.a., s. 315). Statsrådet Andersson anförde 
att det fanns ett behov av en sådan avvägning – inte minst inom 
utbildningsområdet. Vidare betonade man i direktivet att det krävdes en 
precisering av valfrihetsmålet:

Valfrihetsmålets syfte är att ge alla människor i Sverige som vill tillhöra en etnisk 
eller språklig minoritet möjlighet till kulturell identitet och till att behålla och 
utveckla sitt språk och kulturarv. De etniska minoriteternas rättigheter är inskrivna i 
regeringsformen. Valfrihetsmålet får dock inte tolkas som ett godtagande av sådana 
värderingar som starkt avviker från den grundsyn som kommer till uttryck i vår 
lagstiftning rörande t.ex. jämställdhet mellan kvinnor och män eller barns rättigheter 
(a.a., ss. 315-316). 
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Efter regeringsskiftet 1982 fick kommittén ett tilläggsdirektiv som till 
största delen var i överensstämmelse med det första. Även statsrådet Gradin 
menade till exempel att valfrihetsmålet måste förtydligas och anförde 
följande motivering: 

Dess [valfrihetsmålets] egentliga innebörd är att det endast är den enskilde som kan 
avgöra i vilken utsträckning han vill uppgå i en annan kulturell identitet eller inte. 
Valfrihetsmålet har emellertid kommit att tolkas som ett godtagande av värderingar 
som starkt avviker från den grundsyn i skilda frågor som kommer till uttryck i svensk 
lagstiftning. Det är därför nödvändigt att klarare uttrycka det svenska samhällets 
grundsyn i olika värderingsfrågor (Dir. 1983:39 i SOU 1984:58, s. 368). 

I tilläggsdirektiven uppmanades kommittén att även analysera minoritets-
begreppet med hänsyn till situationen för olika grupper i det svenska 
samhället samt att överväga ett nytt statligt stöd för minoritetspolitiska 
insatser med syfte att ge invandrar- och minoritetsgrupper möjligheter att 
behålla och utveckla sitt nationella arv i Sverige (a.a., s. 369). Däremot 
skulle Invandrarpolitiska kommittén inte föreslå åtgärder för 
ungdomsskolans del, eftersom Språk- och kulturarvsutredningen, som 
arbetade parallellt, hade detta uppdrag. Kommittén hade också att utreda 
frågan om eventuell registrering av språklig eller etnisk tillhörighet. 
   Uppdraget som Diskrimineringsutredningen fick var att ”utarbeta ett 
samlat program för att motverka fördomar och diskriminering i fråga om 
invandrare och etniska minoriteter i Sverige” (Dir. 1978:78, i SOU 1984:55, 
s. 269) utifrån en kartläggning av de aktuella problemens bakgrund, karaktär 
och omfattning samt en undersökning av de rättsregler som berörde 
invandrarna.

Dokumenten
De dokument som jag särskilt studerat avseende invandrar- och utbildnings-
politiken under utvärderingsfasen framgår av tabell 7.2. 
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Tabell 7. 2 Studerade dokument avseende utvärderingsfasen 

Betänkanden Propositioner

Olika ursprung. Gemenskap i Sverige. 
Utbildning för språklig och kulturell 
mångfald. Huvudbetänkande av Språk- och 
kulturarvsutredningen (SOU 1983:57). 

I rätt riktning. Etniska relationer i Sverige. 
Slutbetänkande av diskriminerings-
utredningen (SOU 1984:55). 

Invandrar- och minoritetspolitiken. 
Slutbetänkande av invandrarpolitiska 
kommittén (SOU 1984:58). 

Regeringens budgetproposition 1985, 
bilaga 10 (Prop. 1984/85:100). 

Regeringens proposition om invandrar-
politiken (Prop. 1985/86:98). 

De övergripande målen kvarstår men valfrihetsmålet 
preciseras
Den del av Invandrarpolitiska kommitténs utredning som behandlade 
invandrarpolitiken presenterades 1984 i betänkandet ”Invandrar- och 
minoritetspolitiken” (SOU 1984:58). Kommittén hade, som jag redan 
nämnt, bland annat i uppdrag att precisera valfrihetsmålet. I förarbetena till 
riktlinjerna för de invandrar- och minoritetspolitiska målen saknades en 
diskussion om valfrihetens innehåll, begränsningar och villkor, vilket hade 
lett till att detta mål kommit att tolkas på olika sätt. Kommitténs uppfattning 
var att det inte var möjligt att tolka valfrihetsmålet så att olika 
invandrargrupper skulle kunna behålla ursprungligt livsmönster och 
ursprunglig kultur oförändrad, eftersom någon form av assimilationsprocess 
till det nya samhället nästan alltid äger rum: ”Vad det kan bli frågan om är 
att utveckla ett kulturliv med utgångspunkt i kulturarvet från det gamla 
landet, vari bl.a. ligger att i varierande grad kunna behålla och utveckla 
modersmålet” (a.a., s. 45). Kommittén tog fasta på att valfriheten i praktiken 
måste gälla ”nya kulturgemenskaper utvecklade här i landet på basis av 
kulturarvet hemifrån” (ibid.). I valfriheten kunde inte ingå, menade 
kommittén, att välja bort det svenska språket. Användandet av olika 
individers modersmål i officiella sammanhang, till exempel vid 
samhällsinformation till nyanlända, skulle därför inte ses som inslag i en 
minoritetspolitik syftande till ett officiellt flerspråkigt Sverige, utan endast 
som en initial åtgärd.  
   Enligt kommittén skulle ”kultur” i valfrihetsmålet tolkas ganska snävt – 
invandrarna skulle ha lika möjligheter att behålla och utveckla annat 
modersmål än svenska samt utveckla kulturella aktiviteter på sitt modersmål 
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med utgångspunkt i det egna kulturarvet. Att behålla sin kultur i en mer 
antropologisk mening tog kommittén avstånd från:  

Sedvänjor som strider mot svensk lagstiftning kan inte tolereras. Man bör inte heller 
acceptera sedvänjor eller normer som avviker från vad statsmakterna i andra samman-
hang, t ex i grundskolans läroplan eller i fråga om demokrati, klart har tagit ställning
för. Samtidigt finns det inte någon anledning att från principiella utgångspunkter 
diskutera skillnader i värderingar eller sedvänjor som varken strider mot svensk lag 
eller mot sådana grundläggande värderingar vi här talar om (a.a., s. 47). 

Kommittén menade att det endast var möjligt att ha kvar valfrihet som ett 
övergripande mål för invandrar- och minoritetspolitiken om det avgränsades 
till valfrihet avseende språk och kultur i traditionell mening128.
   Även det föredragande statsrådet Gradin menade att valfrihetsmålet inte 
fick tolkas som ”ett bortväljande av det svenska språket och den 
intressegemenskap som omfattar hela det svenska samhället” (Prop. 
1985/86:98, s. 21). Det sistnämnda var för övrigt en avgränsning som redan 
sedan tidigare fanns i jämlikhetsmålet. Gradin motiverade preciseringen av 
målet med att det i förarbetena till 1975 års riktlinjer inte fördes någon 
diskussion om valfrihetens innehåll, begränsningar och villkor, vilket 
inneburit att målet kommit att tolkas på olika sätt och att det i den allmänna 
debatten ”ofta kommit att uppfattas som gällande hela livsmönstret: normer, 
värderingar, seder och bruk” (a.a., s. 20).
   Den precisering av valfrihetsmålet som gjordes av riksdagen var att det, 
liksom jämlikhets- och samverkansmålet, skulle finnas kvar som 
övergripande mål för invandrarpolitiken, men att det skulle tolkas så ”att det 
innefattar respekt för den enskildes identitet och integritet samt möjligheter 
att utveckla det egna kulturarvet inom ramen för de grundläggande normer 
som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad” (a.a., s. 21). 
Utöver de tidigare målen antog riksdagen, utifrån 
Diskrimineringsutredningens betänkande, att invandrarpolitiken också måste 
präglas av ”en uttrycklig vilja att utveckla goda etniska relationer”129 (ibid., 
                                          
128 Diskrimineringsutredningen tyckte att ordet respekt bättre än valfrihet uttryckte statsmakternas 
intentioner (SOU 1984:55, s. 35). Utredningen pekade vidare på att valfrihetsmålet kunde ge upphov till 
vad man kallade en ”valfrihetsparadox”: 

Valfrihetsmålet är ett uttryck – kanske det främsta – för de svenska statsmakternas etniskt toleranta 
ideologi. Att nå målet innebär det mångkulturella samhället i verklig mening. Å andra sidan kommer 
det alltid att råda en kulturellt hegemonisk situation. En majoritetskultur, visserligen föränderlig över 
tid, kommer alltid att dominera. Jämlikhet mellan kulturerna uppnås inte. Den etniskt toleranta 
ideologin och politiken bidrar till en fortsatt marginalisering av de etniska minoriteterna och ett 
kvarstannande i den klass i vilken de inträdde vid ankomsten hit. Då blir etnisk minoritetstillhörighet 
liktydig med tillhörighet till en ”tjänande underklass”, en konservering av rådande ojämlikhet. Det är 
en valfrihetsparadox (a.a., s. 165, kursivering i original). 

129 Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet sammanfattade sin syn på de grundläggande 
villkoren för gemenskap över etniska gränser, goda etniska relationer, med ”Arbete, bostad och en chans 
till en pratstund” (SOU 1989:13, s. 37). Vad man förespråkade var generell välfärdspolitik samt kunskaper 
i svenska språket. Det sistnämnda såg de som en grundläggande förutsättning för delaktighet i det svenska 
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kursivering  i original). Beslut fattades också om att en diskriminerings-
ombudsman skulle tillsättas.  
   Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet ansåg inte denna 
precisering av valfrihetsmålet som tillräcklig och i regeringens proposition 
”om åtgärder mot etnisk diskriminering m.m.” (Prop. 1989/90:86) 
instämmer man i detta och statsrådet anför att hon kommer att återkomma 
till denna fråga senare. 

Minoriteterna som både försvann och fanns kvar 
Utifrån en genomgång av hur minoritetsbegreppet användes till exempel i 
internationella konventioner konstaterade Invandrarpolitiska kommittén att 
de invandrargrupper som invandrat till Sverige från 1940-talet och framåt 
”inte kan anses vara språkliga/nationella minoriteter enligt internationellt 
synsätt” (SOU 1984:58, s. 69). Kommittén menade att den gängse 
uppfattningen internationellt sett var att man med minoriteter endast avsåg 
ursprungliga sådana, det vill säga grupper som sedan länge varit bosatta i 
landet ifråga (a.a., s. 56). Samtidigt påpekade man att det vare sig fanns 
några allmänt accepterade folkrättsliga regler eller konventioner avseende 
vilka grupper som kunde betraktas som minoriteter eller vilka skyldigheter 
som samhället kunde sägas ha gentemot dem (a.a., s. 58).  
   Utredarna slog fast att målen som formulerats för den svenska invandrar- 
och minoritetspolitiken var oberoende av hur man i andra länder skulle 
bedöma situationen. I stället ställde de frågan om hur invandrargrupperna 
skulle komma att utvecklas och kom fram till följande slutsatser:  

Det är föga troligt att någon av de nu existerande grupperna kan behålla sin egenart 
som en etnisk sammanhållen grupp mer än ett par generationer utan fortsatt 
invandring…. Det förefaller inte sannolikt att de invandrargrupper som nu finns i 
Sverige med tiden skulle utvecklas till språkliga/nationella minoriteter i den betydelse 
ordet har använts internationellt. …. Vi tror alltså på en utveckling som snarare 
innebär  ”interkulturella” människor än ett ”mångkulturellt” samhälle med distinkta 
minoritetsgrupper med olika språk och kulturer (a.a., s. 69). 

Det ovan sagda till trots menade kommittén att man inte borde göra någon 
uppdelning i invandrar- och minoritetspolitik, utan begreppet skulle också i 
fortsättningen uppfattas som en enhet, invandrar- och minoritetspolitik, som 
är sammansatt av olika delar. Detta ställningstagande motiverades bland 
annat med att det inte var möjligt att tidsmässigt avgränsa när en individ 
eller en grupp upphör att uppleva sig som invandrare och i stället blir del av 
en minoritetssituation: ”Åtgärder för invandrarnas integrering och för 

                                                                                                                            
samhället. De hävdade därför att lära sig svenska måste ses som en principiell skyldighet för invandrare 
som lever i Sverige (a.a., s. 48). 
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kulturbevarande  åtgärder bör alltså vara delar av en sammanhållen 
invandrar- och minoritetspolitik” (a.a., s. 71). 
   I sitt betänkande föreslog också kommittén att man skulle göra det möjligt 
att i folkbokföringen göra en frivillig anteckning om språktillhörighet, så 
kallad språkregistrering. Motiveringarna bakom förslaget var främst att det 
från olika invandrarorganisationer framförts önskemål samt att utredarna 
menade att en officiell registrering av språk även skulle ha ”ett värde som 
bevis på att samhället tar de språkliga minoriteternas behov och önskemål på 
allvar. För många medlemmar i språkliga minoritetsgrupper torde en sådan 
möjlighet upplevas som ett officiellt erkännande av den egna gruppens 
existensberättigande i Sverige” (SOU 1984:58, s. 166). 
   Utifrån kommitténs redovisning av sin analys av minoritetsbegreppet 
konstaterar statsrådet Gradin att minoritetsbegreppet i den internationella 
betydelsen ”ursprungliga minoriteter”, och inte från andra länder relativt 
nyligen invandrade grupper, ”inte kan sägas vara tillämpligt på 
invandrarsituationen i Sverige” (Prop. 1985/86:98, s. 17). Riksdagens beslut 
blev att begreppet skulle anpassas till folkrättsligt synsätt och förbehållas 
inhemska, ej invandrade minoriteter. Beslutet innebar egentligen att en 
grundlagsändring gjordes. 
   Då det gäller de invandrarpolitiska åtgärderna ansåg statsrådet att det var 
de enskilda individernas förutsättningar och behov som skulle vara 
utgångspunkten, med undantag för bidrag till kollektiva verksamheter som 
föreningsverksamhet och religionsutövande (ibid.). 
   Förslaget om språkregistrering avvisades av statsrådet Gradin. Det främsta 
skälet till avvisandet var att hon inte ansåg språkregistrering ”vara förenlig 
med de principer om gemenskap och om respekt för den personliga 
integriteten som den svenska invandrarpolitiken bygger på” (a.a., s. 51). 
Därutöver anförde hon att hon var tveksam till den praktiska användbarheten 
av en frivillig språkregistrering (a.a., s. 50). 

Utbildningspolitiken under invandrarpolitikens utvärde-
ringsfas
Utbildningspolitik direkt relaterad till de övergripande målen för invandrar- 
och minoritetspolitiken under den här fasen kom främst till uttryck genom 
Språk- och kulturarvsutredningens förslag på förändringar och åtgärder 
inom skolområdet och inom vuxenutbildningen. Utbildningsfrågorna ingick 
emellertid även till en del i Invandrarpolitiska kommitténs och 
Diskrimineringsutredningens uppdrag.  
   Språk- och kulturarvsutredningen, som tillsattes 1981, arbetade delvis 
parallellt med Invandrarpolitiska kommittén och hade uppdraget att göra en 
översyn av invandrarfrågor inom skolväsendet och vuxenutbildningens 
område som aktualiserats till följd av målen för invandrar- och 

152



minoritetspolitiken. De skulle även komma med förslag till förändringar och 
åtgärder. I uppdraget ingick bland annat att kartlägga effekterna av 
hemspråksreformen, överväga om det finska språket skulle ges en 
särställning i relation till andra språkgrupper inom det svenska skolsystemet 
samt utvärdera hemspråksklasser och utifrån denna utvärdering ta ställning 
till om sådana klasser även skulle kunna anordnas på grundskolans 
högstadium. Kommittén hade också att utreda om benämningen ”hemspråk” 
skulle ändras samt se över och precisera vilka barn som skulle ha rätt till 
hemspråksundervisning samt föreslå andra lämpliga åtgärder inom 
skolområdet130 (Dir. 1981:49 i SOU 1983:57). 
   Då det gällde benämningen på det språk som undervisningen avser 
menade Språk- och kulturarvsutredningen att man även i fortsättningen 
skulle använda begreppet hemspråk som samlingsbeteckning, men om 
möjligt tillsammans med språkets namn. Från bland annat invandrar- och 
minoritetsorganisationer hade det riktats kritik mot termen hemspråk och de 
ville istället införa benämningen modersmål, vilken av de flesta uppfattades 
som en benämning med högre status. Utredarna tog avstånd från 
benämningen modersmål, bland annat med hänvisning till att modersmål 
tidigare varit ämnesbenämningen för undervisningen i modersmålet svenska 
och att man i samband med grundskolereformen ändrade 
ämnesbenämningen till svenska. Ett ytterligare skäl som anfördes var att 
modersmål som samlingsbeteckning för alla andra modersmål än svenska 
skulle medföra avgränsningsproblem då det gällde rätten till undervisning i 
språket i fråga131. Hemspråk menade man var ett välkänt och inarbetat 
begrepp som dessutom klart kunde definieras och därmed var användbart 
vid avgränsningen av vem som skulle ha rätt till undervisning i annat språk 
än svenska (SOU 1983:57, ss. 224-225).
   Då det gällde rätten till hemspråksundervisning, menade kommittén, borde 
de tidigare reglerna i stort sett fortsätta att gälla, vilket innebar att rätten till 
hemspråksundervisningen skulle vara knuten till det språk som utgjorde ett 
levande inslag i barnens hemmiljö och att det skulle vara elevens behov av 
språkstöd som skulle vara grunden för sådan undervisning. Kommittén 
pekade på att det inte alltid är bara ett hemspråk som är annat än svenska, 
men föreslog trots detta inte någon utvidgning av rätten till att omfatta 
undervisning i två språk. I stället förordade Språk- och 
kulturarvsutredningen att gällande bestämmelser skulle förtydligas på den 
här punkten (a.a., ss. 225-229).
   I regeringens proposition (1984/85:100) bifaller man hemspråk som 
samlingsbeteckning för undervisning i modersmålet och att då det är möjligt 

                                          
130 Det kanske viktigaste resultatet av utredningen var förslaget, och senare beslutet om, interkulturell 
undervisning. Eftersom jag redan redogjort för detta i kapitel två kommer jag inte här att uppehålla mig 
kring detta förslag, utan koncentrerar mig på kommitténs arbete i övrigt.  
131 En elev kan ju ha ett annat modersmål än det språk som används av en av föräldrarna i hemmet. 
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skall det användas tillsammans med namnet på språket. Likaså instämmer 
man i utredningens förslag om att hemspråksundervisning begränsas till ett 
språk och att riktlinjer till stöd för kommunerna skall utarbetas. Däremot 
menade man att ”ett levande inslag i hemmiljön” hade fått en för vid 
tolkning, vilket inneburit att en del av eleverna som deltagit i 
undervisningen inte haft den bakgrund i hemspråket som förutsatts. 
Statsrådet Göransson anför ”att definitionen ’barnets dagliga umgängesspråk 
i hemmet’ bättre motsvarar intentionerna med hemspråksundervisningen” 
(a.a., s. 97). Han underströk att det måste vara ett språk som används i 
hemmet och att det inte får vara fråga om någon nybörjarundervisning. 
Riksdagen beslutade om denna snävare definition av vilka som hade rätt till 
hemspråksundervisning, men denna insnävning gällde inte för samer, 
tornedalsfinnar, romer och från utlandet adopterade barn. 
   Vidare föreslog Språk- och kulturarvsutredningen att 
hemspråksundervisningen skulle kunna förläggas utanför den schemalagda 
undervisningen så att inte annan undervisning blev lidande. Undervisningen 
skulle även i fortsättningen vara frivillig, men utredningen menade att 
studiehandledningen på hemspråket skulle vara obligatoriskt132 (SOU 
1983:57, ss. 232-233). 
   Utredningen fick inget gehör för att göra studiehandledningen 
obligatorisk: ”Hemspråksundervisning och studiehandledning bör ses som 
erbjudanden” (Prop. 1984/85:100, s. 100), anförde statsrådet Göransson. 
Däremot hade regeringen inget att invända mot att hemspråksundervisning 
erbjöds på tid som innebar att eleven inte missade någon reguljär 
undervisning, men ansåg att detta var en fråga som måste beslutas på lokal 
nivå (a.a., ss. 100-101). 
   Vidare föreslog utredningen att försöksverksamheten med sammansatta 
klasser och hemspråksklasser på låg- och mellanstadiet med jämkade 
timplaner skulle upphöra och att detta i stället skulle vara en tillåten 
organisationsform för undervisningen, vilket också beslutades. Vidare 
beslutades att det var en kommunal angelägenhet att avgöra 
organisationsmodell för undervisning av invandrarelever (a.a.) 
   Att svenska skulle vara det huvudsakliga undervisningsspråket på 
högstadiet var man också överens om, liksom att det trots det skulle vara 
möjligt med försöksverksamhet med finska som undervisningsspråk i 
huvudämnena även på högstadiet. Språk- och kulturarvsutredningen fick 
också gehör för sitt krav på pedagogiska utvecklingsenheter i några 
kommuner med stort antal finskspråkiga elever. Det slogs fast att den finska 
gruppen har en särställning relativt andra grupper. 
   Vidare ledde utredningen till att regeringen i sin proposition ”om 
reformerad grundutbildning för lärare” (Prop. 1984/85:122) även föreslog 
                                          
132 Före hemspråksreformen var stödundervisning för invandrarelever, som både omfattade stödunder-
visning i svenska och studiehandledning på hemspråket, obligatoriskt för de elever som var i behov av det. 
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utbildning för lärare i svenska som andraspråk, något som riksdagen också 
beslutade om (Prop. 1985/86:98, s. 10).  
   Medan Språk- och kulturarvsutredningen hade utbildning som ett specifikt 
utredningsuppdrag ingick utbildning till viss del i Invandrarpolitiska 
kommitténs uppdrag. Enligt direktivet skulle kommittén särskilt utreda 
frågan om samhällets möjligheter att i ett längre perspektiv kunna erbjuda 
språkliga minoriteter utbildning, men även vård och service, på deras språk.
   Invandrarpolitiska kommitten instämde i Språk- och 
kulturarvsutredningens uppfattning om att det skulle vara elevernas behov 
och möjligheter till kunskapsinhämtning som skulle vara avgörande för om 
undervisningen i grund- och gymnasieskola skulle ske på svenska eller på 
elevens hemspråk. Vidare menade man att det i princip inte borde finnas 
hinder för undervisning på elevernas modersmål också i andra fall, under 
förutsättning att undervisningen i svenska gavs sådant utrymme och var av 
sådan kvalitet som fordras för att eleverna skall få goda kunskaper i svenska 
språket. Möjligheterna för sådan undervisning ansåg man dock som störst 
för elever med finska som hemspråk (SOU 1984:58, s. 180). 
   Också Diskrimineringsutredningen uppehöll sig till en del kring 
utbildnings- och skolfrågor. Inom ramen för utredningen gav man ut 
rapporten ”Fostran till tolerans?” (Bergman, 1983). Med rapporten ville man 
visa på svårigheterna att förverkliga de mångkulturella idealen inom ramen 
för en skola som i verkligt hög grad är svensk, det vill säga en institution 
präglad av svensk kulturtradition: ”Att den svenska skolan är svensk betyder 
att den är ett instrument för att åstadkomma en socialisation av eleverna till 
svensk kultur” (a.a., s. 101). Med detta avsåg man att oavsett elevens 
bakgrund finns det inget alternativ till det svenska133. Den svenska kulturen 
har enligt Erland Bergman hegemoni, det vill säga den svenska kulturen 
dominerar över alla andra olika delkulturer.
   Valfrihetsmålet, som invandrar- och minoritetspolitiskt mål, menade 
Bergman ledde till ett ”pluralistiskt dilemma” för skolans del: ”Hur förenar 
man kraven från majoritetsbefolkningen (som också är nationalstatens krav) 
att deras barn ska socialiseras till svensk kultur med minoriteternas lika 
berättigade krav att deras barn ska få ett rimligt stöd i skolan för 
socialisering till deras kultur? (a.a., s. 107). ”Svaret” som gavs i boken var 
att dilemmat till att börja med måste bli uppenbart och erkännas av dem som 
arbetar med och i den svenska skolan, det vill säga de måste få upp ögonen 
för skolans svenskhet. 
   Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet föreslog i betänkandet 
”Mångfald mot enfald” (SOU 1989:13) att läroplanen för grundskolan skulle 
förtydligas i fråga om interkulturellt synsätt i undervisningen och att en 
konkretisering skulle ske främst inom ämnet svenska och de samhälls-
                                          
133 Ett förhållande som delvis håller på att förändras till följd av friskolor av olika slag. Detta gäller dock 
sällan på mindre orter. 
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orienterande ämnena. Detta förslag fick vid remissförfarandet stöd från 
många håll och Skolöverstyrelsen, som stödde förslaget, hänvisade till sitt 
nyligen antagna ”Handlingsprogram för skolans internationalisering” (SÖ, 
1988a). Även regering och riksdag ställde sig bakom förslaget. 

Invandrarpolitikens omformuleringsfas 
Under 1990-talet fortsatte invandringen av flyktingar och anhöriga till 
tidigare invandrare. Till följd av kriget i före detta Jugoslavien kom många 
asylsökande därifrån medan övrig flyktinginvandring främst kom från länder 
utanför Europa. I och med inträdet i Europeiska unionen ökade även annan 
invandring markant. Samtidigt riktades kritik mot såväl invandrings- och 
invandrarpolitiken, inte minst av det nya populistiska partiet Ny demokrati 
som dessutom tog plats i riksdagen 1991. 
   Ett besvärligt ekonomiskt läge samt lågkonjunktur under den första delen 
av decenniet samt ett ökat internationellt beroende medverkade till att 
välfärden fördelades alltmer ojämnt mellan olika befolkningsgrupper och 
man började tala om ett två-tredjedelssamhälle. Arbetslösheten var betydligt 
högre bland invandrare och i ”Social rapport 1994” (Socialstyrelsen, 1994) 
framkom att inom i princip alla områden var invandrare mer utsatta än andra 
grupper. Det riktades också stor uppmärksamhet mot vad man menade 
invandrares bristande kunskaper i svenska och inte minst mot att det var 
möjligt att växa upp i Sverige utan att lära sig svenska, vilket ledde till att 
sökarljuset bland annat riktades mot boendesegregationen. En oro om att 
Sverige var på väg mot ett etniskt skiktat klassamhälle började sprida sig. 
   Under 1980-talet började och under 1990-talet fortsatte kritiken från 
etablerade invandrare, som ansåg att invandrar- och minoritetspolitiken 
glömts bort. Istället hade resurser och uppmärksamhet riktats mot 
invandringspolitiken och asylmottagandet, ansåg man. Många invandrare 
menade att de hade andra önskemål och behov än nyanlända flyktingar och 
de ville också bli av med ”invandrarstämpeln”. 

Dokumenten
De dokument som jag särskilt studerat avseende invandrar- och utbildnings-
politiken under omformuleringsfasen framgår av tabell 7.3. 
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Tabell 7. 3 Studerade dokument avseende omformuleringsfasen 

Betänkanden Propositioner

Sverige, framtiden och mångfalden. Slut-
betänkande från Invandrarpolitiska kom-
mittén (SOU 1996:55a). 

Steg mot minoritetspolitik. Europarådets 
konvention om historiska minoritetsspråk. 
Betänkande av Minoritetsspråkskommittén 
(SOU 1997:192). 

Steg mot minoritetspolitik. Europarådets 
konvention för skydd av nationella 
minoriteter. Betänkande av Minoritets-
språkskommittén (SOU 1997:193). 

Regeringens proposition. Sverige, fram-
tiden och mångfalden – från invandrar-
politik till integrationspolitik (Prop. 
1997/98:16).

Regeringens proposition. Nationella 
minoriteter i Sverige (Prop. 1998/99:143). 

Från invandrarpolitik till integrationspolitik 
En ny invandrarpolitisk kommitté134 tillsattes 1994 med ett mycket 
omfattande uppdrag, i vilket bland annat ingick att utvärdera och överväga 
målen för invandrarpolitiken, överväga avvägningen mellan generell politik 
och speciella kompletterande åtgärder samt ta ställning till om de 
invandrarpolitiska åtgärderna skulle begränsas tidsmässigt så att de endast 
skulle gälla ”nyanlända” invandrare (Dir. 1994:130). 
   De inhemska minoriteterna behandlades inte inom ramen för den 
invandrarpolitiska utredningen, utan deras och minoritetsspråkens ställning 
utreddes av Minoritetsspråkskommittén.
   Utredningen, som tog namnet Invandrarpolitiska kommittén, redovisade 
sitt uppdrag i delbetänkandet ”Arbete till invandrare” (SOU 1995:76) och 
huvudbetänkandet ”Sverige, framtiden och mångfalden”(SOU 1996:55a). 
Till huvudbetänkandet hör två bilagor med samma SOU-nummer: ”Vägar in 
i Sverige” (SOU 1996:55b) och ”På väg mot egenföretagande” (SOU 
1996:55c). I den här framställningen koncentrerar jag mig på 
huvudbetänkandet.
   Kommitténs arbete resulterade i förslag till nya politiska mål. I den 
framtida generella politikens utformning skulle, enligt kommittén, 
mångfalden vara en självklar utgångspunkt och invandrarpolitiken, med 

                                          
134 Mycket av det som framfördes av den invandrarpolitiska kommittén och senare i regeringens 
proposition hade tidigare framförs i regeringens proposition (1990/91:195) ”om aktiv flykting- och 
immigrationspolitik m.m.” som drogs tillbaka av den borgerliga regeringen vid regeringsskiftet 1991. Även 
om propositionen främst behandlade flykting- och immigrationspolitiken ägnades invandrarpolitiken 
intresse i en särskild bilaga.  
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särbehandling, skulle begränsas till de första fem åren som en invandrare135

befann sig i landet. Detta innebar, menade man, att efter de första åren skulle 
den generella politiken och invandrarpolitiken sammanfalla. Som 
övergripande inriktning för båda politikområdena föreslog kommittén 
egenförsörjning och ”delaktighet och medansvar i samhällslivet oavsett 
etnisk, kulturell och social bakgrund” (SOU 1996:55a, s. 309). 
   Avseende avvägningen mellan generell politik och säråtgärder ansåg 
kommittén att det är genom den generella politiken som förutsättningarna 
skapas, men att säråtgärder är nödvändiga under en övergångsperiod. Som 
ett komplement och undantag från den generella politiken föreslog 
kommittén dessutom en aktionsplan ”för att motverka att en ny typ av 
klasskillnader på etnisk grund får fäste i det svenska samhället” (a.a., s. 
393). Aktionsplanen innehöll åtgärder dels riktade mot invandrade personer 
med särskilda behov, dels mot socialt och ekonomiskt utsatta 
bostadsområden. Exempel på de förstnämnda var olika åtgärder för att öka 
sysselsättningen och som exempel på de sistnämnda var samverkan mellan 
olika myndigheter inom bostadsområdena och mer resurser till skola och 
förskola, till exempel till förstärkt undervisning i svenska (a.a., ss. 393-402).  
   Genom propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik” (Prop. 1997/98:16) och riksdagens 
bifall av den (bet. 1997/98:SfU6, rskr. 1997/98:6) ersattes den tidigare 
invandrarpolitiken av integrationspolitik, som skall omfatta hela 
befolkningen och samhällsutvecklingen i stort. Integrationsfrågor skall inte
uppfattas som invandrarfrågor utan som en generell samhällsangelägenhet.
Enligt målformuleringarna skall alla, oberoende av etnisk eller kulturell 
bakgrund, ha lika rättigheter och möjligheter, alla skall ingå, vara delaktiga 
och medansvariga för en samhällsgemenskap med mångfalden som grund 
samt respektera och tolerera varandra oavsett bakgrund. Det integrations-
politiska arbetet skall särskilt inriktas på att alla individer skall ges 
förutsättningar att försörja sig själva och delta i samhället samt värna 
demokratiska värden och kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. 
Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism skall förebyggas och 
motverkas (Prop. 1997/98:16, s. 21-25). 
   Motsvarigheten till de tidigare invandrarpolitiska målen: jämlikhet, 
valfrihet och samverkan, uttrycks i integrationspolitiken som: 

� Lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
� En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 
� En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och 

som alla, oavsett bakgrund, skall vara delaktiga i och medansvariga för (a.a., s. 1). 

                                          
135 Även begreppet invandrare skulle enligt kommittén begränsas till de fem första åren. 
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I propositionen tar man delvis avstånd från den tidigare invandrarpolitiken 
och pekar på att intentionerna med politiken och politikens konsekvenser 
inte alltid sammanfaller: 

Avsikten med invandrarpolitiken har varit att innefatta dem som har invandrat i den 
svenska samhällsgemenskapen. Genom att politiken i så stor utsträckning kommit att 
rikta sig till invandrare som grupp och därmed satt invandrarskapet och den 
invandrades kulturella och etniska bakgrund i centrum, har den emellertid bidragit till 
att invandrarskap förknippas med ”annorlundaskap”. Invandrarpolitiken, tillsammans 
med den särskilda administration som byggts upp för att genomföra den, har där-
igenom kommit att på ett olyckligt sätt förstärka en uppdelning av befolkningen i ett 
”vi” och ett ”dom” och därigenom medverkat till uppkomsten av det utanförskap som 
många invandrare och deras barn upplever i det svenska samhället (a.a., ss. 17-18). 

I propositionen betonade regeringen starkt den generella politiken samt att 
denna politik måste utgå från och spegla samhällets etniska och kulturella 
mångfald. Vidare menade man att det inom ramen för den generella 
politiken alltid funnits åtgärder för individer och grupper med särskilda 
behov och därför borde åtgärder utgå från behov, till exempel behov av 
undervisning i svenska, och inte utifrån individens ursprung eller 
invandrarskapet som sådant. Säråtgärder endast för invandrare borde därför 
begränsas till den första tiden, enligt regeringen till de första två åren. 
Regeringen ansåg att delar av aktionsplanen måste genomföras, till exempel 
åtgärder i etniskt och socialt segregerade bostadsområden. Precis som 
kommittén menade regeringen att en översyn av hur invandrarbegreppet 
används i författningar borde göras136.
   Den nya integrationspolitiken syftade alltså till att bli en angelägenhet för 
hela befolkningen och invandrarna skulle inte längre vara målgruppen för 
politiken, men samtidigt betonas att det som skall skilja integrationspolitiken 
från annan politik är: 

att den särskilt skall uppmärksamma dem som på grund av härkomst eller till följd av 
sin etniska och kulturella bakgrund riskerar att få ett sämre utgångsläge eller hamna i 
en sämre situation än andra i befolkningen samt att den skall uppmärksamma och 
åtgärda orsakerna. Det är således de i vid mening etniska aspekterna och dimensio-
nerna i samhället som integrationspolitiken bör ta sikte på (Prop. 1997/98:16, s. 22). 

                                          
136 En utredning tillsattes i december 1998 och deras förslag redovisades dels i delbetänkandet ”Begreppet 
invandrare – användningen i lagar och förordningar” (Ds 1999:48), dels i huvudbetänkandet ”Begreppet 
invandrare. Användningen i myndigheternas verksamhet” (Ds 2000:43). Utredningens slutsatser var bl.a: 
att begreppet invandrare endast skulle användas om personer som själv invandrat och när invandrarskapet 
är relevant, begreppet andragenerationsinvandrare bör inte användas utan istället kan t.ex. personer med 
invandrarbakgrund, barn till invandrare och personer med utländsk bakgrund användas samt att begreppen 
skall användas konsekvent och definieras. 
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Regeringen föreslog, och riksdagen beslutade, att en ny myndighet skulle 
inrättas med ansvar för att de integrationspolitiska målen skulle få 
genomslag inom olika samhällsområden (a.a., s. 99).137

   Både kommittén och regeringen gjorde bedömningen att det underlättar 
integrationen om man kan tala och förstå svenska. Alla som bor permanent i 
Sverige bör därför ha kunskaper i svenska språket, ansåg man. Regeringen 
pekade också på svårigheten att tillägna sig ett språk till en nivå jämförbar 
med en infödd. Detta måste emellertid inte betyda att språket är dåligt eller 
oanvändbart för kommunikation. Det måste, enligt propositionen, finnas en 
vilja också från den infödda befolkningen att acceptera att svenska kan talas 
på lite olika sätt: ”För att det svenska språket skall kunna fungera som en 
brygga mellan människor är det nödvändigt att toleransen ökar för svenska 
som inte talas perfekt eller med utländsk brytning” (a.a., s. 58). 

Mångfaldspolitik istället för mångkulturell politik 
Den invandrarpolitiska kommittén försökte också att bringa reda i 
tolkningarna av begreppet mångkultur, vilket visade sig vara svårt. Bland 
annat skrev man följande:

I det offentliga samtalet, som kan bli grund för utformandet av politik och åtgärder, 
kan det bli mycket förvirrande när stor oklarhet råder om vad begrepp står för. I dag 
efterfrågas därför ofta, liksom tidigare gjordes när det gällde ”valfrihet”, en definition 
av ”mångkultur” och ”mångkulturellt samhälle”. Men det finns alltså inte en 
definition som kan skiljas ut som varande den ”rätta” (SOU 1996:55a, s. 71, 
kursivering i original). 

I utredningen valde man att använda begreppet mångkulturell som en 
beskrivning av och inte som ett mål för samhället. Därmed menade man att 
mångkultur inte ensidigt kan kopplas till att vara en invandrarfråga utan 
snarare görs till en samhällsfråga. Begreppet innehåller mer än en etnisk 
dimension och kommittén menade att ”den etniska, språkliga och kulturella 
mångfald som finns i befolkningen, och den spridning av personer med 
utländsk bakgrund som finns i landet är tillräckliga kriterier för att beskriva 
Sverige som mångkulturellt” (a.a., s. 72). Genom att beskriva Sverige som 
mångkulturellt följer inte automatiskt hur staten och samhället skall förhålla 
sig till mångfalden eller vad som bör eller skall göras. Kommittén slår dock 
fast: ”att ett förhållningssätt behövs och att mångfald måste få betydelse för 
politiken och åtgärderna i samhället” (a.a., s. 72, kursivering i original). 
   I propositionen tar också regeringen, med utgångspunkt i kommitténs 
resonemang om mångkulturbegreppets olika innebörder, avstånd från 

                                          
137 Statens invandrarverk lades ned och den 1 juni 1998 startade två nya verk sin verksamhet –
Integrationsverket med ansvar för integrationsfrågorna och Migrationsverket med ansvar för migrations- 
(invandrings) frågorna. 
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begreppet och talar istället konsekvent om mångfald, eller samhällets 
mångfald. Regeringen menar vidare, också i linje med betänkandet, att 
”eftersom mångfald inte automatiskt associeras med en bestämd sorts 
mångfald undviks en ensidig fokusering på etnicitet och etnisk tillhörighet” 
(a.a., s. 19).

Minoritetspolitiken får ny innebörd och skiljs från 
invandrarpolitiken
Efter påtryckningar från bland annat Europarådet och från olika minoritets-
organisationer tillsattes den så kallade Minoritetsspråkskommittén i maj 
1995138 med uppdraget att utreda om och i så fall hur Sverige bör ansluta sig 
till Europarådets konvention om landsdels- (regional) och minoritetsspråk, 
den så kallade minoritetsspråkskonventionen (Dir. 1995:84). Genom ett 
tilläggsdirektiv (Dir. 1996:77, i SOU 1997:193) fick kommittén även 
uppdraget att utreda om Sverige borde ratificera Europarådets konvention 
till skydd av nationella minoriteter, den så kallade ramkonventionen. 
Kommittén föreslog i sina betänkanden ”Steg mot minoritetspolitik – 
Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk” (SOU 1997:192) 
och ”Steg mot minoritetspolitik – Europarådets konvention för skydd av 
nationella minoriteter” (SOU 1997:193) att Sverige borde ratificera båda 
konventionerna. Samiska, finska och romani är de språk som kommittén 
bedömde som historiska minoritetsspråk. Meänkieli (tornedalsfinska) 
bedömdes inte vara ett eget språk och jiddisch ansåg man inte använts under 
tillräckligt lång tid. Kommittén ansåg vidare att samer, tornedalingar, 
sverigefinnar, romer och judar utgör nationella minoriteter i Sverige. 
    I propositionen ”Nationella minoriteter i Sverige” (Prop. 1998/99:143) 
deklarerade regeringen att ratificeringen av den minoritetsspråks-
konventionen och den ramkonventionen och åtgärderna för att leva upp till 
konventionerna ”skall ses som ett första steg mot en samlad 
minoritetspolitik” (a.a., s. 29). Detta första minoritetspolitiska steg innefattar 
enligt regeringen att de nationella minoriteterna erkänns och att kunskap 
sprids om deras språk och deras kulturers bidrag till det svenska kulturarvet. 
Vidare skall minoritetsspråken erkännas och ges det stöd som behövs för att 
de skall hållas levande. Samtidigt betonas att även de nationella 
minoriteterna omfattas av den generella integrationspolitiken med mångfald 
som utgångspunkt. Skälet för en minoritetspolitik är bland annat att: ”Ett 
pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle bör ge utrymme för 
minoriteter som har en annan kultur, religion eller ett annat modersmål” 
(a.a., s. 28.). Detta är för övrigt samma skäl som anförs från Europarådet. 

                                          
138 För övrigt samma år som Sveriges inträde i EU. 
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   Regeringen föreslog och riksdagen beslutade att samer, tornedalingar, 
sverigefinnar, romer och judar skall anses utgöra nationella minoriteter i 
Sverige och att samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch skall 
betraktas som historiska minoritetsspråk139. De tre förstnämnda får ett 
starkare stöd till följd av att de har en historisk geografisk bas. Samtidigt 
underströk regeringen att avsikten med konventionerna inte är att 
minoritetsspråken skall stödjas på majoritetsspråkets bekostnad eller bidra 
till att segregera majoritets- och minoritetsbefolkningarna.  
   Eftersom de nationella minoriteterna också omfattas av integrations-
politiken så kan man säga att de övergripande målen i integrationspolitiken 
gäller alla som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det som 
framhålls i både integrations- och minoritetspolitiken är majoritetsspråkets 
särställning och en uppmuntran till tvåspråkighet. I integrations-
propositionen betonas även att toleransen för hur svenskan talas måste öka. 
   För de nationella minoriteterna gäller vissa särrättigheter utöver de i 
integrationspolitiken angivna. Särrättigheter relaterade till skolan är bland 
annat att de territoriella minoriteterna får rätt till förskoleundervisning på sitt 
modersmål i förvaltningsområdena140. Alla nationella minoriteter får ett 
starkare stöd för modersmålet och en uppföljning av undervisningen i 
minoritetsspråken skall ske.  
   Det som även berör majoritetsbefolkningen är att alla elever skall få 
undervisning om minoriteternas historia, språk, religion och kultur samt att 
deras del i kulturarvet skall skrivas in i läroplanerna. 
   Ratificeringen innebar en total omorientering i det svenska 
förhållningssättet till de historiska minoriteterna och deras språk. 141

Utbildningspolitiken under invandrarpolitikens 
omformuleringsfas
Det genomfördes stora förändringar inom skolområdet under 1990-talet och 
till dessa återkommer jag i kapitel 8-10. Här begränsar jag framställningen 
till de förslag och beslut som var direkt kopplade till invandrar- och 
minoritetspolitiken, men till exempel kan man nämna att rätten till 
hemspråksundervisningen snävades in igen år 1991. Kommunen hade inte 
längre skyldighet att anordna hemspråksundervisning om det var färre än 
                                          
139 Minoritetskommittén ansåg inte att meänkieli och jiddisch skulle betraktas som historiska 
minoritetsspråk (SOU 1997:192). Däremot hade den samma förslag då det gällde minoritetsgrupperna 
(SOU 1997:193). 
140 Med förvaltningsområde avses ett geografiskt område inom vilket ett minoritetsspråk av hävd och 
fortfarande har stor betydelse. Inom detta geografiska område (olika kommuner för olika minoritetsspråk) 
har man därför rätt att använda samiska, finska eller meänkieli vid kontakter med förvaltningsmyndigheter 
och i domstol. Inom förvaltningsområdet har minoriteten också rätt att få förskoleverksamhet och 
äldreomsorg helt eller delvis på minoritetsspråket. 
141 Dessa särrättigheter hade inte hunnit få något genomslag då jag gjorde min undersökning och jag 
kommer därför inte att närmare beröra dessa här. 
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fem elever som önskade det.142 Inför budgetbeslutet 1991/92, och 
omläggningen av hela statsbidragssystemet för skolan, föreslog regeringen 
att 300 miljoner skulle sparas på hemspråksundervisningen. Efter debatt 
ändrades beslutet i riksdagen så att besparingen inte enbart skulle drabba 
denna undervisning utan läggas ut över hela skolbudgeten. Riksrevisorernas 
granskning 1992 tydde på att besparingskraven ändå fått stor effekt på 
hemspråksundervisningen. 
   I direktivet till den invandrarpolitiska kommittén ingick att överväga 
behovet av förändringar i svenskundervisningen för såväl vuxna invandrare 
som ungdomar samt att överväga hur kulturell och etnisk mångfald kunde 
stödjas genom möjligheten att bibehålla och utveckla det egna språket (Dir. 
1994:130, i SOU 1996:55a). Kommittén inriktade främst sitt arbete till 
principiella frågor, eftersom Skolverket och den så kallade 
”Skolkommittén”143 hade i uppdrag att närmare utreda dessa frågor. 
   Den invandrarpolitiska kommittén slog fast att ”kunskaper i flera språk 
och delaktighet i flera kulturer är en tillgång” (a.a., s. 177), men menade 
samtidigt att det är få som fullständigt lär sig att behärska mer än ett språk. 
En förutsättning för att lära sig ett andraspråk är genom att använda det och 
därför såg kommittén det segregerade boendet som det största problemet då 
det gäller att barn och ungdomar inte lär sig svenska (a.a., s. 188). Inom 
ramen för den invandrarpolitiska kommitténs aktionsplan fanns förslag om 
att tillföra förskolor och skolor i utsatta bostadsområden mer resurser.  
   I sitt förslag till mål och riktlinjer för introduktionen av nyanlända barn 
och ungdomar i skolan skriver kommittén att de anser att det är av yttersta 
vikt att nyinvandrade elever så snabbt som möjligt lär sig svenska för att få 
samma chanser som infödda elever, ett ställningstagande som även 
regeringen ställde sig bakom. Kommittén betonar även nödvändigheten av 
ett interkulturellt förhållningssätt i skolan: 

Ett interkulturellt förhållningssätt är nödvändigt i skolor med många nationaliteter 
bland eleverna. Olikheter i kultur och uppfostran skall inte ses som hinder, utan som 
nya källor till inlärning. Om ett sådant synsätt genomsyrar undervisningen och inte 
bara lyfts fram vid enstaka temadagar, ger det inte bara intellektuell stimulans utan 
förebygger också utanförskap och mobbning (SOU 1996:55a, s. 335). 

Då det gäller utbildningsfrågorna inom ramen för den generella politiken 
betonade kommittén igen betydelsen av kunskaper i svenska språket, men 
även hemspråksundervisning anses motiverad. Svenskundervisningen ansåg 
man skulle prioriteras särskilt för elever där annat språk än svenska talas i 
hemmet och för elever i bostadsområden där många har annat modersmål än 
svenska.

                                          
142 Denna inskränkning gällde inte de inhemska minoriteterna. 
143 Se vidare kapitel 10. 
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   Hemspråksundervisningen såg kommittén mest som hjälp till eleven under 
tiden han eller hon lärde sig svenska samt ”som ett led i bejakandet av det 
mångkulturella samhället” (a.a., s. 376). Vilken betydelse 
hemspråksundervisningen har för övrigt skolarbete menade man att 
forskningen inte kunnat ge svar på. Kommittén menade också att begreppet 
hemspråk och hemspråksundervisning skulle bytas ut mot modersmål och 
modersmålsundervisning (a.a., s. 381).
   Vidare betonades vikten av fortbildning för lärarna avseende 
språkutvecklingen hos elever med invandrarbakgrund, svenska som 
andraspråk samt hemspråkslärarnas kompetens i hemspråket och i svenska.  
   Det interkulturella förhållningssättet betonas också här, men här är det mer 
ur ett internationaliseringsperspektiv som det kommer till uttryck. Syftet 
sägs här vara ”att visa på värden i andra kulturer och förbereda alla elever 
för verkligheten utanför skolan både inom och utom Sverige” (a.a., s. 377). 
Elever som går i skolor med få elever med invandrarbakgrund skulle således 
kompenseras genom vänskoleutbyte inom landet eller i utlandet (ibid.). 
   Regeringen behandlade hemspråksundervisningen i propositionen ”Vissa 
skolfrågor m.m.” (Prop. 1996/97:110). Till skillnad mot kommittén menade 
regeringen att forskningen visat att hemspråksundervisningen har positiv 
påverkan på lärandet av svenska språket och för kunskapsinhämtandet i 
andra ämnen (a.a., s. 25). Med anledning av propositionen beslutade även 
riksdagen att benämningen modersmål i fortsättningen skulle användas i 
stället för hemspråk. 
   I propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrar-
politik till integrationspolitik” (Prop. 1997/98:16) betonade regeringen att 
skolan bör präglas av en öppen attityd till mångfalden och utgöra en 
mötesplats för elever och föräldrar med olika bakgrund. Även regeringen 
menade att det är viktigt att elever med olika bakgrund arbetar tillsammans 
och lär av varandra i skolan samt att skolan erbjuder alla elever undervisning 
av hög kvalitet (a.a., ss. 63-65). Vidare menade man att det är viktigt att 
barn med annat modersmål än svenska uppmuntras att utveckla detta 
parallellt med att de tillägnar sig det svenska språket (a.a., s. 61). 
   Även ungdomskommittén betonar i sitt betänkande ”Olika men ändå lika. 
Om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige” (SOU 1991:60) att 
tvåspråkighet måste betraktas som en tillgång inom skolan och att det 
således är viktigt med såväl svenska som modersmålet. 
Hemspråksundervisningen anser man måste bibehållas, utvecklas och vara 
av god kvalitet. Ungdomskommittén menar att i ett avreglerat skolsystem är 
det viktigt att minoritetsgrupper skyddas när det gäller möjligheter till 
hemspråksundervisning och den bör därför vara en självklar rättighet på 
grundskolan. Kommittén menade också att för att fungera i det svenska 
samhället är det viktigt med goda baskunskaper i andra ämnen som 
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matematik, samhällskunskap och engelska och därför måste alla elever, 
oavsett bakgrund, ha rätt till dessa. 
   Ungdomskommittén menade vidare att det är viktigt att skolan 
genomsyras av ett interkulturellt synsätt och att även läroplansarbetet 
genomsyras av detta (a.a., ss. 170-175). 

Mångkulturalitet och mångkulturalism inom den 
vida kontexten 

Kultur och mångkulturalitet 
Om man försöker att summera och tolka den övergripande politiken utifrån 
mångkulturalism som samhällsideal och politik från slutet av 1960-talet och 
framåt är det en tämligen mångtydig bild som framträder. Detsamma gäller 
användandet av olika begrepp som till exempel kultur och minoritet. 
   Kulturbegreppet användes under den första fasen, initieringsfasen,, med 
mycket varierande innebörd. Det är en ganska oreflekterad syn på kultur 
som kommer till uttryck i de tidiga dokumenten. När man talade om andra 
kulturer avsåg man oftast minoriteter, som  kunde vara språkliga eller 
religiösa. Däremot talade man mer sällan om kultur i etnisk bemärkelse 
under denna period. Kultur sågs som helheter, klart åtskilda från varandra 
(se t.ex. Prop. 1975/76:118) och som något som andra har. Det ”svenska” 
betraktades som natur snarare än kultur och i mötet mellan det som 
uppfattas som natur respektive kultur tenderar natur även att innebära det 
naturliga och självklara medan kultur får stå för det som är annorlunda (jfr 
Bauman, 1990). Även de sedan länge inhemska minoriteterna blev en del av 
det utifrån kommande genom att de kopplades samman med nya 
grupperingar i samhället snarare än sågs som en del av det svenska. Det var 
med andra ord inget jämlikt förhållande mellan majoritet och minoritet som 
kom till uttryck. 
   Endast i ett av de tidiga dokumenten, 1964 års Utlands- och internatskole-
utredningens betänkande ”Skolgång borta och hemma” (SOU 1966:55) 
betonas kultur som något kontextuellt. Med andra ord sågs inte till exempel 
minoritetstillhörighet som något som barnen ärver från föräldrarna, utan 
något som man förhåller sig till och som man också delvis kan välja bort 
alternativt integrera med en annan kulturell identitet. I detta dokument 
skiljer man således mellan föräldrarnas och barnens identitet. Barnets kultur 
är alltid kontextuell och inom ramen för denna utvecklar den unge sin kultur 
och sin identitet (Hylland-Eriksen, 1997a; Nederveen Pieterse, 1995; Ritzén, 
1998; Ålund, 1991, 1996a). 
   Under inflytande av bland annat utvecklingen inom forskningen ges 
kulturbegreppet en ny innebörd under den andra fasen, utvärderingsfasen. I 
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”Språk- och kulturarvsutredningen” fick det kulturantropologiska 
kulturbegreppet ett större genomslag. Denna utredning och även 
”Diskrimineringsutredningen” lyfter fram att även det ”svenska” är kultur 
och inte natur. Den ökade användningen av detta kulturbegrepp har fördelen 
att bidra till helhetsförståelse, men samtidigt innebar fokuseringen på kultur 
en tendens till kulturalisering (se t.ex. Ålund, 1996a). Istället för att finna 
förklaringar i socioekonomiska eller andra strukturella förhållanden i 
samhället låg det nära till hands att hitta förklaringarna till problemen hos 
invandrarna själva, ”i deras kultur”.
   Det kulturantropologiska kulturbegreppet innebar också att valfrihetsmålet 
inom invandrarpolitiken kunde tolkas vidare än tidigare. Detta ledde till en 
tämligen intensiv debatt kring valfrihetsmålet. Statsmaktens sätt att vilja 
snäva in valfrihetsmålet visade tydligt att det mångkulturella bara fick finnas 
inom ganska snäva ramar (se t.ex. SOU 1984:58). Med kulturell valfrihet 
avsågs främst stöd för barns och ungdomars möjlighet till 
hemspråksundervisning och visst stöd till kulturyttringar och information på 
andra språk än svenska. Det markerades tydligt att det inte var tal om någon 
utveckling mot ett flerspråkigt Sverige, eller ett mångnationellt Sverige. 
Både valfriheten och eventuellt kulturbevarande definieras utifrån 
majoriteten. Bergman (1983) pekade i rapporten ”Fostran till tolerans”, som 
skrevs inom ramen för diskrimineringsutredningen, på den svenska 
kulturens hegemoni och att valfrihetsmålet innebar ett pluralistiskt dilemma 
för skolans del. Såväl majoritetens som minoriteternas berättigade krav på 
en socialisation till den egna kulturen inom skolans ram låter sig svårligen 
förenas.
   I och med omformuleringsfasens, den tredje fasens, integrationspolitik
överges i princip kulturbegreppet och ersätts av mångfaldsbegreppet, medan 
kulturbegreppet får förnyad aktualitet inom ramen för den nya 
minoritetspolitiken. Mångfald som ersättning för kultur har intentionen att 
inte ensidigt förknippa mångkulturalitet med invandring. Man talar med 
andra ord, inom ramen för integrationspolitiken, mindre om Sverige som ett 
mångkulturellt land. Inom den nya minoritetspolitiken framtonar däremot 
istället ett land med nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. 
Med Kymlickas (1998) ord blir Sverige betraktat som ett mångnationellt 
snarare än ett polyetniskt eller mångkulturellt land. 
   Redan under utvärderingsperioden infann det sig en tveksamhet kring om 
invandrarna var att betrakta som minoriteter, vilket resulterade i att 
riksdagen beslutade att minoritetsbegreppet skulle anpassas till att endast 
avse inhemska minoriteter (Prop. 1985/86:98). Samtidigt höll man fast vid 
att invandrar- och minoritetsfrågor skulle behandlas tillsammans. 
Formulerandet av en ny minoritetspolitik under omformuleringsfasen
innebär på sätt och vis en logisk kullerbytta – från att inhemska minoriteter i 
princip inte funnits till att vara något jämställt med invandrare (som 
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betraktas som minoriteter), och därmed något annorlunda och utifrån 
kommande, till att bli något distinkt annorlunda än invandrarna, det vill säga 
i motsats till invandrarna vara minoriteter, men också en del av det svenska 
kulturarvet.
   Hur kulturbegreppet definierats och använts har med andra ord påverkat 
hur mångkulturaliteten beskrivits. Kultur har blivit förknippat med ”de 
andra” och de andra är invandrare och/eller minoriteter och utifrån 
kommande. Det sätt på vilket man beskrivit hur Sverige har förändrats blir 
därför främst genom invandringen, det vill säga mångkulturaliteten är en 
följd av invandring och inte något som skulle skett oavsett invandring eller 
inte. Mångkulturaliteten blir något som ”drabbat” Sverige (Bel Habib, 
1993). Under den senaste fasen sker en övergång till betoning av att 
mångfald finns och alltid har funnits oberoende av invandring.  

Mångkulturalism
Politiken under invandrar- och minoritetspolitikens initieringsfas etikette-
rades visserligen inte då som mångkulturell men har i efterhand ofta getts 
den beteckningen och ansetts ha den innebörden även om den i princip 
aldrig definierats (se t.ex. Dir. 1993:1, s. 18; Dir. 1994: 130, s. 13; Prop. 
1997/98:16, s. 15). 
   Frågan är om det är rimligt att beteckna den politik som formulerades och 
beslutades under 1970-talet som just mångkulturell. Den diskussion om de 
invandrarpolitiska målen som fördes i betänkandet (SOU 1974:69) och 
propositionen (Prop. 1975:26) var knapphändig och innehöll såväl 
oklarheter som motsägelser. Skrivningen i regeringsformen (1 kap, 2§) om 
att ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas” är det som tydligast 
pekar i riktning mot ett samhälle med mångkulturella förtecken. Då denna 
formulering skrevs in i regeringsformen omfattades såväl invandrare som 
inhemska minoriteter av formuleringen, något som ändrades under 1980-
talet. Samtidigt ger skrivningen uttryck för att olika kulturer utgör tämligen 
statiska helheter och att kulturer skall leva sida vid sida snarare än 
ömsesidigt berika varandra. Men varken då eller under utvärderingsperioden 
fanns någon utsagd intention om att aktivt skapa ett mångspråkigt eller 
mångkulturellt/mångnationellt samhälle. Det är först med den senaste 
minoritetspolitiken som andra språk och annan ”kultur” tillåtits få 
genomslag, om än i begränsad omfattning, inom den samhälleliga sfären. 
   Mångkulturalism kan som bekant definieras på olika sätt (se t.ex. Bauman, 
1999; Gerle, 2002b; Glazer, 1997; Heller, 1996; Kincheloe & Steinberg, 
1997; Kymlicka, 1998; May, 1999b; Parekh, 1997; Westin, 1997), men 
oavsett vilken typ av mångkulturalism som avses är en positiv värdering av 
kulturell mångfald en gemensam nämnare. I dokumenten från den tidigaste 
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perioden är det en tämligen ambivalent inställning till den kulturella 
mångfalden som framträder. Å ena sidan talar man om förekomsten av flera 
kulturer som en resurs, å andra sidan beskrivs denna mångfald som ett 
problem – bland annat talas det mycket om invandrarnas 
”anpassningsproblem”. Mångkulturalismen kommer med andra ord främst 
till uttryck som invandrarpolitik (Brantefors, 1999; Tesfahuney, 1999; 
Westin, 1997). Även om man i viss utsträckning också under den tidigare 
perioden talade i positiva ordalag om många kulturer och många språk finns 
det egentligen inga konkreta beslut och åtgärder som ”hotar” det svenska 
majoritetssamhällets särställning eller för den delen gör det mer 
mångkulturellt i någon mer genomgripande mening. Denna ambivalenta 
hållning fortsatte även under utvärderingsperioden. Ålund (1990) uttrycker 
sig ganska drastiskt om detta fenomen: 

I kulturpluralismens korsdrag framstår kulturell mångfald växelvis som resurs och 
problem. Kulturer samspelar – men i hierarkisk ordning. Bortom kulturpluralismens 
utopiska retorik möter man en endimensionell, socialt begränsad valfrihet. Samverkan 
tenderar mot anpassning av avvikande och främmande. Jämlikheten är starkt 
kringskuren av reellt existerande ojämlikheter (a.a., s. 46, kursivering i original). 

Först i och med integrationspolitiken, och en betoning av mångfald i stället 
för kultur, tas mångfalden för given – inte som något är positivt eller 
negativt i sig – men fortfarande kvarstår en betoning av de problem som 
sägs ha orsakats av invandringen. Skillnaden är dock att även 
majoritetsbefolkningen anses ha del i denna problematik. Politiken under 
den första och andra fasen riktades däremot i mycket liten grad till 
majoritetsbefolkningen, även om följande passus finns i samverkansmålet 
från 1975: ”samverkan bör komma till stånd mellan invandrar- och 
minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen. Målet inbegriper 
ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska 
befolkningen” (Prop. 1975:26, ss. 15-16). I stället fokuserades invandrarnas 
anpassning till majoritetssamhället. 
   Det finns ingenting i 1970- och 1980-talens politik som andas något om att 
Sverige till exempel skulle bli flerspråkigt i någon officiell mening. Det 
svenska språket är det självklara och enda språket som kan komma ifråga 
som officiellt språk (se t.ex. SOU 1984:58). Svenska är också det enda 
undervisningsspråket som erkänns fullt ut även om man ger tillåtelse till 
försöksverksamhet med tvåspråkiga klasser. För de allra flesta med annat 
modersmål än svenska inskränker sig undervisningen på modersmålet till 
några enstaka veckotimmar. Tvåspråkighet framhävs ofta i dokumenten som 
en tillgång för såväl individ som samhälle, men undervisning några enstaka 
veckotimmar torde knappast borga för en sådan utveckling.
   Den allt överskuggande intentionen med den övergripande politiken är 
jämlikhet genom generell välfärdspolitik. Staten betonar lika rättigheter 
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genom att betona jämlikhet. Detta innebär att politiken inte tar sin 
utgångspunkt i grupprättigheter. Den kulturella olikheten skall kunna 
behållas genom det i invandrarpolitiken formulerade valfrihetsmålet, men 
valfriheten begränsas i princip till den privata sfären. Det svenska språket 
ses som en nyckel till det svenska samhället och att lära sig svenska 
betraktas mer och mer som en skyldighet (se t.ex. SOU 1989:13). 
   Till synes tämligen oreflekterat utgår man i de flesta fall från att de 
lösningar som man föreslår är neutrala i relation till den svenska 
majoritetskulturen respektive ”minoritetskulturer”. Detta är tydligt till 
exempel när man menar att skolan skall sträva efter att vara neutral i 
förhållande till elevers och föräldrars assimilationssträvande. Hur kan en 
svensk skola med svensk organisation, svenska lärare, undervisning på 
svenska och svenska läromedel vara neutral? I invandrarpolitiken under den 
första fasen är det nästan en total avsaknad av reflexion kring det ”svenska” 
– det bara tas som självklart. Politiken utger sig för att vara kulturneutral, 
men som bland annat Taylor (1994) och Kymlicka (1998) påpekar kan 
myndigheter aldrig undvika att ge stöd åt någon eller några kulturer. Inte 
minst kommer detta stöd till uttryck genom vilket språk som ges status som 
undervisningsspråk i skolan. Det är i ljuset av tankar om jämlikhet och icke-
reflexion kring det svenska som beslutet om att inte tillåta minoritetsskolor 
kan ses. Genom antagandet av propositionen ”angående undervisning för 
utlandssvenska barn samt för vissa minoriteter i Sverige” (Prop. 1968:67) 
fattades ett principiellt beslut om att minoritetsskolor för invandrarbarn inte 
skulle bli föremål för statligt stöd. Att statsstöd ändå utgick till Hillelskolan 
och några kvarvarande estniska grundskolor motiverades inte utifrån att 
dessa minoritetsgrupper skulle ha någon rätt till detta på grund av att de 
tillhörde någon minoritetsgrupp och därmed själva kunde välja skola för 
barnen. Istället var det historien som avgjorde. 
  Särlösningar för invandrare har förekommit under de tidigare perioderna, 
men inte som grupprättigheter på etnisk grund, utan utifrån individuella 
behov. Invandrarpolitiken har vänt sig till de nyanlända och 
minoritetspolitiken har begränsats i princip till hemspråksundervisning och 
visst stöd till kulturyttringar, organisationer och till informationsspridning.  
   Ålund (1990) menar att den svenska kulturpluralismen, så som den kom 
till uttryck fram till slutet av 1980-talet, har ett motsägelsefullt budskap:  

Å ena sidan förutsätts en samexistens av olika kulturer enligt principen om 
”jämlikhet, valfrihet och samverkan”. Å andra sidan är den kulturella olikheten 
problematisk. De som i verklighetens värld lyckas bevara sin kulturella särart riskerar 
att pga detta problematiseras och placeras längst ner på den sociala rangskalan” (a.a., 
s. 45). 

Den nya integrationspolitiken som formulerades under 1990-talet förutsätter 
att individens rätt och lika värde även inbegriper rätten att vara olik och den 
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förenande länken i samhällsgemenskapen bör vara tillhörighet i och 
uppslutning kring de grundläggande värden som finns i samhället. Den 
”nya” integrationspolitiken innebär ett avståndstagande från en politik som 
riktat sig till invandrarna som grupp, vilket man menade lett till en 
uppdelning av befolkningen i ”vi och dom”. I stället skall 
integrationspolitiken ses som en generell samhällsangelägenhet (Prop. 
1997/98:16). Det svenska språket intar en särställning för 
integrationspolitikens måluppfyllelse. Med den nya integrationspolitiken 
betonas ytterligare att särlösningar endast kan vara aktuella under den första 
tiden, men den nya minoritetspolitiken går i en annan riktning. Samtidigt har 
andra beslut, som till exempel beslut om friskolor, möjliggjort särlösningar 
för vissa grupper. 
   Generellt gäller att det föreligger en tämligen stor diskrepans mellan 
retorik och praktik, det vill säga konkreta åtgärder. Ett uttalat stöd för 
bibehållande och utvecklande av språk och kultur motsvaras i praktiken av 
enstaka språktimmar och mycket begränsade bidrag till kulturverksamhet, 
en nedlagd hemspråkslärarutbildning och knappa resurser generellt sett. 

 Förutsättningar för ett interkulturellt synsätt i de 
ideologiska och formella läroplansdokumenten

Det är i den vida kontexten som läroplanerna tagit form, vilket innebär att 
vissa förutsättningar redan är givna när läroplanerna skall formuleras. 
Mycket av utbildningen för barn till invandrare är bestämd inom ramen för 
invandrarpolitiken snarare än inom utbildningspolitiken, vilket innebär att 
läroplanerna inte är skrivna för alla elever samtidigt. Genom att elever till 
invandrare och minoriteter genom den övergripande politiken synliggörs 
som en egen kategori, med egna resurser och inte minst problem, tas dessa 
föreställningar, snarare än ett interkulturellt synsätt, med in i 
läroplansarbetet.
   Det är också inom den generella politiken som ramarna beslutats, till 
exempel hemspråksreformen och att det ända fram till 1990-talet inte med 
statsbidrag skulle få etableras några nya minoritetsskolor. 
Hemspråksreformen har visserligen i det stora hela varit positiv, men har 
samtidigt medfört att mycket av undervisningen av barn och ungdomar med 
annat modersmål än svenska har kommit att handla om organisation snarare 
än innehåll. 
   Av betydelse är också utifrån vilka föreställningar som grundskolan växte 
fram (se nästa kapitel). 
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Läsanvisning inför kommande kapitel
Vid redovisningen av den vida kontexten delade jag in invandrarpolitikens 
utveckling i tre olika faser för att skapa struktur för framställningen. För 
åskådlighetens skull har jag valt att göra motsvarande indelning då det gäller 
utvecklingen av grundskolan och grundskolans läroplansdokument och där 
jag låter de formella läroplanerna utgöra startpunkt för en ny fas.
   Initieringsfasen börjar under tidigt 1960-tal med Lgr 62, även om 
grundskolereformen som sådan har en lång förhistoria, och pågår till slutet 
av 1970-talet. Även Lgr 69 och revideringen av denna läroplan 1978 räknar 
jag till denna första fas. Utvärderingsfasen motsvaras av perioden från 
början av 1980-talet och hela 1980-talet. Lgr 80 utgör startpunkt för den 
andra fasen. Omformuleringsfasen, den tredje fasen, påbörjades under tidigt 
1990-tal med Lpo 94. 
   Lite förenklat kan man säga att den första fasen kännetecknas av 
centralstyrning, den andra av begynnande decentralisering och den tredje av 
mål – och resultatstyrning. 
   Inledningsvis, för varje fas (och kapitel), kontextualiserar jag 
läroplansdokumenten genom att belysa utvecklingen av grundskolan 
avseende styrning och innehåll. Här redovisas dokument, ”händelser” och 
beslut av betydelse för förståelsen av denna utveckling samt för förståelsen 
av utvecklingen avseende det interkulturella perspektivet i 
läroplansdokumenten. Därefter redovisar jag vilka dokument som jag 
särskilt studerat under fasen. Resten av respektive kapitel ägnas åt att i de 
utvalda dokumenten fokusera hur ett interkulturellt synsätt kommer till 
uttryck. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet. 
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Kapitel 8

De ideologiska och formella 
läroplansdokumenten under 

initieringsfasen
Vid läsningen av dokumenten på den ideologiska och den formella 
läroplansnivån har jag utgått från den övergripande frågan hur ett 
interkulturellt synsätt, som möjliggör interkulturellt lärande, kommer till 
uttryck i de olika läroplansdokumenten. För att få ”svar” på den frågan har 
jag i texterna fokuserat de interkulturella lärandekomponenter med 
tillhörande målområden som jag anser ingår i interkulturellt synsätt, 
interkulturell undervisning och interkulturellt lärande. Detta innebär att jag 
har fokuserat vad jag i kapitel 5 definierat som kulturkompetens, 
demokratiskt förhållningssätt, modersmålserkännande samt tillgång till 
samhällsspråket. Vidare har jag studerat om de förespråkade arbetssätten 
främjar interkulturellt lärande (se kapitel 5). Av betydelse för det 
interkulturella synsättet är också att någon form av mångkulturalitet kommer 
till uttryck och vad som avses med kultur. Jag inleder därför med att rikta 
sökarljuset på om och i så fall hur mångkulturaliteten kommer till uttryck i 
dokumenten samt med vilken betydelse kulturbegreppet används. 
   Dokumenten på de båda läroplansnivåerna har jag läst parallellt. Då det 
gäller dokumenten under initieringsfasen redovisas också dokumenten på de 
båda läroplansnivåerna tillsammans. Dokumenten på den ideologiska 
respektive formella läroplansnivån för de två där på följande faserna 
redovisas däremot var för sig. Här under den första fasen inleder jag med att 
ge en mycket kortfattad summering av grundskolereformens förhistoria. 

Bakgrund till grundskolereformen
Grundskolan, som infördes efter ett riksdagsbeslut 1962, var resultatet av en 
långtgående kompromiss och reformen har en lång förhistoria. En 
omprövning av hela skolväsendet initierades genom 1940 års skolutredning. 
Utredningen kunde emellertid inte enas då det gällde elevernas 
differentiering och 1946 års skolkommission tillkallades redan innan 
skolutredningen avslutat sitt arbete. Skolkommissionen fick i uppdrag att 
”överarbeta” skolutredningens förslag och upprätta ”en plan för det 
allmänna skolväsendets framtida organisation och riktlinjer för dess 
genomförande” (SOU 1948:27, s. X). Skolkommissionen lämnade ett 
principbetänkande 1948, i vilket deras riktlinjer för det svenska 
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skolväsendets utveckling presenterades. I betänkandet formulerades 
”allmänna riktlinjer för en demokratisering av det svenska skolväsendet” 
(a.a., s. 1, kursivering  i original). Målet för skolreformen var således 
skolans demokratisering. Kommissionen menade att det demokratiska 
samhällsskicket ställde skolan inför nya uppgifter och problem, vilket 
innebar att skolans mål, innehåll och undervisningsmetoder måste förändras. 
En huvuduppgift för skolan måste enligt kommissionen vara att ”fostra 
demokratiska människor” (a.a., s. 3), men undervisningen skulle inte ställas 
i en politisk doktrins tjänst utan vila på objektiv vetenskaplig grundval 
(ibid.). Eftersom förändringen samtidigt innebar en vidgning av skolans 
uppgifter menade man att skolplikten måste förlängas. Samtidigt behölls en 
differentiering utifrån elevernas tillval, men med skillnaden att den nu 
skedde inom ramen för en gemensam skolorganisation. Utifrån 
skolkommissionens betänkande (SOU 1948:27) beslöt riksdagen år 1950 att 
en försöksverksamhet med nioårig obligatorisk enhetsskola skulle 
genomföras. 1957 års skolberedning fick till uppdrag att utvärdera 
försöksverksamheten och att utarbeta ett förslag till definitiv utformning av 
den nya skolan – det som skulle komma att bli grundskolan. 

Kontextualisering av grundskolans 
läroplansdokument under initieringsfasen 

Skolberedningens förslag till utformning av grundskolan samt läroplaner 
och kursplaner presenterades i två betänkanden, ”Grundskolan” (SOU 
1961:30) och ”Läroplaner för grundskola och fackskolor” (SOU 1961:31). 
Förslaget innebar att skolan skulle vara uppdelad på tre stadier om vardera 
tre år, låg-, mellan- och högstadiet, och sammanhållen till och med årskurs 
sex. På högstadiet kunde eleverna under de två första åren göra olika tillval 
och under det sista året, årskurs nio, fanns det olika linjer att välja mellan. 
Skolkommitténs förslag utmynnade i ”Kungl. Maj:ts proposition angående 
reformering av den obligatoriska skolan m.m.” (Prop. 1962:54) och 
riksdagen beslutade samma år att en ny obligatorisk skola, grundskolan,
successivt skulle införas i hela landet med start 1962. 
   Redan innan grundskolan var helt införd påbörjades en revision med syfte 
att åstadkomma en organisatorisk förenkling och anpassning av timplanen 
till de tillval som majoriteten av eleverna valde. Skolöverstyrelsen lämnade 
ett förslag till revidering av läroplanen till riksdagen, som bland annat 
innebar att linjedelningen i sista årskursen slopades och tillvalsmöjligheterna 
blev färre (SÖ, 1967). Förslaget remissbehandlades och 1968 lade 
regeringen fram propositionen ”angående revidering av läroplan för 
grundskolan” (Prop. 1968:129) för riksdagen som antog förslaget. Den nya 
läroplanen utfärdades 1969, men började tillämpas med start 1970. 
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   Generellt sett är det stora likheter mellan Lgr 62 och Lgr 69, både 
innehålls- och textmässigt, men texten är mindre omfattande och något 
”moderniserad” i Lgr 69 och ordningsföljden i texten avviker också till en 
del. Några tydliga skillnader mellan Lgr 69 och Lgr 62 är att man i Lgr 69 
inte talar om fostran eller kulturarv och att jämställdhet har blivit ett eget 
tema. Objektivitetskravet har förstärkts och internationalisering och 
könsrollsfrågor utgör egna moment. 
   Beslutet av Kungl. Maj:t 1966 om stödundervisningen i svenska för 
utländska barn och studiehandledning på modersmålet samt SÖ:s cirkulär 
med anvisningar för denna undervisnings reglering är inte inarbetad i den 
reviderade läroplanen, utan behandlas i ett läroplanssupplement med titeln 
”Undervisning av invandrarbarn m fl144” (SÖ, 1970). Supplementet 
reviderades och utökades 1973 (SÖ, 1973). 
   Med supplementet införs ett delvis nytt språkbruk jämfört med Lgr 69. Det 
är i detta skolpolitiska dokument som termen ”invandrarbarn” introduceras. 
I dokumentet introduceras även begrepp som ”svenska som främmande 
språk”, ”studiehandledning” på modersmålet, ”förberedelseklass” och 
”minoritetsspråk”.  
   Perspektivet relativt ”invandrarbarnen” är inkluderande. Inledningsvis slår 
man fast, att ”en av grundskolans uppgifter är att ta emot från utlandet 
inflyttade barn på ett sådant sätt att dessa från början blir delaktiga av 
gemenskapen i skola och samhälle och besparas en känsla av isolering och 
främlingsskap” (a.a., s. 4). 
   En intensiv skoldebatt utbröt under 1970 års riksdag. Skolöverstyrelsens 
ansvar för att utvärdera reformen ifrågasattes, eftersom det sågs som att den 
utvärderade sin egen verksamhet. Därför tillsattes en parlamentariskt 
sammansatt pedagogisk nämnd som rådgivande organ inom Skol-
överstyrelsen. Även det som uppfattades som skolans akuta problem i form 
av främst disciplin- och arbetsmiljöfrågor debatterades, vilka enligt 
Statsutskottet borde utredas. Detta blev också riksdagens beslut och SIA-
utredningen (utredningen om skolans inre arbete) tillsattes samma år 
(Lindensjö & Lundgren, 2000, ss. 72-77). 
   SIA-utredningen (1971-1974) hade till uppgift att komma med förslag 
med syfte att förbättra situationen för elever med svårigheter av olika slag, 
men gick mycket längre än så i sina förslag. 1974 kom förslaget i form av ett 
mycket omfattande betänkande (SOU 1974:53) i vilket man bland annat 
föreslog samlad skoldag, lärarlag och en viss decentralisering av det 
obligatoriska skolväsendet i form av ett ökat lokalt inflytande över skolan 
och ett statsbidragssystem som i större utsträckning var anpassat till lokala 
förhållanden. Vidare uttalade man i utredningen att jämlikhet i skolpolitiken 

                                          
144 Med flera syftar på de inhemska minoriteterna och i viss utsträckning också på svenska elever intagna 
från utländska skolor. 
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skulle uppnås genom kompensatoriska åtgärder (a.a., ss. 78-79; Egidius, 
2001, ss. 101-105).
   SÖ gav 1978 ut ”Läroplan för grundskolan I. Allmän del. Tillägg och 
ändringar giltiga från 1 juli 1978” (SÖ, 1978a) till läroplanens allmänna del 
med de ändringar i mål och riktlinjer och i timplanerna som beslutats av 
regeringen. Skriften innehöll även av SÖ beslutade ändringar och tillägg – 
bland annat ett tillägg om hemspråksundervisning och stödundervisning i 
svenska. Även en del av de av SIA-utredningen föreslagna förändringarna 
kom till uttryck vid revideringen, liksom de av 1975 års riksdag beslutade 
invandrarpolitiska målen samt hemspråksreformen från 1977. Samtidigt 
trädde även ett nytt statsbidragssystem i kraft. 
   1979 utfärdade också regeringen en förordning om försöksverksamhet 
med jämkade timplaner för hemspråksundervisningen på grundskolans låg- 
och mellanstadier (SÖ-FS 1979:133). I försöksverksamheten ingick bland 
annat enspråkiga förberedelseklasser (hemspråksklasser) och sammansatta 
klasser.
   Sammanfattningsvis präglades denna period av starkt centralistisk styrning 
både vad det gäller innehåll och metod i skolans undervisning och övriga 
verksamhet och då det gällde organisation och resursanvändning. 
Grundskolereformen initierades och bereddes på den nationella nivån och 
statlig styrning sågs som en förutsättning för att ett rättvist, likvärdigt och 
enhetligt skolväsende skulle skapas. Även organisation och finansiering 
utgick från ett statligt beslutat regelverk. Först mot slutet av perioden gick 
utvecklingen i riktning mot decentralisering. 

Dokumenten
Av tabell 8.1. framgår det vilka läroplansdokument som jag särskilt studerat 
på respektive läroplansnivå. Som källor ingår även direktiven till de statliga 
utredningarna
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Tabell 8. 1.. Studerade dokument på respektive läroplansnivå 

Den ideologiska läroplansnivån Den formella läroplansnivån

Dokument som låg till grund för Lgr 62: 
”Grundskolan. Betänkande avgivet av 
1957 års skolberedning” (SOU 1961:30). 

”Läroplaner1 för grundskola och 
fackskolor. Förslag avgivna av 1957 års 
skolberedning” (SOU 1961:31). 

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 
”angående reformering av den obliga-
toriska skolan m.m”. (Prop. 1962:54). 

”Lgr 62, inklusive timplaner och kurs-
planer” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 
1962).

Dokument som låg till grund för Lgr 69:
”Läroplansöversyn. Grundskolan” (SÖ, 
1967).

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 
”angående revidering av läroplan för 
grundskolan” (Prop. 1968:129).

”Lgr 69, inklusive timplaner och 
kursplaner ”(SÖ, 1969a). 

”Läroplan för grundskolan II. Supplement. 
Svenska” (SÖ, 1969b). 

”Läroplan för grundskolan II. Supplement. 
Undervisning av invandrarbarn m.fl.” (SÖ, 
1970).

”Undervisning av invandrarbarn m fl-2” 
(SÖ, 1973). 

”Läroplan för grundskolan I. Allmän del. 
Tillägg och ändringar giltiga från 1 juli 
1978” (SÖ, 1978a). 

1. Med läroplaner avses här timplaner och kursplaner 

Mångkulturalitet och kultur i dokumenten 
relaterade till Lgr 62 

I de tidigaste dokumenten kommer inte någon mångkulturalitet med 
utgångspunkt i kultur, språk eller etnicitet till uttryck. Det framgår inte 
explicit att det finns invandrar- och minoritetsgrupper i Sverige. I två 
sammanhang kommer det indirekt till uttryck genom att man skriver att det 
finns en finsktalande befolkning i landet. Det är i grundskolans timplan och i 
ämnet svenska. I skolberedningens betänkande ”Grundskolan” (SOU 
1961:30) finns följande skrivning avseende timplanen: ”I kommun med 
även finskspråkig befolkning må finska kunna ingå som tillvalsämne” (a.a., 
s. 339, kursivering i original). Samma skrivning återfinns i betänkandet 
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”Läroplaner för grundskola och fackskolor” (SOU 1961:31, s. 18), i Kungl. 
Maj:ts proposition ”angående reformering av den obligatoriska skolan m m” 
(Prop. 1962:54, s. 112) samt senare även i Lgr 62 (Kungliga 
skolöverstyrelsen, 1962, s. 119). Möjligheten till finska som tillval fanns 
endast för elever bosatta i kommun med finskspråkig befolkning145 och i 
viss tillvalsgrupp. Det fanns inte någon centralt fastställd kursplan i ämnet, 
utan om en kommun beslutade att ämnet skulle ges måste en lokal kursplan 
först godkännas av SÖ (a.a. s. 380). Det fanns inte heller någon motivering 
eller förklaring till varför denna möjlighet att läsa finska finns i läroplanen. I 
propositionen konstaterar departementschefen bara att skolberedningen 
förordat vissa möjligheter att läsa finska på högstadiet och att han biträder 
deras förslag (Prop. 1962:54, s. 274). 
   I den slutgiltiga kursplanen146 i svenska147, men inte i skolberedningens 
förslag till kursplan, ingår som ett moment i undervisningen att eleven skall 
få språklig förståelse för ”broderfolken”, det vill säga norrmän och danskar. 
Denna förståelse skulle främst utvecklas genom att eleverna lyssnade på och 
läste språken i fråga samt eventuellt genom utbyte. Under rubriken finska 
står dock följande: ”I bygder med även finsktalande befolkning och där 
finsktalande lärare finns tillgänglig bör vad här ovan sagts om danska och 
norska äga motsvarande tillämpning också beträffande finska” (Kungliga 
skolöverstyrelsen, 1962, s. 163). I texten uppmärksammas emellertid inte att 
det kan vara eleverna själva som har finska som modersmål och inte heller 
motiveras det varför det måste finnas en finskspråkig lärare. Då det gällde 
norska och danska framhöll man i texten att: ”Varje möjlighet att låta en 
infödd dansk eller norrman personligen medverka i undervisningen bör 
självfallet utnyttjas” (ibid.). Inte heller klargjordes i texten vad som avsågs 
med ”bygder med även finskspråkig befolkning” 
   Mångkulturaliteten kommer också till uttryck i en del av de remissvar, 
som lämnades till skolberedningens förslag till grundskolans läroplan och 
kursplaner. Pajala kommun ifrågasätter till exempel i sitt remissvar om det 
är bra att börja med engelska redan i årskurs 4 i en finskspråkig bygd (Prop. 
1962:54, s. 155) och den så kallade Folkskollärarfederationen framhåller i 
sitt remissvar att undervisning i svenska bör stödjas i finskspråkiga bygder i 
Norrbottens län: ”lämpligen genom undervisning i delad klass under 1-2 
veckotimmar i årskurs 4-6” (a.a., s. 161). Övertorneå kommun föreslår två 
                                          
145 Enligt Pekkari (1997) fick denna valmöjlighet ingen betydelse, eftersom den var begränsad till vissa 
tillvalsgrupper och eftersom den inte i popularitet kunde konkurrera med maskinskrivning och moderna 
språk, som valet av finska skulle ersätta (a.a., s. 170). 
146 Då det gäller kursplanerna har jag främst studerat dessa i ämnena svenska, samhällskunskap, historia, 
kristendomskunskap, geografi samt den gemensamma skrivningen för de samhällsorienterande ämnena. 
147 I Lgr 62 har man bytt ut ämnesbeteckningen modersmål till svenska, vilket vittnar om en medvetenhet 
om att man som elev kan ha ett annat modersmål än svenska. Denna medvetenhet kommer dock inte till 
uttryck i läroplanen och kursplanerna. I dessa finns det inget som tyder på att det skulle finnas elever med 
något annat modersmål än svenska eller någon ”kulturell” bakgrund som är avvikande från 
majoritetsbefolkningens. 
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förstärkningstimmar i årskurserna 7 och 8 ”med hänsyn till de relativt stora 
språksvårigheterna för gränsbygdernas elever” (ibid.). Dessa remissvar 
kommenteras inte av departementschefen i propositionen. 
   Något i övrigt som antyder att det i Sverige skulle finnas andra 
befolkningsgrupper än etniska svenskar finns inte i dokumenten. 
Mångkulturaliteten kommer däremot till uttryck på ett internationellt plan.
Skolberedningen betonar till exempel i sina förslag till vilka kunskaper och 
färdigheter som eleverna behöver bibringas hur viktigt det är med kunskaper 
i främmande språk, eftersom det kulturella och kommersiella utbytet och 
turistväsendets omfattning ställer krav på dessa kunskaper (SOU 1961:30, s. 
169). Att lära sig språket är dock inte tillräckligt, utan: ”I samband med den 
egentliga språkundervisningen bör eleverna bibringas någon kännedom om 
ifrågavarande folk, deras kultur och levnadsförhållanden” (a.a., s. 170). 
Kultur ses i det här sammanhang som något enhetligt, ett folk – en kultur. I 
kursplanetexten, som mål för undervisningen i engelska, tyska och franska, 
har formuleringen ändrats till ”Eleverna skall vidare orienteras om det främ-
mande folkets kultur och levnadsförhållanden” (Kungliga skolöverstyrelsen, 
1962, s. 190). Även denna formulering ger upphov till en tolkning av kultur 
som något enhetligt, en paketlösning för ett helt folk. Tillägget 
främmande148 understryker dessutom ett annorlundaskap, kultur blir också 
något som innebär skillnad eller något som förknippas med ”de andra”. 
   Kulturbegreppet används också i skolberedningens betänkande i samband 
med vad man ser som skolans uppgift att överföra ett kulturarv: ”Skolans
verksamhet motiveras inte minst därigenom att den skall överbringa resultat 
av den andliga och materiella utvecklingen, dvs. kulturarvet, till en 
kommande generation” (SOU 1961:30, s. 148, kursivering i original). Man 
skriver vidare att ”Endast allmänt accepterade delar av kulturarvet finner 
utrymme i utbildningsprogrammet” (a.a., s. 149). Kultur får här närmast en 
normativ betydelse. Kulturarvet betraktas som betydelsefullt och ses som en 
förutsättning för skolans fostran och undervisning, vilket tydligt 
framkommer i följande citat: 

Kulturarvet utgör det väsentligaste av sakinnehållet i den fostran som vi bibringar 
skolans elever. Det är också det bästa instrument, som läraren har i sin hand för att 
uppnå de mål som uppställs för hans verksamhet i skolan. Läraren har därvid inte 
endast att föra kulturarvet vidare, han måste också sträva efter att göra detta så att det 
utlöser skapande krafter hos individen och bidrar till att ge förutsättningar för ett 
berikande och vidareutvecklande av kulturen själv. Urvalet av de kunskaper och 
färdigheter, de vanor och attityder, de seder och traditioner som skolan avser att 
förmedla blir därför betydelsefullt för den samlade effekten av skolans verksamhet 
(a.a., s. 149). 

                                          
148 Begreppet ”främmande” har naturligtvis även en mer neutral innebörd som ”ej inhemsk”, men frågan är 
om begreppet uppfattas så av exempelvis eleverna. 
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I den slutgiltiga läroplanen nöjer man sig med följande formulering: ”Som 
samhällsinstitution har den [skolan] i hög grad uppgiften att förvalta 
kulturarvet och att föra det vidare” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962, s. 
14). Här definieras inte vems kulturarv149 som avses och inte heller i vad det 
består. Den syn på kulturarv som kom till uttryck i betänkandet har 
emellertid en viss motsvarighet i kursplanen för historia:  

Då det gäller den kulturella utvecklingen är det av vikt att belysa den inte bara inom 
exempelvis litteraturen, konsten och musiken utan att också följa den allmänna 
demokratiseringen, som lett inte endast till att allt fler människor fått rösträtt och 
därmed inflytande på det politiska livet utan också till att allt fler fått möjligheter att 
höja sin bildningsnivå och skaffa sig kunskaper (a.a., s. 260). 

Generellt gäller att kulturbegreppet inte användes speciellt frekvent i de 
tidiga dokumenten och det användes inte för att göra någon åtskillnad 
mellan olika grupper inom Sverige.

Interkulturellt synsätt i dokumenten relaterade till 
Lgr 62 

I dokumenten relaterade till Lgr 62 finns det en del formuleringar som leder 
tankarna mot att man anlagt ett interkulturellt synsätt på skolans innehåll 
och undervisning, men som det framgick av föregående avsnitt osynliggörs 
samtidigt förekomsten av invandrare och minoriteter i dokumenten. 
Kulturkompetens och ett demokratiskt förhållningssätt kommer till uttryck i 
läroplanens ”Mål och riktlinjer” i formuleringar som att: ”bära upp och 
förstärka demokratiens principer om tolerans, samverkan och 
likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper” (Kungliga 
skolöverstyrelsen, 1962, s. 18). Dessa formuleringar avser emellertid inte 
det svenska, utan det globala samhället. Längre fram i texten framgår det 
internationella perspektivet tydligt samt att mångkulturaliteten är sedd ur en 
global synvinkel: 

Skall utvecklingen kunna främja och befästa fred och frihet bland folken och skänka 
allt bättre livsbetingelser åt människorna, måste skolan bland de unga skapa förståelse 
för människors liv och villkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar 
och lära dem inse betydelsen av goda mellanmänskliga relationer och internationell 
samverkan (ibid.). 

Det handlar således om att utveckla förståelse för människor som befinner 
sig på avstånd. De man talar om förutsätts inte finnas inom landet. Däremot 
påtalas det att ”kontakterna mellan folk och kulturer blir allt livligare och 
alltmera oumbärliga” (SOU 1961:30, s. 176; Kungliga Skolöverstyrelsen, 

                                          
149 I Lgr 69 är skrivningen om kulturarv borta. 
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1962, s. 221), vilket man anser innebär att det föreligger ett behov av att 
eleverna får ”objektiv” kunskap om de icke-kristna religionerna inom ämnet 
kristendomskunskap. 
   När det handlar om eleverna i Sverige avses inte skillnader som beror på 
kultur, språk och etnicitet. Dokumenten är skrivna utifrån uppfattningen att i 
Sverige är alla etniska svenskar med svenska som modersmål. Perspektivet i 
dokumenten präglas inte heller av ett ömsesidigt lärande mellan elever utan 
undervisningen bör ”bidra till att skapa på faktisk kunskap grundad 
förståelse, tolerans och respekt för människor med annan hudfärg, annat 
språk, annan tro och sed och annan samhällsuppfattning” (SOU 1961:30 s. 
177), som skolberedningen skriver om den samhällsorienterande 
undervisningen. Nästan samma formulering kommer till uttryck i den 
ämnesövergripande introduktionen till kursplanerna i de samhälls-
orienterande ämnena: undervisningen skall ”skapa en på faktisk kunskap 
grundad förståelse för andra människor” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962, 
s. 210). Motsvarande formulering finns även i kursplanen för geografi (a.a., 
s. 263) och i kursplanen i samhällskunskap (a.a., s. 245).
   Då det gäller modersmålserkännandet gäller inte det för elever med annat 
modersmål än svenska. Av kursplanen i svenska att döma förutsattes alla 
elever i den svenska skolan ha svenska som modersmål. Som mål för 
undervisningen anges att den ”bör vidare uppmuntra dem [eleverna] till 
självständig och skapande språklig verksamhet och väcka deras intresse för 
sitt eget språk och lust att vårda det” (a.a., s. 125, min kursivering). 
Liknande formuleringar återfinns på andra ställen och till exempel i 
anvisningarna och kommentarerna till kursplanen står det att eleven: ”under 
skoltiden förvärvar så goda färdigheter som möjligt i sitt modersmål” (a.a., 
s. 138, min kursivering).  
   Det finns även ett avsnitt om vad man som lärare bör uppmärksamma hos 
eleven för att på bästa sätt lägga upp den fortsatta undervisningen och inte 
heller här framgår det att annat modersmål än svenska kan vara värt att 
beakta. Däremot skall läraren uppmärksamma till exempel vänsterhänthet, 
koncentrationsförmågan och eventuell färgblindhet (a.a., s. 140).
   I övrigt kan tilläggas att ämnet svenska såsom det kommer till uttryck i 
kursplanen är färdighetsinriktat inom områdena läsa, tala och skriva. Ett 
språks ”kulturinnehåll” eller kulturella betydelse ges föga utrymme med 
undantag för litteraturläsning, vilken dock främst syftade till att stärka och 
utveckla språket. Inte heller språkets kommunikativa funktion betonas i 
kursplanen.
   Även om möjligheten att läsa finska som tillval fanns enligt Lgr 62 
innebar detta knappast något erkännande av språket som modersmål,
eftersom det endast kunde läsas i årskurserna 7 och 8. Övriga elever med 
annat modersmål än svenska ägnas inte en tanke i dokumenten. Eftersom 
alla elever förutsätts ha svenska som modersmål så antas det inte heller 

181



föreligga något behov av att tillförsäkra att alla elever får tillgång till 
samhällets språk, svenska. Lgr 62 och dess relaterade dokument innehåller 
följaktligen inte heller något som handlar om hur elever med annat 
modersmål än svenska inom ramen för den ordinarie undervisningen skall 
ges möjlighet att få tillgång till majoritetsspråket svenska. Något behov av 
undervisning i svenska som andraspråk nämns inte. Däremot förekom 
stödundervisning150 i svenska och studiehandledning på modersmålet för 
”utländska elever” med utgångspunkt i ett beslut från 1966 av Kungl. Maj:t 
och riktlinjer från SÖ. 

Mångkulturalitet och kultur i dokumenten 
relaterade till Lgr 69 

Den indirekta mångkulturaliteten 
I SÖ:s förslag till revidering av Lgr 62, ”Läroplansöversyn. Grundskolan”  
(SÖ, 1967) kommer inte mångkulturaliteten explicit till uttryck. I ett avsnitt 
i vilket timplaner och kursplaner behandlas och där ändringar och tillägg 
kommenteras och motiveras framkommer däremot mångkulturaliteten 
indirekt. Här behandlas bland annat det obligatoriska ämnet svenska och 
man gör följande tillägg till kursplanen från 1962:

Utöver detta bör framhållas, att undervisning i finska språket skall kunna förekomma 
som kompletterande tillvalsämne under högst 2 veckotimmar i var och en av 
årskurserna 7-9 i kommun med även finskspråkig befolkning. .… Motsvarande 
tillvalsundervisning i andra minoriteters språk får enligt förslaget anordnas på samma 
grunder, där behov och förutsättningar enligt vederbörande skolstyrelses bedömning 
anses föreligga.” (a.a., s. 44, understrykning i original).

Ovanstående tillägg vare sig motiveras eller kommenteras i dokumentet151.
Motsvarande text om finska som tillval återfinns under SÖ:s förslag till 
timplaner (a.a., ss. 94, 98). 
   I en bilaga redovisas statistiska uppgifter avseende vilka tillval eleverna 
hittills gjort i grundskolan, men ingenstans redovisas det hur många elever 
som läst finska som tillval enligt möjligheten som gavs i Lgr 62. 
   I Kungl. Maj:ts efterföljande proposition ”angående revidering av läroplan 
för grundskolan” (Prop. 1968:129) kommenteras däremot förslaget. Bland 
annat konstateras att förslaget om att finska skall kunna förekomma som 
kompletterande tillval i högstadiets samtliga klasser samt att även elev från 

                                          
150 Statsbidrag för stödundervisning i svenska för ”utländska elever” utgick från 1959. 
151 Däremot så framkom det i Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen ”angående undervisning för 
utlandssvenska barn samt för vissa minoriteter i Sverige” (Prop. 1968:67) att möjligheten att få 
undervisning i sitt modersmål skulle beaktas vid revideringen av Lgr 62. 

182



låg- och mellanstadiet skall få delta fått ett positivt mottagande av flera 
remissinstanser152.
   Statsrådet Palme ställde sig positiv till förslaget från Skolöverstyrelsen och 
tillade att han i likhet med Finsk-svenska utbildningsrådet förutsatte att 
undervisning i finska och andra minoritetsspråk normalt borde utformas som 
modersmålsundervisning och inte som undervisning i nybörjarspråk. I likhet 
med länsskolnämnden i Norrbottens län instämmer han i att i vissa fall låta 
sådan undervisning ordnas enbart för barnen på de lägre stadierna när 
”elevstrukturen eller avståndet till högstadieskolan” (a.a., s. 70) motiverar 
det. Förslaget i sin helhet ansåg han innebar ”en avsevärd förbättring i fråga 
om minoriteternas möjligheter att få undervisning i modersmålet för sina 
barn” (ibid.). 

Barn till nya medborgare gör entré i läroplanen 
I den formella läroplanen, Lgr 69, framkommer det, men i mycket marginell 
omfattning, att det i Sverige bor andra än etniskt svenska individer. I 
läroplanens allmänna del, i ett avsnitt om undervisning i internationella 
frågor, omtalas att samhället befolkningsmässigt förändrats och att denna 
förändring även kan påverka elevernas erfarenheter, eftersom man kan utgå 
från ”att allt flera elever kommer i kontakt med främmande miljöer och 
tankesätt genom barn till nya medborgare, som genom immigration tillförts 
det svenska samhället” (SÖ, 1969a, s. 48, min kursivering). Samtidigt är Lgr 
69 den första (moderna) läroplanen i vilken man talar om att en elev kan ha 
ett annat modersmål än svenska och där det också blev möjligt för elev att få 
regelrätt undervisning såväl i som på sitt modersmål. Samtidigt introduceras 
termen hemspråk i läroplanssammanhang. Möjligheten att få sådan 
undervisning tog sin utgångspunkt i elever med finska som modersmål i 
kommun med såväl svensk som finsktalande befolkning. Till timplanerna 
har fogats en rubrik ”Allmänna bestämmelser” under vilket bland annat 
följande kan läsas: 

15. I kommun med även finskspråkig befolkning får skolstyrelsen besluta att ämnet 
finska i följande ordning kan ingå i undervisningen för elever med finska som 
modersmål (hemspråk). 
   Undervisningen i finska får omfatta högst 2 vtr under varje årskurs. Samunder-
visning skall i möjligaste mån anordnas mellan elever i olika klasser och årskurser. 
   På låg- och mellanstadierna är finska ett kompletterande obligatoriskt ämne som 
ersätter undervisning i andra ämnen som rektor bestämmer efter samråd med elevens 
föräldrar. 
   På högstadiet är finska ett kompletterande tillvalsämne som ersätter annat 
tillvalsämne eller obligatoriskt ämne som rektor bestämmer efter samråd med eleven. 

                                          
152 T.ex. länsskolnämnden i Norrbottens län, folkskoleseminariet i Haparanda samt Finsk-svenska 
utbildningsrådet. 
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16. I andra minoriteters språk än finska får anordnas undervisning enligt de grunder 
som anges i punkt 15, om behov och förutsättningar föreligger enligt skolstyrelsens 
bedömning (a.a., s. 111, min kursivering). 

Ovanstående innebar att de lokala skolmyndigheterna hade att ta ställning 
till om man skulle anordna modersmålsundervisning för de olika 
minoritetsgrupperna: Det var med andra ord ingen rättighet för eleverna eller 
skyldighet för kommunerna. 

Heterogena klassrum, men inte på grund av 
kulturskillnader
Kulturbegreppet används inte i Lgr 69 för att etikettera skillnader mellan 
olika elever, utan det är andra faktorer som anses väsentliga:  

Svårigheter och konflikter, som uppstår när olika behov och intressen kolliderar i en 
grupp, måste beaktas på ett sakligt sätt i samtal och – vid behov – avgöras genom 
omröstningar. Genom samtal och diskussioner bör eleverna informeras om skillnader 
och likheter mellan människor i olika avseenden, exempelvis i fråga om kön, ras, 
nationalitet och religion, liksom i fråga om fysisk, intellektuell och emotionell 
utveckling. Genom sin attityd mot elever med särskilda skolsvårigheter eller med 
handikapp bör läraren kunna stimulera eleverna att uppleva olikheter som ett positivt 
värde. Även dess åtgärder för att underlätta elevernas anpassning till den större 
gruppen med dess rikare variationer i fråga om individuella särdrag är av 
grundläggande betydelse som förberedelse för elevernas fortsatta skolarbete (a.a., s. 
89).

Av citatet ovan, som avser skolstarten, kan man skönja att klassrummen 
beskrivs som mer heterogena än vad man tidigare gjort.  

Kursplanerna förblir monokulturella 
När det gäller kursplanerna153 i de samhällsorienterande ämnena är det inga 
stora förändringar avseende huvudmoment och anvisningar och 
kommentarer i förhållande till de som fanns i Lgr 62154, med undantag för 
att kristendomskunskap ersatts av religionskunskap. Trots denna förändring 
av ämnesbeteckning har kursplanen i religionskunskap stora likheter med 
den tidigare kursplanen i kristendomskunskap. Inslaget om andra religioner 
har visserligen ökat och skall införas redan från lågstadiet, men det betonas 
samtidigt att undervisningen skall ”i första hand vara en undervisning om 
kristen tro och etik” (SÖ, 1969a, s. 176). I läroplanen finns det heller inget 

                                          
153 Jag har främst studerat kursplanerna i svenska, finska, historia, samhällskunskap, geografi, 
religionskunskap samt den gemensamma skrivningen för de samhällsorienterande ämnena. 
154 Däremot är de betydligt mer kortfattade än de var tidigare. Förslag till dispositioner av studieplaner med 
mera återfinns nu i stället i supplementhäftena. 
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som antyder att dessa andra religioner skulle finnas i Sverige, utan dessa 
religioner skulle man främst möta genom urkunder. 
   Kursplanen i svenska är fortfarande skriven som om alla elever har 
svenska som modersmål. Detta trots att man i läroplanen ”erkänner” att det i 
den svenska grundskolan finns elever med annat modersmål än svenska. 
Exakt samma mening som fanns med i målformuleringen i Lgr 62 återfinns 
även i Lgr 69: ”Undervisningen bör vidare uppmuntra dem till självständig 
och skapande språklig verksamhet och väcka deras intresse för sitt eget 
språk och lust att vårda det” (SÖ, 1969a, s. 128, min kursivering). Vidare är 
det liksom i Lgr 62 de språkliga färdigheterna, tala, läsa och skriva, som 
betonas och inte språkets kommunikativa och kulturella funktion.
   Avseende språken i de nordiska länderna har det tillkommit att i tillägg till 
att förstå norska och danska i tal och skrift ”skall eleverna orienteras om 
språksituationen i Norden över huvud” (a.a. s 136, kursivering i original) 
och som exempel nämner man 

språkutvecklingen i Norge, om finskan och svenskan i Finland samt om den roll icke-
nordiska språk spelar i vårt land. I bygder med även finsktalande lärare bör finskan 
ägnas speciell uppmärksamhet. Prov på finsk, färöisk och isländsk barnlitteratur kan 
visas i episkop, och med bandspelarens hjälp kan eleverna få höra, hur dessa språk 
låter (ibid.).

Av texten ovan framgår inte vilka icke-nordiska språk som avses – är det 
påverkan från engelska eller tyska/franska som avses, eller är det romani och 
samiska? Kanske är det invandrarnas språk som avses. En fråga som man 
ställer sig när man läser utdraget är om det bara är i vissa bygder som 
finskan är en del av den svenska språkfloran och om inte föräldrar, andra 
vuxna eller elever, kan ”förmedla” hur språket låter.  
   I supplementet för svenska med kommentarer till kursplanen återges exakt 
samma text som ovan utan kommentarer (SÖ, 1969b, s. 36). Inte heller där 
görs några klargöranden, vilket kan tyda på okunskap om minoritetsspråken 
i Sverige och i de övriga nordiska länderna då till exempel samiskan, 
finskan och romani finns, och har funnits sedan länge, i såväl Norge, 
Sverige som i Finland.

Mångkulturaliteten kommer in i skolan via supplement 
Den mångkulturalitet som explicit kom till uttryck i supplementet ”Att 
undervisa invandrarbarn m fl” (SÖ, 1970) är utifrån kommande. Den största 
delen av supplementet är inriktat mot undervisning av invandrarelever, vilka 
etiketterades som utländska eller statslösa. Med invandrarelever avsåg man 
främst elever som kom till svensk skola direkt ifrån utlandet, men frågan är 
om detta stämde med den mångkulturalitet som fanns i Sverige vid 
supplementets tillkomst. Undervisningen tog sikte på nyligen till Sverige 
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komna elever, men missar i någon bemärkelse alla de elever som de facto 
kunde betraktas som ”invandrarbarn”, men som inte var nyanlända. Inte 
heller blev elever med bakgrund i de inhemska minoriteterna synliggjorda. 
Grundtanken verkar fortfarande vara att barn födda eller före skolstarten 
bosatta i Sverige med någon slags automatik hade svenska som modersmål.  

Kulturbegreppet har inte fått något större genomslag i supplementet men 
en skillnad mellan innehållet i kursplanen för finska i Lgr 69 och 
arbetsuppgifterna som föreskrivs lärare i finska i SÖ:s PM är att i PM:en 
talade man om att i undervisningen i modersmålet ingick också att ge 
orientering om samhälls- och kulturliv.
   Den mångkulturalitet som kommer till uttryck i det reviderade och 
utökade supplementet (SÖ, 1973) är något annorlunda än i det tidigare, 
främst genom att den inte längre kommer utifrån, utan mångkulturaliteten 
finns redan här. Nu talar man om alla invandrarbarn och inte om de som 
kom från utländska skolor. Elevgruppen som kunde få stödundervisning i 
form av svenskundervisning och studiehandledning på modersmålet har i det 
reviderade supplementet utökats till att gälla: 

alla invandrarbarn i grundskolan som på grund av sin härkomst har otillräckliga 
kunskaper i svenska språket eller på grund av olikheter beträffande omfattning eller 
innehåll i sin tidigare skolgång saknar förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt 
följa undervisningen i svensk skola (a.a., s. 9). 

I det reviderade supplementet används kulturbegreppet betydligt mer än 
tidigare. Kultur ses som något enhetligt för hela grupper av människor och 
man talar om kulturmönster som gemensamma för hela invandrargrupper. 
Invandrare ses som grupper, inte individer, vilket leder till generaliseringar. 
I avsnittet om kontakten mellan hem och skola skriver man:  

Familjen och sexualmoralen är nog det område där de sydeuropeiska och islamistiska 
invandrarna upplever den mest plågsamma kulturkonfrontationen. På det religiösa 
området utsätts de inte för samma press från majoritetssamhället; den skada de lider i 
sitt religiösa liv förorsakas huvudsakligen av bortfallet av deras gamla ofta starkt 
religiöst präglade sociala miljö och alla de gudstjänstbruk som där var vanliga. 
Sexual- och könsrollsvärderingar däremot möter invandrarungdomarna överallt i det 
svenska samhället. De kan – trots många föräldrars önskan – inte leva isolerade i en 
miljö där ursprungskulturens normer är förhärskande (a.a., s. 19). 

Samtidigt framkommer en bild av att man bara kan tillhöra en kultur i taget. 
Detta är tydligt då man talar om att undervisningen i hemspråket även skall 
omfatta ”ursprungslandets kulturella förhållanden” (a.a., s. 6), vilket ger 
dem möjlighet ”att bevara sitt språk och sin kulturidentitet” (ibid.).
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1978 års revidering innebär att de invandrarpolitiska 
målen slår igenom i läroplanen 
I Mål och riktlinjer från 1978, som offentliggjordes i ”Läroplan för 
grundskolan 1. Allmän del. Tillägg och ändringar giltiga från 1 juli 1978” 
(SÖ, 1978a) är mångkulturaliteten synligare än tidigare. Även de av 
riksdagen beslutade invandrar- och minoritetspolitiska målen och 
hemspråksreformen kommer tydligt till uttryck. I dokumentet talar man inte 
länge om ”barn till nya medborgare” utan om ”elever med annat hemspråk” 
och man gör ingen skillnad mellan invandrare och inhemska minoriteter. I 
läroplanens mål och riktlinjer pekas nu dessa elever ut som en speciell 
kategori av elever som måste uppmärksammas särskilt. En likvärdig 
utbildning för denna elevgrupp, skriver man, kräver att elevens 
språkutveckling stärks samt att elevens ”kulturarv” tillvaratas (a.a., s. 4, 
min kursivering). Samtidigt skildes studiehandledningen på modersmålet 
från stödundervisningen i svenska och blev frivillig för eleverna. 
   I det av SÖ utarbetade tillägget om hemspråksundervisning och 
stödundervisning i svenska kommer en i läroplanssammanhang ny syn på 
kultur till uttryck. Detta sker främst genom att man nu talar om möjligheten 
att tillhöra mer än en kultur: ”Får eleverna behålla och utveckla sitt 
hemspråk har de bättre möjlighet att också utveckla en aktiv tvåspråkighet
som kan hjälpa dem att känna att de tillhör mer än en kultur” (a.a., s. 24, min 
kursivering). Kultur ses inte längre som något man ärver av föräldrarna och 
man talar inte längre om elevernas ursprungsländer, vilka tidigare varit 
liktydiga med föräldrarnas födelseländer oavsett var eleven själv var född. 
   Under rubriken ”Ny miljö” tar man upp att barn och föräldrar med 
invandrarbakgrund olika snabbt växer in i det svenska samhället, eftersom 
barnen går i förskola och skola. Man har med andra ord börjat 
uppmärksamma att barns och ungdomars kontextuella kultur skiljer sig från 
föräldrarnas (a.a., s. 25). 
   Fortfarande talar man dock om invandrare som grupp och de 
intrakulturella skillnaderna kommer inte till uttryck. Inte heller diskuteras 
den ”svenska” kulturen. 

Interkulturellt synsätt i dokumenten relaterade till 
Lgr 69 

I princip gäller samma sak för Lgr 69 som för Lgr 62 – perspektivet är 
internationellt snarare än interkulturellt. Det internationella perspektivet har 
dessutom förstärkts ytterligare i Lgr 69, men det framgår även att man tagit i 
beaktande att hur omvärlden betraktas beror på den egna bakgrunden: ”Vid 
undervisningen bör man eftersträva att komma bort från ensidiga nationella 
och västeuropeiska perspektiv. I stället bör man söka tränga in även i andra 
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kulturkretsars syn och värderingar för att nå en allsidigare förståelse” (SÖ, 
1969a, s. 48). Men denna förståelse handlar emellertid inte främst om andra 
kulturer på ”hemmaplan” utan på den internationella arenan. 
   I Lgr 69 har finska fått status som ämne med en egen kursplan155. I 
kursplanen framgår det tydligt att undervisningen i finska skall utformas 
som modersmålsundervisning. Syftet är att ”eleverna skall beredas möjlighet 
att bevara och utveckla sitt modersmål” (a.a., s. 216). Med andra ord skall 
ämnet finska inte betraktas som nybörjarundervisning i ett främmande språk, 
utan finska erkänns som modersmål. 
   Kursplaneförfattarna är medvetna om att de flesta eleverna med finska 
som modersmål, under sin skolgång i den svenska skolan, undervisats i och 
på svenska, vilket fått till följd att de oftast inte kan läsa och skriva på sitt 
modersmål. Därför bör undervisningen, enligt anvisningarna i kursplanen, ta 
sin start i grundläggande läs- och skrivinlärning. Hela resonemanget om 
finska som modersmålsundervisning motsägs samtidigt genom att det av 
texten framgår att med finska avses riksfinska, inte meänkieli156, som torde 
ha varit det vanligaste modersmålet i kommuner med såväl svensk som finsk 
befolkning. 
   I kursplanen framstår ämnet finska som modersmål i stor utsträckning som 
ett färdighetsämne och det finns stora likheter med kursplanen i svenska 
(som modersmål). Ett språks kulturinnehåll kommer inte till uttryck i 
kursplanen för finska, vilket inte heller i ämnet svenska betonas särskilt 
mycket. Istället är det färdigheter som att tala (tydligt och korrekt), läsa och 
skriva, men även att väcka elevens läslust och intresse för finsk litteratur 
som betonas. I kursplanen framgår att det anses värdefullt om läsmaterial på 
modersmålet också anknyter till skolarbetet i andra ämnen (a.a., ss. 215-
217).
   Även om andra minoritetsgrupper än den finska kunde komma ifråga för 
undervisning i och på modersmålet fanns det i Lgr 69 ingen kursplan för 
andra minoritetsspråk än den finska. I en fotnot till ”Anvisningar och 
kommentarer” till kursplanen i finska framgår emellertid följande: 
”Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även den undervisning i andra 
minoriteters språk än finska, som får anordnas enligt allmänna bestämmelser 
till timplanen, p 16” (a.a., s. 216). 
   I supplementet ”Undervisning av invandrarbarn m.fl. (SÖ, 1970) är inte 
perspektivet interkulturellt, utan man är i mycket hög grad inriktad på hur 

                                          
155 När hemspråk 1977-07-01 blev ett ämne i grundskolan, genom beslut av riksdagen, fick denna kursplan 
i finska utgöra underlag för undervisningen också i övriga hemspråk. 
156 Eller tornedalsfinska som det fortfarande oftast kallades. Enligt Karl Pekkari gav Länsskolnämnden i 
Norrbotten våren 1970 till Lgr 69 kompletterande anvisningar avseende undervisningen i finska för elever 
med tornedalsk bakgrund. I anvisningarna uppmanades lärarna att behandla barnens språk med varsamhet 
och respektera att deras språk inte var riksfinska. Dessa anvisningar beaktades endast i mycket ringa grad, 
bland annat på grund av brist på lärare med kunskaper i tornedalsfinska och avsaknad av läromedel 
(Pekkari, 1997, s. 173). 
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man så effektivt som möjligt skall kunna inordna invandrarbarnen i den 
ordinarie undervisningen. Det enda som på något sätt berör 
majoritetseleverna är det som står i ett avsnitt som man rubricerade som 
elevvård. Med elevvård avsåg man här hur man skulle ta emot eleven vid 
skolan och man tog upp svårigheter för invandrareleven vid mötet med den 
svenska skolan. Bland de svårigheter som man såg för eleven var bland 
annat isolering till följd av bristande språkkunskaper, kontaktsvårigheter på 
grund av avvikande utseende, klädsel och beteende samt ovanan vid svenska 
matvanor och problematiken att vissa elever av religiösa skäl inte får äta 
vissa födoämnen. Här betonades vikten av att de svenska eleverna fick ta sitt 
ansvar för att de nya eleverna skulle finna sig till rätta. För att möjliggöra 
detta menade man att det fordrades kunskap om de nya elevernas kulturella 
bakgrund och utgångsläge. Man påpekade att barnen ofta har samma 
värderingar som föräldrarna och att detta kan leda till konflikter vid mötet 
med skolans och kamraternas värderingar. Vidare menade man att det var 
självklart att i en klass där det gick invandrarbarn skulle hela klassen 
intressera sig för dessa elevers hemland och språk (a.a., s. 10).  

Ett embryo till interkulturellt synsätt, men även ”vi och 
dom”
I det reviderade supplementet från 1973 kommer däremot ett interkulturellt 
perspektiv till uttryck genom att kulturkompetens tillsammans med ett 
demokratiskt förhållningssätt uppmärksammas och betonas. I avsnittet om 
skolans ansvar för invandrarnas barn kan man läsa följande: ”Skolan bör 
också eftersträva att hos både svenska elever och elever med annan 
kulturbakgrund väcka ömsesidig förståelse och respekt och ett positivt 
intresse för likheter och olikheter i språk och kulturbakgrund, normer och 
värderingar” (SÖ, 1973, s. 6). Det finns även ett eget avsnitt om 
”Kulturutbyte i undervisningen” där man betonar, vad jag uppfattar som ett 
interkulturellt perspektiv: 

En positiv utveckling kräver att kulturskillnader och motsättningar utnyttjas för att 
uppnå ett fruktbart kulturutbyte, genom att både de svenska och utländska gruppernas 
värderingar och kulturmönster öppet diskuteras men på ett sådant sätt att 
kulturkollisioner med emotionella störningar inte riskeras (a.a., s. 19). 

Även om det finns ett interkulturellt perspektiv närvarande i ovannämnda 
citat kommer också en åtskillnad mellan ”vi” och ”de andra” till uttryck. 
Man talar om ”utländska gruppers värderingar”, det vill säga även om man 
bor och lever i Sverige så betraktas man inte som svensk. Likaså blir det 
tydligt att man inte ser det som möjligt att tillhöra flera kulturer samtidigt. 
Det är också uppenbart att man förutsätter att eventuella 
meningsskiljaktigheter som finns i klassrummet är de som är mellan 
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svenskar och invandrare – de intrakulturella skillnaderna lämnas helt 
obeaktade. Detta ställe är ändå det enda jag har hittat i de tidigare 
dokumenten om att även de svenska kulturmönstren skall diskuteras, att den 
svenska kulturen inte ses som ”natur” (Bauman, 1990) här.  
   I avsnittet ovan kan man se att de två interkulturella lärandekomponenter 
som jag tidigare rubricerat som kulturkompetens respektive demokratiskt 
förhållningssätt kommer till uttryck i viss utsträckning. 
   Då det gäller modersmålserkännandet, oavsett om modersmålet är svenska 
eller något annat språk, så kommer ett erkännande av modersmålets 
betydelse också för elever med annat modersmål än svenska tydligare till 
uttryck i detta supplement än i det tidigare. Nu ses inte modersmålet i lika 
stor utsträckning som något som mest är till gagn för att lära sig svenska 
utan som värdefullt i sig. Bland annat hänvisar man till den vid tidpunkten 
nyaste språkforskningen som påvisat och understrukit det första språkets 
betydelse för emotionell och intellektuell utveckling (SÖ, 1973, s. 93). Även 
om man understryker modersmålets betydelse för tillägnandet av ett andra 
språk och därmed möjlighet till skolframgång poängteras att det allra 
starkaste skälet till att slå vakt om hemspråket är dess ”djupt personliga 
betydelse för varje människa” (a.a., s. 94) och att man måste se det som ett 
misslyckande från skolan och samhällets sida om en negativ inställning till 
hemspråket etableras (ibid.). För första gången finns även ett embryo till ett 
tvåspråkighetsmål för elever med annat modersmål än svenska. I 
supplementet talar man om målet ”en parallell behärskning av respektive 
språk” (a.a., s. 94).
   Till de metodiska anvisningarna för undervisning av invandrare i ett 
hemspråk har fogats ett moment om ”Undervisning i hemlandets kultur” och 
här betonar man vikten av tillgång till läromedel, information och 
skönlitteratur från ”hemlandet”. Just betonandet av hemland väcker känslan 
av att invandrarelever inte uppfattas som vare sig svenskar eller som 
flerkulturella individer utan som bärare av en främmande kultur (a.a., ss. 97-
98).
   När det gäller elevens tillgång till samhällets språk, det vill säga svenska, 
så uttrycks denna rätt fortfarande i termer av stödundervisning för elever 
med annat modersmål än svenska, men man talar inte längre om ”svenska 
som främmande språk” utan om ”svenska för invandrare”. Termen ”svenska 
som andraspråk” används däremot inte. ”Tvåspråkighetsmålet”, som kom 
till uttryck i avsnittet om undervisningen i hemspråket, kommer inte till 
uttryck i avsnittet om svenska för invandrare. 
   En brist på interkulturellt perspektiv kommer bland annat till uttryck 
genom att eleverna med invandrarbakgrund ofta omtalas tillsammans med 
problem. Bland annat påpekas att denna elevgrupp kan vara i behov av 
”vanlig” specialundervisning och man pekar då på språksvårigheter som en 
orsak till anpassningssvårigheter, vilket i sin tur kan innebära behov av 
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specialundervisning (a.a., s. 15). En annan orsak till anpassningsproblem 
tycks vara att de helt enkelt inte är svenskar: ”Icke-anpassat beteende är ofta 
resultatet av konflikt mellan hemmets och skolans (samhällets) normer. Inte 
sällan återfinns därför invandrarelever inom olika former av 
observationsundervisning” (a.a., s. 16). 
   Över huvud taget ses ofta föräldrarna som problem. Man ger uttryck för att 
invandrareleverna har problem eftersom invandrarföräldrarna inte sällan ”är 
negativt inställda till svenska uppfostrings- och umgängesnormer och önskar 
förhindra att deras barn tar intryck av den nya omgivningen, vilket kan öka 
barnens isolering” (a.a., s. 17). Man kan i det här fallet tala om brist på 
interkulturellt perspektiv i relation till föräldrarna. 

Invandrar- och minoritetspolitikens mål berör inte 
majoritetseleverna
I ”Läroplan för grundskolan I. Allmän del. Tillägg och ändringar giltiga från 
1 juli 1978” (SÖ, 1978a) är det ett invandrar- och minoritetspolitiskt snarare 
än ett interkulturellt perspektiv som kommer till uttryck. Visserligen skriver 
SÖ i sina tillägg och ändringar till exempel att man genom ”att ta tillvara 
elevernas olika kulturbakgrunder” (a.a., s. 25) kan bidra till ”förståelse och 
respekt för olika språk och kulturer” (ibid.), vilket kunde ske genom 
elevernas, föräldrarnas och hemspråkslärarnas medverkan, men man talar 
inte om någon ömsesidighet.  

Modersmålserkännandet förstärktes vid revideringen genom att 
hemspråksreformen nu fick genomslag i timplanerna där man fastslog att 
undervisning i hemspråk och studiehandledning skall anordnas (a.a., s. 13). 
Vidare skrevs kommunens skyldighet och elevens rätt till undervisning in i 
skolförordningen.
   Tillsammans med målet om aktiv tvåspråkighet och undervisning i 
”svenska som främmande språk” blev språkdelen i det interkulturella 
synsättet tydligare, men fortfarande är det ingenting som på något sätt berör 
majoritetseleverna.
   Precis som i supplementen ”Om undervisning av invandrarbarn m fl” (SÖ, 
1970, 1973) omnämns invandrarbarnen även i detta dokument tillsammans 
med problem och svårigheter av olika slag. I mål och riktlinjer skriver man 
till exempel: ”Skolan skall skapa förståelse för de grupper som har särskilda 
problem i det moderna samhället. Dessa principer skall också prägla synen 
på andra nationer, folk- och språkgrupper157” (SÖ, 1978a, ss. 8-9). Här 
handlar förståelsen knappast om ömsesidigt lärande av varandra. 

                                          
157 Språkgrupper har tillkommit jämfört med texten i Lgr 69. 

191



   Invandrareleverna omskrivs som en grupp som är i behov av ”särskilt 
stöd” och omnämns tillsammans med till exempel handikappade elever som 
även de behöver ”integreras” i skolverksamheten (a.a., s. 22). 
   Föräldrarna är också en ”problemgrupp” med annan kultur och andra 
värderingar – man skiljer mellan kultur och värderingar. De skall visserligen 
få ge uttryck för sina värderingar och synpunkter, men det poängteras att de 
måste ”få information om skolans mål och arbete samt de värderingar som 
skolan bygger på” (a.a., s. 25). De ”svenska” värderingarnas företräde 
verkar förgivettagna. 

Sammanfattning initieringsfasen 
I dokumenten från 1960-talet är bilden den att Sverige är ett land i vilket det 
bor svenskar som alla har svenska som sitt modersmål. Viss heterogenitet 
finns till följd av att människor till exempel har olika politisk eller religiös 
uppfattning, men främst till följd av olika begåvning eller intressen, men 
skillnaderna är inte större än att de ryms i ett kulturarv gemensamt för alla, 
vilket via det svenska språket skall förvaltas av skolan och överföras till 
eleverna, vilka skall bibringas kunskaper för att utveckla det vidare. 
   Kulturbegreppet används inte i dokumenten för att förklara intranationella 
skillnader. Däremot kan andra folk tillhöra andra kulturer. Kultur är när det 
används så här i det närmaste att betrakta som synonymt med folk och/eller 
land. I vissa sammanhang ges kulturbegreppet snarare betydelsen 
”utvecklingsnivå” för ett land eller folk. Detta kommer bland annat till 
uttryck i kulturarvsutläggningen i skolberedningens betänkande (SOU 
1961:30) samt i kursplanen i historia (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962). 
   Även om vissa formuleringar ger intryck av att ett interkulturellt synsätt, 
som skulle kunna främja ett interkulturellt lärande, finns närvarande så 
tolkar jag inte perspektivet i dessa tidiga dokument som interkulturellt. 
Förståelse och respekt för andra människor under andra levnads-
förhållanden, med annan religiös eller samhällelig övertygelse, bygger hela 
tiden på kunskaper om andra folk, religioner etcetera och inte på något 
ömsesidigt utbyte människor emellan. Man sätter stor tilltro till att 
”objektiva” kunskaper kan skapa förståelse och respekt och även attityder 
ses som något som kan läras in genom objektiva kunskaper om ”hur det är”. 
   Olikhet avseende bland annat religion och levnadsvillkor lokaliseras 
främst till platser utanför Sverige. Mångkulturalitet finns på ett 
internationellt snarare än på ett nationellt plan och svenska elever kan 
möjligen komma i kontakt med den vid sina resor utomlands, men främst 
genom det mediala utbudet till exempel via televisionen. Det är således ett 
internationellt snarare än ett interkulturellt perspektiv som kommer till 
uttryck. Detta internationella perspektiv förstärks i Lgr 69 jämfört med Lgr 
62.
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   Med supplementet ”Undervisning av invandrarbarn m fl” (SÖ, 1970) 
införs delvis ett nytt språkbruk och man talar om ”svenska som främmande 
språk”, ”studiehandledning” på modersmålet, ”förberedelseklass” och 
”minoritetsspråk”, vilket naturligtvis är en återspegling av de förändringar 
som skett avseende undervisningen av denna grupp elever. I supplementet 
ses mångkulturaliteten som något utifrån kommande. 
   Det reviderade supplementet från 1973 (SÖ, 1973) innebär att bilden av 
mångkulturaliteten förändrats – invandrarna finns redan här, men 
fortfarande är de inhemska minoriteterna i princip osynliggjorda och de 
intrakulturella skillnaderna kommer inte till uttryck. 
   Kulturbegreppet börjar att användas allt mer och oftast i betydelsen att 
kultur är något som omfattar hela grupper, ett paket för ett helt folk, vilket 
leder till generaliseringar. Samtidigt ses oftast kultur som något som är skilt 
från värderingar, det vill säga kultur är något som mer är att betrakta som 
sedvanor, traditioner och språk, vilket i sin tur leder till en risk för 
exotisering. Kultur är något som kan visas upp och något som man kan lära 
sig. Samtidigt blir ”andras kultur” något som kan vara till gagn för svenska 
elever inom ramen för ett ”internationaliseringssträvande”. 
   Med supplementet från 1973 finns de första tendenserna till ett 
interkulturellt perspektiv i undervisningen. Det finns ambitioner om 
ömsesidighet och en vilja att även lyfta fram konflikter och 
meningsskiljaktigheter i ljuset. Såväl vikten av modersmålskunskaper som 
kunskaper i svenska lyfts fram som betydelsefulla för den framtida 
skolframgången. I den riktningen kan man se embryot till ett 
tvåspråkighetsmål. Samtidigt är det mycket som motverkar dessa tendenser. 
Majoritetsbefolkningen berörs i stort sett inte alls, undervisningen för 
”invandrarna” är skild från den ordinarie undervisningen, undervisningen 
ses som åtgärder riktade mot en specifik grupp av elever och denna 
elevgrupp, och deras föräldrar, omnämns ofta tillsammans med problem. 
   Något som ytterligare motverkar det interkulturella perspektivet är att 
ömsesidigheten ofta rör sig på ett ytligt plan (mat, uppträdande) och sker 
utifrån generaliserande indelningar i ”kulturgrupper” som inbördes inte 
belyses utifrån intrakulturella skillnader. 
   Genom ändringarna 1978 lyftes aktiv tvåspråkighet fram som en nyckel 
både till att eleven skulle kunna tillhöra mer än en kultur och till att 
möjliggöra valfrihet avseende vilken eller vilka kulturer man i framtiden 
ville tillhöra.
   Målen i invandrar- och minoritetspolitiken och hemspråksreformen fick 
genomslag, men det var fortfarande tal om åtgärder som riktades mot en 
speciell grupp av elever. Majoritetseleverna omfattades inte och det går inte 
att tala om att all undervisning skall präglas av ett interkulturellt perspektiv. 
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Kapitel 9

De ideologiska och formella 
läroplansdokumenten under 

utvärderingsfasen

Kontextualisering av grundskolans 
läroplansdokument under utvärderingsfasen 

Den utveckling som påbörjades redan i början av 1970-talet fick i 
läroplanssammanhang till en del genomslag vid 1978 års översyn av Lgr 69, 
men slog igenom mer definitivt med Lgr 80. En viss decentralisering och ett 
nytt statsbidragssystem innebar ett ökat lokalt inflytande över resurser, 
innehåll och resultat.
   Skolöverstyrelsen lade år 1978 fram ett förslag till ny läroplan. Förslaget 
utsattes för stark kritik. Enligt Egidius (2001) kan man se det som en kritik 
mot den ”sociala ingenjörskonsten”: ”En läroplan skulle vara ett politiskt 
dokument och inte ge sken av att vara framtagen på grundval av 
psykologisk, pedagogisk och sociologisk forskning inom ramen för ett 
ämbetsverk eller en pedagogisk institution” (a.a., s. 107). Förslaget 
omarbetades av folkpartisten Rodhe och presenterades i ”Läroplan för 
grundskolan” (Prop. 1978/79:180). 
   Lgr 80 utfärdades i februari 1980 och började gälla fr.o.m. läsåret 1982/83, 
men vissa delar av ”Mål och riktlinjer” började gälla redan från läsåret 
1980/81. Vissa förändringar i Lgr 80 skedde 1988. Till Lgr 80 utkom en stor 
mängd kommentarmaterial. Dessa innehöll inga bindande föreskrifter, men 
påverkade ändå arbetet på skolorna samt undervisningens innehåll och 
arbetssätt.
   Målen för den beslutade invandrar- och minoritetspolitiken, och inte minst 
hemspråksreformen, kom till uttryck på ett mer genomgripande sätt i den 
nya läroplanen. Invandrare och minoriteter är synliggjorda i läroplan och 
kursplaner och hemspråksundervisning blev en rättighet och hemspråk ett 
ämne med egen kursplan. Även aktiv tvåspråkighet som mål för elever med 
annat hemspråk än svenska blev inskrivet i läroplanens mål och riktlinjer 
(SÖ, 1980a, s. 57). 
   SÖ presenterade 1979 ett särskilt handlingsprogram för 
invandrarundervisningen (HINVA) och föreslog där att ”svenska som 
andraspråk” skulle bli ett eget ämne, men när Lgr 80 kom behandlades 
”svenska som främmande språk” i stället i ett särskilt servicematerial (SÖ, 
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1980b). I Språk- och kulturarvsutredningens betänkande ”Olika ursprung. 
Gemenskap i Sverige (SOU 1983:57) föreslog man att ämnet i stället skulle 
heta ”svenska som andraspråk”, vilket också beslutades (SFS 1985:587). SÖ 
gav därefter även ut två kommentarmaterial, ett som behandlade 
grundläggande färdigheter  i svenska som andraspråk (SÖ, 1985b) och 
ytterligare ett som behandlade fördjupade studier i svenska som andraspråk 
(SÖ, 1987).
   Riksdagens beslut 1985 om att undervisningen skall präglas av ett 
interkulturellt synsätt158 nådde lärarna via ett litet häfte med titeln 
”Interkulturellt synsätt i undervisning och läromedel” (SÖ/SIL, 1986). 
Häftet gavs ut med syfte att bland skolpersonal sprida kunskap kring 
innehållet i och motiveringen till beslutet. Skriften gavs ut gemensamt av 
Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedel. Enligt Mai Beijar 
(personlig kommunikation den 16 maj 2000) är detta häfte att betrakta som 
ett läroplanskomplement, eftersom det valda presentationssättet var ett 
alternativ till en cirkulärskrivelse159.
   Även kommentarmaterial med anknytning till det interkulturella 
förhållningssättet gavs ut, till exempel ”Elever med språk- och 
kulturbakgrund från andra länder” (SÖ, 1985a) och ”Hemspråksklasser och 
sammansatta klasser” (SÖ, 1988b).
   Från och med läsåret 1986/87 förelåg möjligheten till tvåspråkig 
undervisning med jämkade timplaner för låg- och mellanstadiet (SÖ-FS:6). 
Möjlighet gavs även till tvåspråkig undervisning, med jämkad timplan, på 
högstadiet för finskspråkiga elever i vissa kommuner (SÖ-FS:7). 

Dokumenten
Av tabell 9.1. framgår det vilka dokument som jag särskilt studerat på 
respektive läroplansnivå. Som källor ingår även direktiven till de statliga 
utredningarna

                                          
158 Se kapitel 2. 
159 Se not 100. 
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Tabell 9. 1 . Studerade dokument på respektive läroplansnivå 

Den ideologiska läroplansnivån Den formella läroplansnivån 

Dokument som låg till grund för Lgr 80: 
”Förslag till förändring av grundskolans 
läroplan” (SÖ, 1978b) 

Regeringens proposition ”om läroplan för 
grundskolan m.m.” (Prop. 1978/79:180). 

Dokument som låg till grund för tillägg till 
Lgr 80:

”Olika ursprung. Gemenskap i Sverige. 
Utbildning för språklig och kulturell 
mångfald” (SOU 1983:57). 

”Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Allmän 
del, inklusive mål och riktlinjer, kursplaner 
och timplaner” (SÖ, 1980a). 

”Interkulturellt synsätt i undervisning och 
läromedel” (SÖ/SIL, 1986). 

”Elever med språk och kulturbakgrund från 
andra länder” (SÖ, 1985a). 

”Hemspråksklasser och sammansatta 
klasser” (SÖ, 1988b). 

Mångkulturalitet och kultur i dokumenten 
relaterade till Lgr 80 på den ideologiska 

läroplansnivån
I SÖ:s ”Förslag till förändring av grundskolans läroplan” (SÖ, 1978b) 
kommer en mer nyanserad bild av mångkulturaliteten till uttryck och den 
består inte längre enbart av invandrare. Bland annat påtalar man att förutom 
invandrarelever så har de flesta samer, Norrbottens finsktalande160

befolkning och zigenare161 rätt till undervisning i sitt hemspråk och att även 
barn och föräldrar som tillhör dessa etniska eller språkliga minoriteter ”skall 
själva kunna välja i vilken omfattning de vill behålla och utveckla sin 
ursprungliga kulturella och språkliga identitet” (a.a., s. 51). 
   De intrakulturella skillnaderna kommer endast till uttryck då det gäller de 
”svenska” eleverna. Utifrån att man slår fast att innehållet i kursplanerna 
skall vara verklighetsanknutet resonerar man även kring vad detta innebär 
och anför följande: 

Eleverna kommer från socialt, kulturellt och ekonomiskt olika grupper i samhället. 
Detta måste uppmärksammas, då man tar ställning till vilket innehåll man skall arbeta 
med i skolan. Kravet på allsidighet innebär att olika elevers eller elevgruppers 
erfarenheter och livsvillkor får ge underlag för arbete. Skolan behöver ta tillvara de 
erfarenheter och den kultur som företräds av grupper som hittills alltför litet 
uppmärksammats i skolans arbete. Skolan behöver vidare ta tillvara de erfarenheter 
och den kultur som invandrarna för med sig till vårt samhälle (a.a., s. 21). 

                                          
160 Man talar inte om meänkielä. 
161 Man använder inte beteckningen romer. 
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Ovanstående citat är lite märkligt med tanke på att man en sida tidigare, 
under rubriken ”Hem – skola – samhälle”, framhållit det angelägna i ”att 
begreppet kultur inte får ges en snäv tolkning utifrån ensidiga sociala eller 
etniska värderingar. Barn från skilda miljöer måste i skolan få stöd att 
utveckla sitt eget kulturella mönster” (a.a., s. 20, min kursivering). 
   I dokumentet används således kulturbegreppet med skiftande innebörder. I 
förslaget till kursplan i hemspråk talar man till exempel om att eleverna skall 
skaffa sig kunskaper om den egna ursprungliga kulturella bakgrunden och 
att undervisningen skall stärka deras språkliga och kulturella identitet (a.a., 
s. 179). Här associerar man nästan till att kultur är något som man ärver 
medan man i andra sammanhang betonar att barnen växer upp med två olika 
kulturer (a.a., s. 51). Generellt gäller emellertid att de intrakulturella 
skillnaderna bland invandrar- och minoritetselever osynliggörs. Kultur blir 
något enhetligt och annorlunda då det gäller ”de andra” eleverna och något 
differentierat och mer dynamiskt då det gäller de ”svenska” eleverna. 
   I regeringens proposition ”om läroplan för grundskolan m.m.” (Prop. 
1978/79:180) är bilden ungefär densamma som i SÖ:s förslag, men med 
skillnaden att här omtalas inte de inhemska minoriteterna. Däremot lyfter 
man i propositionen fram den ökade religiösa mångfalden, både till följd av 
invandrare med andra religiösa traditioner och de så kallade nyandliga 
rörelserna, och nödvändigheten i att konfrontera dessa mot ”det svenska 
kristna arvet” (a.a., s. 77). 

Interkulturellt synsätt i dokumenten relaterade till 
Lgr 80 på den ideologiska läroplansnivån

Det finns ansatser till ett interkulturellt perspektiv i SÖ:s förslag, men också 
sådant som talar emot. Avseende kulturkompetens betonar man bland annat 
att det i kursplanerna skall framgå hur viktigt det är att eleverna

lär känna livsmönster och kulturtraditioner i även andra kulturkretsar än den egna. 
Kännedom om invandrarnas språkliga och sociala situation, deras ursprungliga kultur 
och orsakerna till att de lämnat sina hemländer kan hindra eller mildra 
konfrontationer mellan grupper av människor genom att lägga grunden för 
medmänsklig förståelse i hem och på arbetsplatser. Invandrarfrågor får därför 
utrymme i kursplanerna (SÖ, 1978b, ss. 22-23, kursivering i original). 

I citatet ovan framgår det att man eftersträvar ökad kunskap om andra 
kulturer hos de ”svenska” eleverna. Däremot framgår det inte om dessa skall 
sättas i kritisk belysning relativt den egna ”kulturen”. Likaså är det svårt att 
veta vad man i dokumentet menar med kultur och kulturtraditioner. 
Formuleringen i den sista meningen, att det handlar om ”invandrarfrågor”, 
ger associationer till ”vi” och ”de andra”. Ömsesidighet och lärande av annat 
än kognitiv slag framgår inte speciellt tydligt. 

198



   Ett interkulturellt perspektiv, utifrån lärandekomponenten demokratiskt 
förhållningssätt, men även ett internationellt perspektiv, är mer tydligt då 
man motiverar varför man vill samla alla orienteringsämnena under ett 
paraply:

I denna allsidiga uppläggning ligger en strävan att grundlägga och vidareutveckla 
sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins 
principer om tolerans, samverkan och likaberättigande samt att lära eleverna inse 
betydelsen av goda mellanmänskliga relationer och internationell samverkan (a.a., ss. 
32-33)162.

Modersmålserkännandet förstärktes i dokumentet både för elever som har 
svenska respektive elever med annat modersmål än svenska. För den 
förstnämnda gruppen genom att man betonar vikten av att när kursplanen 
verklighetsanknyts skall hänsyn tas till variationen som finns mellan elever. 
Då det gäller den sistnämnda gruppen var det genom rätten till 
hemspråksundervisning. Ett annat uttryck är att hemspråket fick en egen 
kursplan och genom förslaget att även hemspråk skulle kunna vara tillval på 
högstadiet (a.a., s. 51). Riksdagen fattade också beslut om att hemspråk 
skulle införas som tillval på grundskolans högstadium från och med läsåret 
1982/83.
   När det gäller tillgången till samhällsspråket för de elever som inte har 
svenska som modersmål betraktades undervisning i svenska som främmande 
språk i SÖ:s förslag som stödundervisning och hade inte någon egen 
kursplan. Den ”vanliga” svenskundervisningen utgjorde normen och 
”svenska som främmande språk” var bara en övergångslösning. Valet av 
benämningen ”svenska som främmande språk” är också märkligt med tanke 
på att de elever som skulle bli undervisade bodde och levde i Sverige och 
under de omständigheterna kunde knappast svenska betraktas som ett 
främmande språk. 
   Det inslag i förslaget som har mest släktskap med det som brukar 
förknippas med interkulturell undervisning är de föreslagna arbetssätten. I 
dokumentet talar man om undersökande och experimentellt arbete som skall 
ha verklighetsförankring och vara probleminriktat (a.a., s. 36). Vidare lyfter 
man fram att eleverna genom samarbete utvecklas såväl språkligt som 
socialt (a.a., s. 40) och att det är väsentligt att styra gruppindelningen vid 
grupparbeten för att få till stånd varierande gruppsammansättningar och 
därvidlag motverka ensidiga intresse- och kamratval (a.a., s. 42). Vidare ses 
heterogenitet som ett värde för både kunskapsmässig och social utveckling 
(a.a., s. 43). Sättet att se på lärandet har stora likheter med Vygotskijs teori 
om hur man kan lära sig tillsammans med någon som kommit längre än en 
själv. Detta stämmer också väl överens med ett interkulturellt lärande, att 

                                          
162 En liknande formulering finns i Lgr 69. 
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man genom samarbete med andra som har kunskaper som man själv saknar 
har möjlighet till ömsesidigt lärande samt språklig och social utveckling. 
   Sammanfattningsvis kan man när det gäller SÖ:s förslag säga att det finns 
vissa ambitioner i riktning mot ett interkulturellt synsätt och interkulturell 
undervisning, men dessa motsägs av att man samtidigt omvandlar det mesta 
till invandrarundervisning, det vill säga undervisning om eller för 
invandrare.
   I propositionen ”om läroplan för grundskolan m.m.” (Prop. 1978/79:180) 
återkommer mycket av det ovan nämnda, men det sker även en ökad 
betoning av att se detta innehåll utifrån perspektivet ”skolans 
internationalisering” och därmed betonas  internationell snarare än 
interkulturell förståelse. I stället för elevers lärande av varandra ses 
invandrarelever och deras föräldrar som en resurs för de ”svenska” eleverna 
och det svenska samhället eftersom de ”kan vara en stor tillgång för att 
förmedla andra länders kultur” (a.a., s. 19) samt genom att den utökade 
undervisningen i hemspråk så småningom kommer ”att ge tillgång till god 
och varierad språkkompetens i Sverige” (ibid.). Samtidigt understryks i 
propositionen hur viktigt det är med goda språkkunskaper (a.a., s. 19), men 
då är det inte minoritetsspråken som avses, utan de stora ”världsspråken” 
engelska, franska och tyska. 
   Vidare framgår av propositionen att man ansåg att förslaget att utarbeta en 
särskild kursplan för ”svenska som främmande språk”, som lämnats i 
remissvaret från Göteborgs kommun, skulle prövas i samband med att SÖ 
gjorde sin översyn av det framlagda förslaget (a.a., s. 78) 

Mångkulturalitet och kultur i dokumenten 
relaterade till  Lgr 80 på den formella 

läroplansnivån
På endast ett ställe i Lgr 80 talar man om Sverige som ett mångkulturellt
samhälle och det är i kursplanen i hemspråk där det står att ett av målen för  
hemspråksundervisningen är att elever med minoritetsbakgrund ”skall lära 
sig uppskatta sina erfarenheter och sin tvåspråkighet som en tillgång för ett 
mångkulturellt och mångspråkigt samhälle” (SÖ, 1980a, s. 146). Att det i 
skolan finns elever med olika bakgrund framgår emellertid redan 
inledningsvis under ”Mål och riktlinjer”. Precis som i tidigare läroplaner slår 
man fast att ”alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan” 
(a.a., s. 14). Det som skiljer gentemot tidigare läroplaner är när man 
vidareutvecklar vad man avser med en likvärdig utbildning. Likvärdighet 
när det gäller resultat, menade man, kräver att alla barn inte behandlas lika 
utan skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
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svårigheter samt för ”barn och ungdomar som tillhör olika minoriteter” 
(ibid.). Likvärdig utbildning innebär också att skolan, enligt läroplanen, har 
till uppdrag att, då det gäller elever med annat hemspråk än svenska, 
”samtidigt som de stärker dessa elevers språkutveckling – aktivt ta till vara 
deras kulturarv” (ibid.). 
   I samband med att man skriver om hemspråksundervisningen påpekas att 
denna skall ordnas för ”elever, som har ett minoritetsspråk som hemspråk, 
dvs. såväl invandrarelever som elever tillhörande andra minoriteter i 
Sverige”  (a.a., s. 56). Minoritetsgrupperna namnges emellertid inte, vilket 
innebär att till exempel samer, tornedalsfinnar och romer inte omnämns som 
inhemska minoriteter. I princip anses alla med annat hemspråk än svenska 
också ha ett minoritetsspråk och indirekt anses de då tillhöra en 
minoritetsgrupp. Det görs ingen åtskillnad i dokumenten mellan olika 
minoritetsgrupper, men man skriver om både invandrare och minoriteter. 
   I skolan finns det således elever med minoritetsspråk, eller annat hemspråk 
än svenska, invandrare och minoriteter och dessutom finns det majoritets-
elever som sinsemellan har olika bakgrund. Vilka man avser då man talar 
om minoriteter eller invandrare framgår emellertid inte tydligt och inte 
heller vilken eventuell skillnad det är mellan dessa olika grupper. Indirekt 
kommer det ändå till uttryck att det främst handlar om ”nya” och inte 
ursprungliga minoriteter163. På kursplanenivå är det ”invandrarfrågor” som 
är ett kunskapsområde och det framgår också att invandrarelever inte ses 
som en självklar del av det svenska samhällets mångfald. Istället har dessa 
elever ett annat hemland. Detta kommer främst till uttryck i kursplanerna i 
hemspråk (se vidare under formell läroplansnivå) och i bild: ”Det är inte 
minst viktigt för invandrarbarnen att de i bildarbetet får aktivera, bevara och 
utveckla sina upplevelser av hemlandet” (a.a., s. 75).  
   Precis som i tidigare läroplaner är de intrakulturella skillnaderna inom 
majoriteten synliggjorda, medan ganska grova generaliseringar görs 
avseende den synnerligen heterogena gruppen ”invandrarelever”. Den mest 
långtgående generaliseringen görs i kursplanen i idrott där man konstaterar 
följande: ”Invandrarelever har ofta kunskaper i bollspel som bör tas tillvara 
genom att de får instruera och berätta” (a.a., s. 92).  
   Kulturbegreppet används också i läroplanen med olika betydelser. Bland 
annat talar man om att skolan har till uppgift att förverkliga de 
kulturpolitiska uppgifterna, vilka till exempel innebär en strävan att skapa en 
god barn- och ungdomskultur (a.a., s. 26). Vidare talar man om skolan som 
kulturcentrum, genom den obligatoriska undervisningen i till exempel 
svenska, bild, musik, slöjd och idrott och genom att eleverna ges möjlighet 
att komma i kontakt med olika kulturyttringar som konserter, 
teaterföreställningar, film och konstutställningar (SÖ, 1980a, ss. 26-27). Här 
                                          
163 Man har med andra ord anammat språkbruket från invandrarpolitiken om invandrare som språkliga 
minoriteter. 
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är det kultur främst i normativ bemärkelse, det finkulturella, som kommer 
till uttryck, men i kursplanen för bild talar man om barns och ungdomars 
kulturkonsumtion, men då i betydelsen ”populärkultur” (a.a., s. 75). Inom 
slöjdämnen skall man vidare ”i samverkan med andra ämnen studera olika 
levnadsförhållanden och kulturer från förr och nu avseende kläder, ting och 
miljö” (a.a., s. 131). När man sedan talar om skolans roll då det gäller 
arbetslivsorientering är det ytterligare en annan innebörd i begreppet. Man 
skriver att skolan har till uppgift att motverka begränsningar i studie- och 
yrkesval ”som beror på traditionellt könsrolls- och statustänkande eller 
social och kulturell bakgrund” (a.a., s. 28) och bör vidare inriktas mot 
jämställdhet mellan könen. 
   Kultur används också för att markera skillnad mellan elever och till 
exempel förutsätts ”invandrarelever” och deras föräldrar ha en annan kultur. 
Tydligast kommer detta till uttryck när man betonar vikten av att i valet av 
undervisningsstoff göra detta så att eleverna blir medvetna om ”vårt 
samhälles internationella beroende” (a.a., s. 31). Här skriver man bland 
annat följande:

Invandrarelever och deras föräldrar kan vara en stor tillgång för att förmedla 
kännedom om andra länders kultur. Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de 
känner solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer. Det är också skolans 
uppgift att fostra eleverna att förstå och känna samhörighet med minoritetsgrupper 
inom vårt eget land (a.a., s. 31). 

Eleverna ses här närmast som representanter för (andra) kulturer. Detta 
synsätt förstärker intrycket av dessa elever som annorlunda och icke-
svenska, de blir ”de andra”. Även bilden av ”ett land – en kultur” blir tydlig, 
som kontrast till den mer mångfacetterade bilden av den svenska kulturen 
som ges i olika sammanhang. I kursplanen i svenska som främmande språk 
framkommer en liknande bild. Här omtalas eleverna som ”elever med annat 
hemspråk än svenska och med en annan kulturbakgrund” (a.a., s. 142), det 
vill säga det förutsätts att den viktigaste skillnaden, förutom språket, är 
kulturen. Motsvarande förhållningssätt till språk och kultur kommer till 
uttryck i kursplanen för engelska samt i tyska/franska. 
   I citatet ovan, om att invandrarelever och deras föräldrar kan förmedla 
kännedom om andra kulturer, ses den språkliga och kulturella mångfalden 
också som en tillgång då det gäller de internationella kontakterna. 
Invandrareleverna och deras föräldrar ses som en resurs för de svenska 
eleverna och det finns ett ”berikningsperspektiv” i formuleringen. I 
läroplanen och kursplanerna i övrigt förknippas oftast flera språk och 
kulturer snarare med problem och/eller svårigheter än beskrivs som en 
resurs. I kursplanen för barnkunskap utgör ”Invandrarfamiljernas situation. 
Svårigheter för barn att leva i olika språkliga och kulturella miljöer” (a.a., s. 
68) ett huvudmoment. Vidare är hela avsnittet om undervisning i hemspråk 
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respektive svenska som främmande språk placerat under avsnittet ”Elever 
med särskilda behov”. I kursplanen för hemspråk är bilden ambivalent – å 
ena sidan är det en påfrestning att ha en annan kulturell eller språklig 
bakgrund och å andra sidan är det en resurs för Sverige och för Sveriges 
internationella kontakter.

Invandrareleverna blir individer 
I kommentarmaterialet ”Elever med språk- och kulturbakgrund från andra 
länder” (SÖ, 1985a) kommer även heterogeniteten hos elevgruppen ”elever 
med annat hemspråk” till uttryck – här tydliggörs intrakulturella skillnader 
även mellan elever med annat hemspråk än svenska. I häftet betonar man att 
språkgrupper inte alls är enhetliga, utan det kan finnas dels dialektala 
skillnader, dels sociala, etniska, religiösa och kulturella skillnader inom 
språkgruppen. Man pekar även på det faktum att eleverna kan ha bott här 
hela sitt liv, eller endast en kort period, ha en förälder med svenska som 
hemspråk eller att båda föräldrarna har annat hemspråk än svenska. En 
annan viktig skillnad som påtalas är att kunskaperna i hemspråket varierar 
(a.a., s. 7). Man skiljer också mellan vad de kallar ”historiskt stabila 
minoriteter”, som samer och tornedalsfinnar, och ”diasporagrupper” (a.a., ss. 
20-21) och pekar på de olika förhållanden som dessa grupper lever under i 
relation till majoritetssamhället. I detta kommentarmaterial tillåts eleverna 
med annat hemspråk än svenska att vara individer med olika bakgrund och 
inte bara en stor grupp. 
   Också i häftet ”Interkulturellt synsätt i undervisning och läromedel” 
(SÖ/SIL, 1986) synliggörs såväl invandrargrupper som ursprungliga 
minoriteter samt majoritetsbefolkningen och även de intrakulturella 
skillnaderna inom grupperna. 
   Även kommentarmaterialet ”Hemspråksklasser och sammansatta 
klasser”164 (SÖ, 1988b) är beskrivningen av elevgruppen den att den är 
heterogen både till följd av hur länge man bott i Sverige, kunskaper i 
hemspråket och svenska, om språkmiljön är en- två- eller flerspråkig och 
vad man kallar ”elevens kulturbakgrund, sättet att tänka och leva” (a.a., s. 
13). Vidare skriver man att ”kulturbakgrunden varierar både från land till 
land, t ex mellan spansktalande länder i Sydamerika, och mellan landsbygd 
och stad i samma land” (a.a., ss. 13-14). Också var man lever i Sverige 
bidrar till heterogeniteten och man ger uttryck för att om eleven bor i en 
miljö där det svenska språket dominerar kan det vara motiverat med en 
förstärkning av undervisningen i hemspråket medan om eleven bor i ett 
bostadsområde där svenskan är dåligt representerad kan det vara lämpligt att 

                                          
164 Detta kommentarmaterial är resultatet av ett regeringsuppdrag till SÖ att utarbeta ett material om 
undervisningen i dessa klasser. Det är olika författare till de olika kapitlen, men häftet gavs ut i Skol-
överstyrelsens namn. 
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förstärka undervisningen i svenska som andraspråk (a.a., s. 14). Här talar 
man för övrigt om svenska som andraspråk och inte om svenska som 
främmande språk. I detta kommentarmaterial har man vidare anammat 
språkbruket att även de efter andra världskriget kommande invandrarna är 
att betrakta som minoritetsgrupper.

Interkulturellt synsätt i dokumenten relaterade till 
Lgr 80 på den formella läroplansnivån 

Kulturkompetens och demokratiskt förhållningssätt 
Den interkulturella lärandekomponenten kulturkompetens har ingen 
framträdande plats i läroplanens ”Mål och riktlinjer” även om man beskriver 
skolan som ett kulturcentrum. Kulturkompetens är främst kopplad till 
skolans internationalisering och det betonas att då urvalet av stoff görs 
måste man välja så att samhällets internationella beroende och betydelsen av 
internationella kontakter och internationellt samarbete framgår. Här lyfter 
man, som jag tidigare påtalat, fram att ”invandrarelever och deras föräldrar 
kan vara en stor tillgång för att förmedla kännedom om andra länders 
kultur” (SÖ, 1980a, s. 31). Vidare påtalas att skolan har till uppgift att 
”fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder, folkslag och 
kulturer” (ibid.) och även att eleverna ”skall förstå och känna samhörighet 
med minoritetsgrupper inom vårt eget land” (ibid.). 

Det demokratiska förhållningssättet är däremot mycket tydligt och 
demokratifostran och mänskliga rättigheter intar en framträdande roll i 
läroplanens ”Mål och riktlinjer” där man också slår fast att skolan skall 
fostra165. Skolan har, skriver man, en skyldighet att påverka barn och 
ungdomar till att omfatta ”vår demokratis grundläggande värderingar” (SÖ, 
1980a, s. 16) och att leva i enlighet med dem. En huvuduppgift för skolan är 
därför att hos eleverna utveckla de egenskaper ”som kan bära upp och 
förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 
mellan människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans 
egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till 
personlig integritet”166 (ibid.). Detta är också de principer som skall vara 
vägledande då man arbetar med frågor där människor har ”skiljaktiga
värderingar” (a.a., s. 18). Ansvaret för och solidaritet med andra kommer 
också tydligt till uttryck genom att skolan ges i uppdrag att ”söka 
                                          
165 Begreppet fostra togs bort i Lgr 69 men kom tillbaka i Lgr 80. Under slutet av 1970-talet arbetade 
”Arbetsgruppen kring normbildning och normöverföring i skolan”, i folkmun ”normgruppen”, med frågan 
om skolans roll som fostrare. 1979 publicerades debattskriften ”Skolan skall fostra” (Utbildnings-
departementet, 1979). Enligt Bergman (1983) fick skriften omfattande spridning i hela skolsystemet och 
inom förskolan (a.a., s. 95). 
166 Ungefär motsvarande formulering återfinns i Lgr 69. Jämför även med ”värdegrunden” i Lpo 94. 
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grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. Den 
skall aktivt verka för att invandrarna i vårt land innefattas i 
samhällsgemenskapen” (a.a., s. 17).  
   Huvudansvaret för detta demokratiska förhållningssätt och denna 
demokratifostran läggs på de samhällsorienterande ämnena. Precis som i Lgr 
69 är perspektivet internationellt snarare än interkulturellt: 

Undervisningen skall syfta till att stärka respekten för människans grundläggande fri- 
och rättigheter. Den skall ge en beredskap för fredssträvanden och öka förståelsen för 
behovet av en internationell solidaritet. Den skall leda till förståelse och respekt för 
alla folk, för deras kulturer, civilisationer, värderingar och levnadssätt (a.a., s. 120). 

I kursplanen för de samhällsorienterande ämnena framgår det också tydligt 
att det finns en gräns för förståelsen genom att undervisningen har till mål 
att bidra till att eleven utvecklar ”en personlig uppfattning samt förståelse 
och respekt för andra människors och kulturers värderingar. Den skall 
samtidigt hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från 
allt som strider mot dessa” (a.a., s. 121).  

Modersmålserkännandet
När det gäller modersmålserkännandet är detta självklart om modersmålet är 
svenska, även om man i Lgr 80 inte längre använder termen modersmål i 
något sammanhang, vare sig inom undervisningen av svenska (som 
modersmål) eller avseende undervisningen i andra modersmål. Andra 
modersmål än svenska (och ibland även svenska) omnämns konsekvent som 
hemspråk, men har i Lgr 80 blivit ett eget ”ämne” med egen kursplan.  
   Utgångspunkten för hemspråksundervisningen skall enligt läroplanen vara 
elevernas behov och undervisningen skall anordnas för de elever som har ett 
minoritetsspråk som hemspråk, det vill säga såväl invandrarelever som 
elever som tillhör andra minoriteter i Sverige avses (SÖ, 1980a, s. 56). 
   I läroplanens ”Mål och riktlinjer” framställs syftet med hemspråk på 
följande sätt: 

Syftet med hemspråksundervisningen skall vara att vidmakthålla och utveckla 
kunskaper i det språk, som barnet använder i sin dagliga miljö. Därigenom främjas 
barnets känslomässiga, språkliga och intellektuella utveckling. Barnet får också 
möjlighet att leva sig in i och känna samhörighet med föräldrarnas/vårdnadshavarnas 
kulturella bakgrund (a.a., ss. 56-57). 

Syftet med hemspråksundervisningen är vidare att eleverna senare skall 
kunna utveckla tvåspråkighet som gör det möjligt för dem att känna sig 
hemma i två kulturer. Man definierar inte vilken typ av tvåspråkighet som 
avses, men anger att eleverna skall få stöd och uppmuntran för att utveckla 
sin förmåga att lyssna, förstå, tala, läsa och skriva. Målet är att eleverna 
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skall vilja, kunna och våga använda sitt hemspråk i olika situationer (a.a., s. 
57).
   I kommentarmaterialet ”Elever med språk och kulturbakgrund från andra 
länder” (SÖ, 1985a) behandlas tvåspråkighetsmålet. Redan i förordet 
konstaterar man att materialet främst vänder sig till hemspråkslärare, men att 
det även lämpar sig för lärare i svenska som andraspråk och andra 
intresserade lärare och skolledare (a.a., s. 5). Med andra ord är detta inte ett 
kommentarmaterial som har alla lärare som målgrupp, men samtidigt skriver 
man i häftets inledning att skolans mål är att främja aktiv tvåspråkighet. 
Frågan man kan ställa sig är hur intresserad man är av att elever med annat 
hemspråk än svenska skall uppnå aktiv tvåspråkighet när ett kommentar-
material som handlar om detta främst riktar sig till lärarna i hemspråk. Om 
tvåspråkighet skall vara en angelägenhet för skolan borde det vara något 
som berör alla lärare och inte bara hemspråkslärare. Istället blir denna 
påannonsering en bekräftelse på att undervisning av invandrarelever främst 
är en angelägenhet för lärare med speciell inriktning mot dessa elever. 
   Också i kursplanen för hemspråk understryker man att undervisningen 
”skall ge grunden för elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet” (SÖ 
1980a, s. 145). I kursplanen används begreppet aktiv tvåspråkighet, men det 
definieras inte. Däremot räknar man upp olika funktioner som ”hemspråket” 
har för minoriteter i Sverige. Kursplanen preciserar vikten av minoriteternas 
erfarenheter och språkkunskaper i de mellanmänskliga relationerna inom 
Sverige samt tvåspråkighetens betydelse för de svenska kontakterna 
internationellt.
   Enligt syftesformuleringen i kursplanen för hemspråk ingår ämnet i 
grundskolans undervisning därför att 

- en harmonisk allsidig utveckling förutsätter att man behärskar sitt eget språk, 
- elever med annat hemspråk än svenska skall kunna befästa och utveckla sitt 

hemspråk och kunna upprätthålla sina kontakter med hemlandet (a.a., s. 145, 
kursivering i original). 

Av syftesformuleringen framgår det att ämnet på många sätt är centralt för 
elevens utveckling. Målen för undervisningen är mycket omfattande och de 
är sinsemellan väldigt olika. Psykologiska mål har en framträdande position, 
till exempel: att eleverna ”utvecklar sitt språk, så att det blir ett medel för 
dem att växa till människor med stark självkänsla och en klar uppfattning 
om sig själva, sin grupptillhörighet och livssituation” (a.a., 145). Vidare 
konstaterar man att:  

En människas språk hänger nära samman med hennes personlighet och livssituation. 
Om det sambandet bryts, blockeras utvecklingen av både språk och personlighet. 
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Därför är det ett viktigt mål för hemspråksundervisningen att stärka elevernas 
självkänsla, så att de vågar yttra sig och stå för sina åsikter (ibid.).167

Av syftesformuleringen och ovanstående mål att döma är hemspråket av 
mycket stor vikt för eleven och till och med en förutsättning för ”en 
harmonisk allsidig utveckling”. Om hemspråket är förutsättningen för denna 
utveckling är det svårt att förstå att deltagande i denna undervisning är 
frivilligt för eleven och att kommunen inte är tvingad att erbjuda sådan 
undervisning om antalet elever är för få. 
   En typ av psykologiska (eller socialpsykologiska) mål är tydligt kopplade 
till att eleven skall kunna hantera att växa upp med mer än ett språk och en 
kultur. Bland annat menar man att undervisningen skall bidra till att eleverna 
”klarar den språkliga och kulturella påfrestning som kan ligga i att tillhöra 
en minoritetsgrupp” (a.a., s. 146) och vidare att den skall ”bidra till att 
samhörigheten med två eller flera kulturer blir en berikande erfarenhet” 
(ibid.) samt att den skall ”medverka till att eleverna får förståelse för 
livssituationen i Sverige och ökar sina kunskaper om livsvillkor och 
livsmönster i ursprungslandet” (ibid.). 
   Invandrarpolitikens valfrihetsmål kommer också tydligt till uttryck i målen 
för hemspråksundervisningen. Utifrån bland annat de mål som jag redogjort 
för ovan skulle eleverna ha en grund för att: 

aktivt och kritiskt kunna ta ställning till de kulturella värdena både i ursprungslandet 
och i Sverige. I vilken grad de vill tillägna sig dem beror alltså på elevernas eget 
ställningstagande. Härigenom skall eleverna få möjlighet att vara med om att skapa 
en egen minoritetskultur som har sin förankring här i landet (ibid.). 

Färdighetsmålen i hemspråket är faktiskt de som får minst utrymme. Det är 
egentligen endast ett mål, men ett omfattande sådant, som tar fasta på 
färdigheterna. I målet uttrycker man att eleven skall lära sig lyssna, tala, läsa 
och skriva så att de kan samtala och uttrycka sig i skrift. Vidare skall de ta 
del av skriftligt material som litteratur och tidningar på hemspråket (ibid.). 
Målet om tvåspråkighet kan också räknas hit. 
   Slutligen finns det även mål som är av mer socioekonomisk karaktär. I 
kursplanen uttrycks de i termer av att minoritetsgruppernas erfarenheter och 
språkkunskaper är resurser som måste tillvaratas på bästa sätt. Detta kan ske 
genom att eleverna lär sig ”uppskatta sina erfarenheter och sin tvåspråkighet 
som en tillgång för ett mångkulturellt och mångspråkigt samhälle” (ibid.) 
och genom att de får information om utbildningsvägar och arbetsmarknad 
där tvåspråkigheten kommer till nytta.
   När man granskar innehållet i huvudmomentet ”Kultur- och 
samhällsorientering” är det inte utan att man ställer sig frågan om ett syfte 

                                          
167 Samma formulering finns i kursplanen i svenska. 
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med hemspråksundervisningen är att fostra till invandrarskap. Med elevens 
kulturella bakgrund avses inte deras bakgrund i Sverige: 

Eleverna skall få kunskaper om sin kulturella bakgrund: kulturtraditioner, religion, 
historia, folk, land. De behöver också få reda på aktuella samhällsförhållanden, t ex 
utbildning och arbetsmarknad, i de länder de kommer från. 
   Genom detta växer elevernas identitetskänsla, begreppsvärld och ordförråd. 
Litteratur, bilder och musik på det egna språket utnyttjas. Särskilt på högstadiet kan 
eleverna genom läsning, intervjuer och diskussioner skaffa sig kunskaper om 
invandrarnas situation i Sverige och andra länder samt om invandrarnas rättigheter 
och skyldigheter  (a.a., s. 149). 

Något som blir tydligt då man granskar kursplanen är att elever med annat 
hemspråk än svenska inte betraktas som svenskar och att Sverige inte 
uppfattas som deras hemland. Det synsätt som kommer till uttryck är snarast 
att kulturtillhörighet är något som man ärver från föräldrarna och att även 
om man är född i Sverige och kommer att bo i Sverige i hela sitt liv så blir 
man inte svensk, möjligen kan man få vara med och skapa en 
minoritetskultur här i Sverige, men inte att påverka i övrigt i samhället. Det 
finns heller ingenting om samhällets betydelse för möjligheten till 
tvåspråkighet.
   Av kursplanen framgår det även att kunskaper i hemspråket inte ses ha 
någon betydelse för skolframgång i andra ämnen. Inte heller finns det något 
om att elevernas olika ”hemspråk” på samma sätt som exempelvis engelska 
(a.a., s. 76) kan vara ett kontaktspråk och ett internationellt språk för stora 
delar av världen. 
   Om man jämför kursplanen i hemspråk med kursplanen i svenska är 
skillnaderna stora trots att det i båda fallen handlar om modersmåls-
undervisning. Vissa skillnader är självklara, som att modersmålssvenska har 
fler moment och högre mål i vissa avseenden, med tanke på att omfattningen 
tidsmässigt är så mycket större då det gäller svenska som modersmål. Andra 
skillnader handlar mer om inriktningen av undervisningen. I syftet med 
hemspråksundervisningen lyfter man fram elevens allsidiga utveckling och 
kontakten med, ”hemlandet” medan man i syftet med svenskundervisningen 
poängterar ”att varje elev måste bli medveten om att språket är vårt 
viktigaste medel för att få kontakt med andra människor, i vår närhet eller 
långt borta, i vår egen tid eller i gångna tider” (a.a., s. 133). Detta syfte är 
mer utåtriktat än syftet med hemspråksundervisningen. Samma fenomen 
framträder i målbeskrivningarna. Svenskan skall samarbeta med andra 
ämnen, genom skönlitteraturen väcka läslust och ge perspektiv på den egna 
tillvaron. Vidare skall eleven tillägna sig sådana språkkunskaper att hon 
eller han kan klara sig inom samhällets olika domäner samt med språkets 
hjälp påverka såväl sin egen situation som samhällets utveckling. Målen för 
hemspråksundervisningen handlar däremot om att klara sig inom familjen 
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och upprätthålla kontakter med hemlandet (vilket för de flesta egentligen 
torde vara Sverige) och att klara av minoritetssituationen. Här finns inget om 
att påverka samhället i stort.  

Tillgång till samhällets språk 
Hemspråksundervisning är frivilligt, men för elever som har ”svenska som 
främmande språk” har skolan skyldighet att organisera undervisning i 
svenska som främmande språk. Deltagandet i denna undervisning är för 
eleven obligatorisk om man på skolan bedömer att hon/han är i behov av 
den. Man kan se det som att det är både en rättighet och en skyldighet att 
lära sig samhällets språk, svenska. 
   Till skillnad mot i SÖ:s läroplansförslag fick svenska som främmande 
språk168 en egen kursplan i Lgr 80, men det var inte en ”självständig” 
kursplan utan den utgjorde ett komplement till kursplanen i svenska. Syftet 
med undervisningen i svenska som främmande språk formulerades som att 
”elever med annat hemspråk än svenska skall få sådana kunskaper i svenska 
att de kan tillgodogöra sig den reguljära undervisningen och lättare delta i 
kamratlivet och i samhällslivet i Sverige” (a.a., s. 142). När eleven tillägnat 
sig tillräckligt med kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den 
reguljära undervisningen i svenska skulle undervisningen fortsätta där169.
Undervisningen i svenska som främmande språk var således 
nybörjarundervisning.
   Målen för undervisningen är i kursplanen mycket högt ställda med tanke 
på att det handlar om just nybörjarundervisning. Mål för undervisningen är 
bland annat att eleverna skall utveckla sina kunskaper i svenska så att de kan 
leva och verka ”på samma villkor som kamrater med svenska som 
hemspråk” (SÖ, 1980a, s. 142) samt att den skulle leda till ”en sådan 
språkförmåga att eleverna uppfattar vad andra säger, kan skaffa sig 
kunskaper genom läsning samt vågar uttrycka sig i tal och skrift i olika 
sammanhang” (ibid.).
   Förutom momenten ”Lyssna och tala”, ”Läsa”, ”Skriva” och ”Språklära” 
ingick momentet ”Samhälls- och kulturorientering”. I momentet ingick att 
eleven genom att få del av svensk kultur, till exempel genom musik och 
litteratur, fick ökad möjlighet att ”känna gemenskap med människor i 
Sverige och samhörighet med både sin ursprungskultur och den svenska 
kulturen” (a.a., s. 144).

                                          
168 Det är förvånande att den inte fick ämnesbeteckningen ”svenska som andraspråk”, men beteckningen 
svenska som främmande språk avspeglade ändå bättre ämnets innehåll än stödundervisning i svenska. 
Svenska som främmande språk behandlades i ett särskilt supplement (SÖ, 1980b). 
169 Det är därför inte speciellt meningsfullt att jämföra dessa båda kursplaner med varandra. Svenska som 
främmande språk var en förberedelse för att läsa vanlig svenska och därför tämligen instrumentell, det 
gäller för eleven att lära sig det som krävs för att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. 
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   I motsats till i kursplanen i hemspråk finns det i kursplanen i svenska som 
främmande språk ingen koppling till det tvåspråkighetsmål som 
formulerades i läroplanens mål och riktlinjer – begreppet tvåspråkighet finns 
inte ens med i kursplanen. Detta kan ses som ett uttryck för att modersmålet 
(hemspråket) snarast sågs som ett verktyg för att lära sig majoritetsspråket. 
Intentionen verkar vara att svenska relativt snabbt skall bli elevens 
förstaspråk. Även om man i generella termer är positiv till tvåspråkighet 
som fenomen, ses det som något kortvarigt och främst som något till gagn 
för att bli enspråkig på majoritetsspråket. 

Arbetsformer och arbetssätt 
Då det gäller de i läroplanen förespråkade arbetsformer och arbetssätt ger
dessa möjligheter till ett interkulturellt synsätt på undervisningen och ett 
interkulturellt lärande hos eleverna. Även om valet av arbetssätt och 
metoder till största delen är en lokal angelägenhet menar 
läroplansförfattarna att en del arbetssätt är givna, till exempel är det inte 
möjligt att lära sig samarbete om man inte ges möjlighet att samarbeta. 
Kravet på elevaktiva arbetssätt innebär också i sig att ensidig 
katederundervisning utesluts (a.a., ss. 48-49). Vidare menar man att 
erfarenheten visat att vissa principer bör prägla undervisningen för att den 
skall vara effektiv. Hit hör till exempel att elevernas verklighetsbild bör 
utgöra utgångspunkten för arbetet, något som läraren sen kan bygga vidare 
på. Viktigt är då, enligt läroplanen, att elevernas verklighetsuppfattning 
vidgas: ”Till verkligheten hör inte enbart samhälle och natur utan också 
känsloupplevelser, kulturliv, livsåskådningar och ideal av skilda slag” (a.a., 
s. 48).
   I Lgr 80 kommer även ett konfliktperspektiv till uttryck. Samhället skall 
inte framställas som mer harmoniskt och konfliktfritt än det är. Här ges 
skolan ett uppdrag att medvetandegöra eleverna även om strukturella 
orättvisor när man säger att ”Skolan måste göra eleverna medvetna om att 
människor lever under olika ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden 
och att motsättningar därigenom kan uppkomma mellan olika grupper” (a.a., 
s. 33). Med andra ord ger Lgr 80 möjlighet till en undervisning som syftar 
till empowerment för att använda Cummins (1996, 2000b) ord. 

Beslutet om interkulturell undervisning förs in i skolan 
I häftet ”Interkulturellt synsätt i undervisning och läromedel” (SÖ/SIL, 
1986) betonas att grunden till det interkulturella synsättet redan fanns i Lgr 
80 genom läroplanens betoning av vikten av internationella kontakter och 
internationellt samarbete samt att skolan har till uppgift att fostra eleverna 
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till att känna solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer samt att 
känna samhörighet med minoritetsgrupper inom landet 
   Inledningsvis slår man fast att ”Alla elever måste förberedas för det 
mångkulturella samhälle där de skall leva som vuxna” (a.a., s. 1). 
Intentionerna med häftet är att det skall visa på och ge idéer om hur den 
mångkulturella verkligheten i skolan kan tillvaratas genom att ta hänsyn till 
elevernas ursprung vid val av stoff. I häftet förespråkas att i undervisningen 
ta tillvara alla elevers erfarenheter samt att arbeta problemorienterat. 
   I kommentarmaterialet ”Hemspråksklasser och sammansatta klasser170”
(SÖ, 1988b) slår SÖ redan i inledningen fast att övergripande mål för 
undervisningen i dessa klasser är att främja aktiv tvåspråkighet171 och att 
tillämpa ett interkulturellt synsätt (a.a., s. 10).
   I häftet konstaterar man att en helhetssyn på elevens situation är 
grundläggande samt att den kulturella identiteten är viktig och att en elev 
som går i en hemspråksklass172 eller en sammansatt klass173 har en särskild 
möjlighet att utveckla sin etniska identitet. Med andra ord sätter man här 
likhetstecken mellan kulturell och etnisk identitet, men i nästa andetag säger 
man att grundläggande för identitetsbildningen är goda kunskaper i 
hemspråket och i svenska för att undvika att eleverna bildar ”öar i 
skolhavet” (a.a., s. 11), som man uttrycker det. Med det sistnämnda verkar 
man snarare än att utveckla en etnisk identitet avse att eleven skall ha 
möjlighet att leva ”flerkulturellt”. Det är med andra ord en något oklar 
användning av begreppen kultur och etnisk och frågan är om man ser det 
svenska som natur och inte kultur. 
   I häftet finns ett eget kapitel om det interkulturella synsättet i 
undervisningen. Skolöverstyrelsen menar att detta synsätt har ”särskilt goda 
förutsättningar att utvecklas i hemspråksklasser och sammansatta klasser 
runt om i landet” (a.a., s. 27) och att undervisningen i dessa typer av klasser 
handlar om att tillämpa ett interkulturellt synsätt. Man hänvisar vidare till 
Henning Johanssons projekt i norra Norrbotten174 som ett exempel på 
undervisning som bygger på elevernas kulturella bakgrund och menar att 
projektets resultat kan ha stor betydelse för uppläggningen av arbetet i dessa 
klasser (a.a., ss. 27-28).
                                          
170 Även om dessa klasser främst förekom och förekommer (i allt mindre utsträckning) i de tidigare 
skolåren har jag tagit med detta kommentarmaterial eftersom det är det som jag  tycker i störst utsträckning 
bygger upp sina anvisningar för undervisningen på ett sätt som befrämjar ett interkulturellt lärande. 
Dessutom finns det möjligheter för delar av klassen att även gå i samma klass på högstadiet. 
171 Tvåspråkighet förespråkas även i ”Elever med språk och kulturbakgrund från andra länder” (SÖ, 
1985a). Däremot berörs inte det interkulturella synsättet. Kommentarmaterialet kom ut samma år som 
beslutet om interkulturellt synsätt togs och troligen kom det ut före beslutet. 
172 Med hemspråksklass menas en klass där alla elever har ett annat gemensamt hemspråk än svenska (a.a., 
s. 29).  
173 Med sammansatt klass avses en klass där cirka hälften av klassen har svenska som 
hemspråk/undervisningsspråk och den andra hälften av eleverna har ett annat gemensamt hemspråk (a.a., s. 
30). 
174 Projektet beskrivs i inledningskapitlet. 
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   Det interkulturella synsättet kommer också till uttryck i häftet i övrigt. Till 
exempel menar man att som del av arbetet för ett interkulturellt synsätt ingår 
samarbete mellan elever inom och utanför klassen som innebär språk- och 
kulturutbyte (a.a., s. 15).  
   Även tvåspråkighet diskuteras och man menar att i stället för att fastna i 
olika definitioner av vad tvåspråkighet innebär är det viktigt att försöka göra 
en beskrivande profil av en persons tvåspråkighet. Man lyfter fram betydel-
sen av att skolan hjälper eleverna att få möjlighet att använda båda språken i 
olika situationer och tillsammans med såväl vuxna som jämnåriga. Vidare 
konstaterar man att två- och flerspråkighet är ett relativt nytt fenomen, även 
om det alltid talats andra språk än svenska i Sverige, och att det krävs 
omställning i attityder och värderingar, eftersom majoritetens attityd till 
minoritetsspråken är betydelsefull. Det räcker inte att den är tillåtande utan 
den skall vara uppskattande och positiv: ”Vi ska enligt våra grundläggande 
demokratiska värderingar visa respekt för varandras språk och kultur” (a.a., 
s. 41).
   I häftet betonas även skolledningens roll då det gäller att skapa 
förutsättningar för en öppen diskussion om all personals ansvar för 
tvåspråkighetsmålet, eftersom personalens inställning till detta mål har stor 
betydelse (a.a., s 20). Det är också ledningens ansvar att utvärdera 
verksamheten och tillse att det blir en bra balans mellan hemspråk och 
svenska så att tvåspråkighet befrämjas (a.a., s. 21), vilket kräver fungerande 
arbetslag som samarbetar kring hur de båda språken på bästa sätt används 
och utvecklas – en uppgift för alla personalgrupper på en skola (a.a., s. 24). 
   Läromedel är en annan viktig punkt i häftet och man menar att genom att 
ha tillgång till läromedel från olika länder där man behandlar olika 
kursmoment kan ett interkulturellt synsätt befrämjas, men säger man vidare: 
”Då är det viktigt, att man inte stannar vid att se hur olika läromedlen är, 
utan att man går steget vidare och hittar det gemensamma – universella 
bortom de kulturella olikheterna” (a.a., s. 114). 

Sammanfattning utvärderingsfasen 
Mångkulturaliteten är synlig i dokumenten, men såväl minoritetsbegreppet 
som begreppet invandrarelever används med varierande och odefinierade 
betydelser. Kulturbegreppet används alltmer frekvent, men det är samma 
sak här – det definieras inte, men det har börjat användas som ett sätt att 
markera skillnader mellan elever. 
   De intrakulturella skillnaderna kommer främst till uttryck då det gäller 
majoritetseleverna, men i de studerade kommentarmaterialen samt i häftet 
om interkulturellt synsätt i undervisningen framställs även elever med annan 
bakgrund än ”svensk” i större utsträckning som individer och inte som ett 
homogent kollektiv mot vilket man kan rikta åtgärder. 
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   Det interkulturella synsättet kommer i Lgr 80 främst till uttryck i 
arbetssätten medan man i texten i övrigt snarare betraktar ”invandrarfrågor” 
som ett kunskapsområde än betonar att närvaron av elever med olika 
bakgrund kan innebära ett ömsesidigt lärande av varandra. Det demokratiska 
förhållningssättet har dock generellt sett en stark ställning i Lgr 80. 

Modersmålets betydelse erkänns i större utsträckning i Lgr 80 än i tidigare 
läroplaner och även rätten till det egna modersmålet förstärks för elever med 
annat modersmål. Trots det är skillnaderna fortfarande stora mellan 
”modersmålssvenska” och andra modersmål. Skillnaderna avser både 
omfattning och innehåll.  
   Också vikten av tillgång till samhällets språk förstärktes genom att 
svenska som främmande språk fick en egen kursplan. 
   I kommentarmaterialet ”Hemspråksklasser och sammansatta klasser” (SÖ, 
1988b), som riktades till specifika lärarkategorier och inte till hela 
lärarkollektivet, kommer det interkulturella perspektivet mycket mer explicit 
till uttryck än i läroplanen eller i häftet ”Interkulturellt synsätt i undervisning 
och läromedel” (SÖ/SIL, 1986), som riktade sig till all personal. 
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Kapitel 10

De ideologiska och formella 
läroplansdokumenten under 

omformuleringsfasen

Kontextualisering av grundskolans läroplans-
dokument under omformuleringsfasen

1990-talet var en period av snabba och omfattande reformer inom 
skolväsendet. Ett förändrat styrsystem för hela det offentliga skolväsendet 
lades fast under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
   Principerna för utvecklingen mot ökad decentralisering och från 
regelstyrning lades fram i betänkandet ”En förändrad ansvarsfördelning och 
styrning på skolområdet” (SOU 1988:20). Detta betänkande låg till grund 
för regeringens proposition ”om skolans utveckling och styrning” (Prop. 
1988/89:4) som i stort följde förslaget i betänkandet och även riksdagen 
ställde sig bakom dessa principer för utvecklingen. Det första steget togs 
genom en ”kommunalisering” av tidigare statligt reglerade tjänster. 
Förslaget förelades riksdagen genom propositionen ”om kommunalt 
huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och 
syofunktionärer” (Prop. 1989/90:41) och riksdagen antog förslaget. 
   Med regeringens proposition ”om ansvaret för skolan” (Prop. 1990/91:18), 
den så kallade ansvarspropositionen, och det efterföljande riksdagsbeslutet 
preciserades ansvarsfördelningen. Förändringarna innebär att skolan i större 
utsträckning blivit en kommunal angelägenhet och att det är kommunen som 
ansvarar för genomförandet av skolverksamheten. Statens styrinstrument 
begränsas till mål, förordningar och resultatvärderingar. Skollagen utgör ett 
grundläggande styrdokumentet. De nationella målen för skolan läggs fast av 
riksdag och regering, men ett stort utrymme ges för lokal anpassning av 
skolan och för tolkning av de nationella målen. Hur kommunen organiserar 
sin skolverksamhet och fördelar resurser är en fråga för de lokala 
myndigheterna. Inte heller är det en statlig angelägenhet att föreskriva vilka 
arbetssätt, metoder och arbetsformer för att uppnå målen. Denna förändring 
innebär samtidigt en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun 
och mellan politiker och professionella.
   Även de centrala skolmyndigheterna har fått en ny roll, nämligen att utöva 
tillsyn, följa upp och utvärdera skolverksamheten som grund för nationell 
skolutveckling. Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna var några av de 
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myndigheter som avvecklades och i stället inrättades bland annat Statens 
Skolverk.
   I förändringarna ingick även ändrade statsbidragsregler. Först till att vara 
ett sektorsbidrag och sedan en ännu större förändring när statens bidrag till 
kommunernas skolverksamhet 1993 blev en del av det generella kommunala 
utjämningsbidraget. Statsbidraget har därmed inte längre någon 
styrfunktion. Kommunernas ekonomi har även påverkats av beslutet 1991 
om införandet av ett fristående skolsystem. Kommunerna blev därmed 
skyldiga att lämna bidrag till fristående skolor under förutsättning att de är 
godkända (Lindensjö & Lundgren, 2000).
   Som en konsekvens av den förändrade styrningen uppkom även ett behov 
av att ändra skolans läroplaner mot en tydlig mål- och resultatstyrning. 
Redan efter tio år var således Lgr 80 föråldrad och det var även läroplanerna 
för bland annat sameskolan och gymnasieskolan175.
   Statsrådet Persson tillsatte 1991 en kommitté med uppdrag att lämna 
förslag till mål och riktlinjer för barnomsorgen och det offentliga 
skolväsendet samt riktlinjer och modeller för kursplaner samt timplaner för 
bland annat grundskolan (Dir. 1991:9). I direktivet konstaterar Persson att 
läroplanerna har en central roll i den mål- och resultatorienterade styrningen: 
”I läroplanerna skall målen för utbildningen och riktlinjer för 
undervisningen och arbetet i skolan i övrigt anges” (a.a., s. 2). Målen skall 
vidare vara så konstruerade ”att de går att konkretisera och precisera på 
lokal nivå. De skall också utformas så att de är möjliga att utvärdera” (ibid.). 
Kommittén, som antog namnet ”Läroplanskommittén”, fick nya direktiv 
(Dir. 1991:117) och en delvis ny sammansättning efter att den borgerliga 
regeringen tillträtt hösten 1991. Det nya uppdraget omfattade, till skillnad 
från det första, inte mål och riktlinjer för barnomsorgen, sameskolan, 
specialskolan och särskolan. Däremot finns också i statsrådet Asks direktiv 
samma intentioner om att skolan skall vara mål- och resultatstyrd176 (a.a., ss. 
3-4). I övrigt skiljer sig de båda direktiven åt i så måtto att i Perssons 
direktiv är det kulturförändringar och svenska värderingar som är centrala, 
medan i Asks direktiv betonas kulturarvet, det svenska språket, kristen etik 
och västerländsk humanism och dessutom är Europaperspektivet tydligare. 
   Läroplanskommittén överlämnade september 1992 sitt huvudbetänkande 
”Skola för bildning” (SOU 1992:94) och i slutbetänkandet ”Kursplaner för 
grundskolan” (SOU 1993:2) redovisades kursplaneförslag i samtliga ämnen. 
I huvudsak följdes kommitténs förslag, men med ett i sammanhanget viktigt 

                                          
175 Det fanns även andra skäl att se över läro- och kursplaner. I SÖ:s ”Handlingsprogram för skolans 
internationalisering” (SÖ, 1988a) skriver man att  

Det kan finnas anledning att se vad som ytterligare går att göra i kursplanesammanhang, centralt och 
lokalt för att främja det av riksdagen påbjudna interkulturella synsättet och hur vi tar vara på den fond 
av erfarenheter och kunskaper som invandrarelever och hemspråkslärare är bärare av (a.a., s. 45).  

176 För en diskussion kring det motstridiga med både mål- och resultatstyrning, se Egidius 2001. 
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undantag. Regeringen ställde sig inte bakom förslaget om att svenska som 
andraspråk skulle ha en egen kursplan. 
   Med utgångspunkt i Läroplanskommitténs förslag utarbetades en 
departementspromemoria (Ds 1992:129) i vilken man föreslog att 
grundskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan skulle ha en 
gemensam läroplan. 
   Delvis parallellt med Läroplanskommittén arbetade den så kallade 
Betygsberedningen. Utgångspunkten för beredningens arbete var att de 
relativa betygen skulle avskaffas (Dir. 1990:62). I och med tilläggsdirektivet 
(Dir. 1991:104), efter regeringsskiftet, slogs fast att de relativa betygen 
skulle ersättas med målrelaterade betyg, som skulle ges i fler steg, tidigare 
och kunna kompletteras. Slutbetänkandet ”Ett nytt betygssystem” (SOU 
1992:86) överlämnades i september 1992. 
   I den efterföljande propositionen ”En ny läroplan för grundskolan och ett 
nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den 
obligatoriska särskolan” (Prop. 1992/93:220) föreslog regeringen en 
gemensam läroplan för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den 
obligatoriska särskolan samt ett nytt betygssystem. Den nya läroplanen hade 
en helt annan struktur än de tidigare läroplanerna. I läroplanen anges mål att 
sträva mot respektive mål att uppnå. Målen uttrycks i termer av kunskaper 
och inte i termer av stoff. I riktlinjer anges vad lärare, skolledare och övrig 
personal skall göra. ”Värdegrunden” utgör utgångspunkten för målen. 
Timplaner och kursplaner anges i särskild förordning, men dokumenten ses 
som en helhet, eftersom ”det är främst genom undervisningen i ämnena som 
skolans övergripande mål skall nås” (SOU 1992:94, s. 18). 
   Förslaget till betygssystem som betygsberedningen lagt hade inte samma 
perspektiv på kunskap och lärande som läroplanskommittén varför ett nytt 
förslag kom att utarbetas (Lindensjö & Lundgren, 2000, ss. 106-109; 
Egidius, 2001, ss. 129-132, 139-143). Förslaget presenterades i proposi-
tionen ”Betyg i det obligatoriska skolväsendet” (Prop. 1994/95:55) och 
antogs av riksdagen. 
   Regeringen gav 1995 Skolverket i uppdrag att göra en samlad översyn av 
hemspråksundervisningen. Skolverket föreslår i rapporten ”Hemspråks-
undervisningen – en översyn” (Skolverket, 1996c) att termen hemspråk skall 
ersättas med modersmål i koppling med det språk som avses177. (a.a., s. 8). 
Ett namnbyte menade man skulle förstärka ämnets betydelse. 
   Genom propositionen ”Vissa skolfrågor m.m.” (Prop. 1996/97:110) 
kommer en delvis, mot tidigare, annorlunda syn på 
hemspråksundervisningen till uttryck. Även regeringen föreslog att 
beteckningen hemspråk skulle ändras till modersmål, vilket också 
beslutades. Beslutet medförde att bland annat grundskoleförordningen178

                                          
177 Till exempel spanska som modersmål. 
178 Grundskoleförordningen i ny lydelse trädde i kraft 1 augusti 1997. 
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ändrades. Benämningen modersmål ersatte hemspråk och bestämmelserna 
om modersmål (hemspråk) flyttades från kapitlet ”Särskilda stödinsatser” till 
kapitlet ”Utbildningens innehåll” (SFS 1997:599). Samtidigt trädde en ny 
kursplan i modersmål i kraft och kursplanen i hemspråk utgick. 
   Genom propositionen ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet m.m.” (Prop. 1997/98:94) och 
efterföljande riksdagsbeslut reviderades Lpo 94 och kom att omfatta även 
förskoleklassen samt skulle kunna tillämpas av fritidshemmet. Som grund 
för propositionen låg tre utredningar: Barnomsorg- och skolakommitténs 
(BOSK) ”Växa i lärande – förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år” 
(SOU 1997:21), Läs och skrivkommitténs ”Att lämna skolan med rak rygg – 
om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att 
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter” (SOU 1997:108) samt 
Skolkommitténs ”Skolfrågor – Om skola i ny tid” (SOU 1997:121).
   Skolkommitténs uppdrag var att ”belysa det inre arbetet i skolan ur 
perspektiven klass, kön, funktionshinder och etnisk och kulturell 
tillhörighet” (Dir. 1995:19, i SOU 1997:121, s. 332) och vidare att 
”överväga på vilket sätt skolan kan ta till vara det faktum att vårt samhälle är 
mångkulturellt och använda detta som en resurs i sitt arbete” (ibid.). Inom 
ramen för utredningen lämnades även tre delbetänkanden, varav det tredje är 
av intresse här – ”Krock eller möte – Om den mångkulturella skolan” (SOU 
1996:108). I anslutning till delbetänkandet utgavs även antologin ”Den 
mångkulturella skolan”179 (Hultinger & Wallentin, 1996). Både betänkandet 
och antologin är att betrakta som ”diskussionsinlägg” och ett försök att 
skapa dialog med personer verksamma inom skolväsendet. De konkreta 
förslagen presenterades i Skolkommitténs slutbetänkande.  
   I propositionen skriver regeringen att viss anpassning och komplettering 
av innehållet är nödvändig då läroplanen även skall gälla förskoleklass och 
fritidshem. Samtidigt slogs fast att läroplanen även fortsättningsvis i 
huvudsak skulle vila på den syn på kunskap och lärande som kom till 
uttryck i betänkandet ”Skola för bildning” (Prop. 1997/98:94, s. 19). En viss 
förskjutning i skolans uppdrag skedde dock ”från att förmedla kunskaper till 
att främja elevernas lärande” (a.a., s. 20) samt att förstärka läroplanen 
avseende ”samspelet med andra både i betydelsen av att utforska världen 
tillsammans och i betydelsen av att visa respekt för andra” (ibid.). 
   I huvudsak är strukturen och inriktningen den samma som i Lpo 94, men 
”Mål och riktlinjer” har kompletterats för att läroplanen skall kunna 
användas även i förskoleklass och i fritidshem och avsnittet ”Normer och 
värden” har placerats före avsnittet om ”Kunskaper”. I enlighet med 

                                          
179 I anslutning till betänkandet fick sju lärare skriva om sin verksamhet och sju forskare fick komma till 
tals utifrån etnicitet och skola. I ett särskilt avsnitt fick lärarna och forskarna parvis tillfälle att tillsammans 
skriva en gemensam text med utgångspunkt från de ursprungliga texterna. Allt presenterades i här nämnda 
antologi. 
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Barnomsorg- och skolakommitténs förslag har tyngdpunkten i skolans 
uppdrag förskjutits från att förmedla kunskap till att främja elevernas 
lärande180.
   Den reviderade Lpo 94, som jag i fortsättningen kallar Lpo 98, trädde i 
kraft från och med läsåret 1998/99.

Dokumenten
Vilka dokument som jag särskilt studerat på respektive läroplansnivå 
framgår av tabell 10.1. Som källor ingår även direktiven till de statliga 
utredningarna

Tabell 10. 1  Studerade dokument på respektive läroplansnivå 

Den ideologiska läroplansnivån Den formella läroplansnivån
Dokument som låg till grund för  Lpo 94: 

”Skola för bildning” (SOU 1992:94).  

Regeringens proposition ”En ny läroplan 
för grundskolan och ett nytt betygssystem 
för grundskolan, sameskolan, specialskolan 
och den obligatoriska särskolan” (Prop. 
1992/93:220)

”Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94” (Utbildnings-
departementet, 1994a) 

Kursplaner (Utbildningsdepartementet, 
1994b; SKOLFS 1995:46, 1997:11, 
1998:4,)

Betygskriterier (SKOLFS 1995:65, 
1997:26, 1998:5) 

Dokument som låg till grund för den 
reviderade Lpo 94 (Lpo 98): 

”Krock eller möte – Om den mång-
kulturella skolan” (SOU 1996:143),

”Skolfrågor – Om en skola i en ny tid” 
(SOU:1997:121)*

Regeringens proposition ”Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet m.m.” (Prop. 
1997/98:94).

”Läroplan för det obligatoriska skol-
väsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Lpo 94. Anpassad till att 
också omfatta förskoleklassen och 
fritidshemmet” (Utbildningsdepartementet, 
1998).

Kursplaner (se ovan) 

Betygskriterier (se ovan) 

* Främst kapitlet ”En jämlik skola” där förslagen från betänkandet ”Krock eller möte” i 
huvudsak presenteras. 

                                          
180 Däremot beaktade man inte BOSK:s förslag om ett tillägg till värdegrundsavsnittet: ”Lika värde är 
grundläggande oavsett kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet” (SOU 1997:21, s. 91). Kommittén 
menade att vårt mångkulturella samhälle måste avspeglas och lyftas fram. Att markera samhällets 
mångfald sågs av kommittén som en kvalitetsfråga för utbildningen. Det mångkulturella samhället har, 
enligt kommittén, en viktig betydelse för individens möjlighet till identifikation, respekt och tolerans och 
därför är det betydelsefullt att det i barns lärande ingår att visa respekt och tolerans oavsett kulturell, etnisk 
eller religiös tillhörighet (a.a., ss. 84, 91). 
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Mångkulturalitet och kultur i dokumenten 
relaterade till Lpo 94/Lpo 98 på den ideologiska 

läroplansnivån
I ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) skriver man att det skett omfattande 
förändringar i skolans omvärld sedan början av 1980-talet. Man lyfter bland 
annat fram att Sveriges delaktighet i det internationella samarbetet, främst 
det europeiska, utvecklas alltmer och att Sverige i större utsträckning har 
blivit mångkulturellt. Efter det sista konstaterandet är fortsättningen något 
märklig, eftersom man förtydligar med att antalet födda utanför Europa har 
fördubblats, samt anger antalet elever inom den svenska skolan som har 
annat hemspråk än svenska respektive undervisas i annat hemspråk. Vidare 
påpekar man att de svenska ungdomarnas resande utomlands lett till att 
denna ungdomsgeneration har andra erfarenheter än tidigare.  
   Mångkulturaliteten i skolan beror enligt Läroplanskommittén främst på 
internationaliseringen och den medföljande invandringen. Mång-
kulturaliteten uttrycks i form av elever med annat hemspråk samt i form av 
invandrare och flyktingar. Minoriteterna finns med i viss utsträckning. Det 
ordas inte mycket om de intrakulturella skillnaderna. 

Kulturarvets renässans 
Begreppet kultur används med många olika betydelser i ”Skola för 
bildning”, men med en tydlig betoning av det svenska kulturarvet. Följande 
passus är talande avseende de många olika sätt på vilka man talar om kultur: 

De demokratiska traditioner som det svenska samhället bygger på är i en mening 
grunden för det kulturarv skolan skall förmedla. Kunskap och medvetenhet om det 
egna kulturarvet – både det svenska och det som bär upp den vidare kulturkrets vi 
tillhör – måste ges i skolan. Undervisningen i svenska har här en viktig uppgift. 
Frågor om livstolkning, religioner och kulturtillhörighet utgör en grund för 
religionsundervisningen. Historia, slöjd, bild, musik och teknik är exempel på andra 
ämnen som har viktiga bidrag att ge i fråga om förmedling av kulturarvet. Skolan är 
också i sig en levande kulturinstitution som skall spegla dagens kultur och ge 
utrymme för kulturaktiviteter och elevernas egen skapande verksamhet (a.a., s. 93, 
mina kursiveringar)

Och vidare: ”Skolan skall också ge kunskaper om andra kulturer och
trosuppfattningar. Undervisningen skall vila på en respekt för att människor 
har olika kulturell bakgrund. Invandrareleverna själva och också hemspråks-
lärare är här viktiga personer” (a.a., s. 93, mina kursiveringar). 
   Vad kulturarvet innehållsligt består av har man i betänkandet definierat 
som ”den historia och de traditioner som hör till den gemensamma fonden” 
(a.a., s. 90), men även ”de viktiga bidrag till kulturen som lämnats av 
författare, konstnärer, vetenskapsmän och -kvinnor m.fl. Till detta kommer 
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naturligtvis det egna språket som i många avseenden bär upp det 
innehållsliga i det kulturella arvet” (ibid.). 
   Kulturarvet är således enligt Läroplanskommittén svenskt, förankrat i den 
västerländska kulturkretsen och det skall förmedlas via den svenska 
historien och i materiell form via till exempel slöjd och teknik. Kultur är 
också estetisk verksamhet som kommer till uttryck i olika kulturaktiviteter 
och i form av musikverk, konst och arkitektur. Samtidigt finns det en dagens 
kultur som inte utvecklas närmare, men som skulle kunna tolkas som 
estetisk verksamhet. 
   Det finns också andra kulturer (och trosuppfattningar) och olika kulturell 
bakgrund, men det är något som invandrareleverna har. Hur 
kulturtillhörighet påverkar världsbilden eller synen på livet är något för 
religionskunskapen. Kontentan är att det finns ett svenskt kulturarv som 
skall förmedlas och grupper av individer (det vill säga invandrarelever) med 
en annan kulturbakgrund. Man skall ha respekt för att vissa har en annan 
kulturell bakgrund, men den skall inte vara en självklar ingrediens i 
undervisning och lärande. 
   Ett annat uttryck för inkonsekvenserna i tänkandet kring kultur är att å ena 
sidan talar man till exempel om det egna, det svenska kulturarvet, i ental och 
bestämd form. Å andra sidan: 

För den enskilde är kulturen odelbar, men i mötet med andra kulturer är den 
sammansatt. Olika delkulturer hänger samman med sådant som social bakgrund, kön 
och etnisk tillhörighet. Därför kan vi inte bara tala i abstrakt mening om en kultur, vi 
måste känna igen olika kulturer som sammanvävs i olika kulturmönster. En identitet 
som ”kvinna” och som ”svensk” står inte, utom under speciella omständigheter i 
motsättning till en identitet som ”europé” (a.a., s. 89). 

I den ovanstående passusen ges uttryck för multipla identiteter/kulturer. 
Samtidigt ställer man sig frågan om konstellationen kvinna, muslim och 
svensk skulle kunna komma ifråga181. Det är i texten en klar linje mellan 
”vi” (svenskar, västeuropéer) och ”de andra” (invandrare) från ”andra 
kulturkretsar”. Sammanfattningsvis kan man säga att mångkulturalitet är 
relaterat till invandrare och främst till invandrare från länder utanför Europa. 
Svenskar kan omfatta och ingå i olika delkulturer, men annan kulturell 
bakgrund har ”de andra”. 

Mångkulturalitet som både något positivt och negativt
I läroplanskommitténs betänkande beskrivs i övrigt mångkulturaliteten
främst i positiva ordalag. I sammanfattningen skriver man till exempel att 
den allt större mångkulturaliteten som präglar skolan ”kan utveckla kulturell 
medvetenhet och bidra till att skilda kulturmönster och språk som 
                                          
181 Jfr Hylland-Eriksen, 1997b. 
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representeras i skolan, ses som en tillgång” (a.a., s. 13). Vidare skriver man 
att invandringen, även då den är orsakad av krig och etniska konflikter, ger 
”nya kontakter och dimensioner i vårt kultur- och samhällsliv” (a.a., s. 88). 
Man betonar den resurs som kunskaper i andra språk som individer med 
annat hemspråk har (a.a., s. 92) samt att invandrarelever och 
hemspråkslärare har kunskaper om andra kulturer och trosuppfattningar som 
även kan komma andra till del (a.a, s. 93). Samtidigt pekar man på att 
mångkulturaliteten i form av att många elever har invandrarbakgrund ”leder 
till spänningar” (a.a., s. 85) och att en utveckling med ökad invandring 
”ställer krav på förmåga till samarbete och solidariskt handlande” (a.a., s. 
92). Samtidigt menar man att denna utveckling i riktning mot ökad 
mångkulturalitet i sig innesluter ”möjligheten till en naturlig och positiv 
kontakt mellan kulturer” (a.a., s. 85).
   I den efterföljande propositionen ”En ny läroplan” (Prop. 1992/93:220) är 
mångkulturaliteten främst uttryckt utifrån dikotomin svenskar och ”de 
andra”. Under rubriken ”Ett mångkulturellt samhälle” beskrivs denna mång-
kulturalitet i form av att man konstaterar att ”Sverige är sedan länge ett 
invandrarland” (a.a., s. 10). Man talar om att tusentals barn och ungdomar är 
invandrare eller har invandrarbakgrund samt att allt fler kommer från länder 
långt härifrån och att den senaste tiden invandring främst utgörs av 
flyktinginvandring (ibid.).  
   I propositionen beskrivs mångkulturaliteten både som en resurs och som 
ett problem, men här ligger betoningen på det sistnämnda. Som positivt 
nämns att barn och ungdomar idag på ett annat sätt än tidigare generationer 
får personliga kontakter över språk- och kulturgränser, vilka vidgar och 
berikar deras perspektiv. Samtidigt påpekar man att det svenska samhället 
inte i tillräcklig utsträckning tagit tillvara och dragit nytta ”av den tillgång 
som invandrares annorlunda kunskaper och erfarenheter utgör” (Prop. 
1992/93:220, s. 10). Man instämmer även i Läroplanskommitténs påpekande 
om ”den stora språktillgång, som människor med utländsk bakgrund utgör” 
(a.a., s. 15) och man menar att det finns anledning” att på olika sätt betydligt 
bättre än hittills ta till vara denna fond av språkligt kunnande” (ibid.). Även 
ett ”levande finskt och samiskt språk- och kulturarv i Sverige” (a.a., s. 15) 
menar man utgör en nationell tillgång. 
   Som problem anses det vara att många flyktingbarn har svåra upplevelser 
bakom sig när de kommer till Sverige, men egentligen ses all 
mångkulturalitet som problem för skolan, eftersom: 

det faktum att så många elever har rötter i andra kulturer innebär i sig att skolan måste 
kunna hantera de skillnader i värderingar som kan finnas t.ex. i synen på religion, 
skola, könsroller och uppfostran. Bostadssegregationen, framför allt i storstäderna, 
leder till att vissa skolor har en stor andel invandrarbarn. Språkproblem och 
motsättningar som kan uppstå på grund av olikheter i bakgrund och tänkesätt hör till 
dessa skolors vardag (a.a., s. 10). 
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I propositionen som helhet ses mångkulturaliteten som ett 
invandrarfenomen. Vare sig de inhemska minoriteterna eller de 
intrakulturella skillnaderna hos majoritetsbefolkningen kommer till uttryck. 
Invandrare och flyktingar ses dessutom oftast som en homogen grupp. 

Mångkulturalitet utifrån klass, kön och etnicitet 
I Skolkommitténs delbetänkande ”Krock eller möte – Om den mång-
kulturella skolan” (SOU  1996:143) definieras samhällets och skolans 
mångkulturalitet på ett annorlunda sätt. I direktivet till Skolkommittén (Dir. 
1995:19, i SOU 1996:143) lyftes fram att skolans inre arbete skulle belysas 
utifrån olika perspektiv: klass, kön, funktionshinder och etnisk och kulturell 
tillhörighet (a.a., s. 176). Redan i betänkandets inledning lyfter 
Skolkommittén fram att man inte betraktar kulturell mångfald som något 
nytt fenomen, men att däremot en ökad invandring gjort denna mångfald 
mer framträdande och synlig. Oavsett invandring skulle det svenska 
samhället förändrats och det är en fiktion att det svenska samhället varit en 
enhetskultur. I stället betonar Skolkommittén att ”de skillnader som funnits 
och finns mellan stad och land, mellan olika kön och olika sociala klasser, 
mellan olika generationer, mellan människor med olika livserfarenheter och 
värdesystem är uttryck för kulturell mångfald” (a.a., s. 7). Med andra ord är 
det inte bara klassrum med invandrarelever som är mångkulturella. I 
betänkandet markerar man att även om det är möjligt att diskutera 
mångkulturalitet utifrån en strukturell nivå genom att föra samman 
skillnader mellan elever i kategorier som till exempel kön, hemland eller 
social tillhörighet kan man i undervisningssammanhang aldrig bortse från ett 
mer individualiserat perspektiv på kultur och kulturtillhörighet: ”Även i 
klasser som tycks förhållandevis homogena har var och en av eleverna en 
alldeles egen kulturell bakgrund, med särskild familjehistoria, särskilda 
vanor och tänkesätt som skiljer sig från kamraternas” (a.a., 11). Det är dessa 
skillnader som måste erkännas och synliggöras och undervisningen måste ha 
sina rötter i dessa individuella kulturer, i det mångkulturella, anser man. 
   Mycket i betänkandet handlar sedan, trots det ovan sagda, om 
mångkulturaliteten på den strukturella nivån, inte minst genom att man 
hämtar många av sina exempel från invandrartäta skolor. Till detta bidrar 
antologin ”Den mångkulturella skolan” (Hultinger & Wallentin, 1996), i 
vilken det mångkulturella synliggörs genom hänvisningar till elever med 
utländsk bakgrund, eller annan religiös eller etnisk bakgrund. 
   Utöver vad som framkommit av analysen av ”Krock eller möte” föreslår 
Skolkommittén i slutbetänkandet ”Skolfrågor – om skola i ny tid” att 
kursplanernas ”beskrivningar av de olika ämnenas uppbyggnad och karaktär 
ska alltid, när det är möjligt, spegla kunskaper och erfarenheter ur de skilda 
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perspektiv som klass, kön och etnicitet kan ge upphov till” (SOU 1997:121, 
s. 155). 
   I den efterföljande propositionen ”Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.” (Prop. 1997/98:94) 
kommer samhällets och skolans mångkulturalitet, under rubriken ”Skolan 
som kulturell och social mötesplats” till uttryck på följande sätt: 

Vi lever i ett samhälle präglat av kulturell mångfald, där såväl det egna kulturarvet, 
som invandrarnas och de inhemska minoriteternas kultur har en given plats. I skolan 
har alltid förekommit kulturmöten och kulturkrockar. En femtedel av barnen i den 
svenska skolan har i dag utländsk bakgrund. Regeringen anser att utbildningen skall 
ta sin utgångspunkt i alla elevers bakgrund, kultur, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper samt främja deras fortsatta lärande och kunskapsutveckling (a.a., s. 22). 

Vidare skriver man, att ha ett medvetet förhållningssätt till kulturell 
mångfald, där varje individ uppmärksammas, är viktigt för alla som arbetar i 
skolan och att förskola, skola och fritidshem har, som kulturell och social 
mötesplats, möjlighet och ansvar för att ett sådant förhållningssätt stärks hos 
både vuxna och elever. Man skriver även att man har för avsikt att ändra i 
läroplanen så att de mångkulturella aspekterna i undervisningen förstärks 
(ibid.). I denna sistnämnda text är perspektivet mer inkluderande, men 
samtidigt också mer ”neutralt” – mångkulturaliteten har blivit självklar. 

Interkulturellt synsätt i dokumenten relaterade till 
Lpo 94/98 på den ideologiska läroplansnivån

Interkulturellt eller internationellt synsätt? 
”Skola för bildning” (SOU 1992:94) är det första läroplansdokumentet på 
den ideologiska läroplansnivån efter beslutet om interkulturell undervisning 
1985. Trots det har detta beslut ingen framträdande plats i betänkandet. På 
ett ställe för man det interkulturella synsättet på tal, men i ett sammanhang 
där det snarare har omvandlats till internationellt synsätt och 
innehållsmässigt snarare kan placeras inom skolans internationalisering än 
som en del av interkulturellt synsätt: 

Ett internationellt synsätt är att kunna omfatta både det lokala och det globala 
perspektivet. Ansträngningar har gjorts under 1980-talet för att från skolans sida möta 
utvecklingen och befrämja ett internationellt synsätt. Språk- och 
kulturarvsutredningen lyfte fram undervisning för och i ett mångkulturellt samhälle. 
Med utgångspunkt i utredningens betänkande (SOU 1983:57) beslöt riksdagen 1985 
att undervisningen i skolan skall präglas av ett interkulturellt perspektiv (SOU 
1992:94).
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Internationaliseringsperspektivet har överordnats det interkulturella 
perspektivet. Synsättet innebär även att mångkulturaliteten ses som inhemsk 
internationalisering182:

Samtidigt som vi ser en ökad internationalisering i form av kontakter över gränser 
mellan enskilda och grupper och genom samarbete och samordning, kan vi också se 
tydliga tendenser till strävan mot att värna den egna kulturen, den egna gruppens 
språk och livsmönster. Vi har även i vårt land minoritetskulturer. I det avseendet finns 
en nationell ”internationalisering” som förtjänar att uppmärksammas och respekteras 
(a.a., ss. 89-90). 

Dessa våra minoritetskulturer skall således möjligen beskådas, men de tycks 
inte, av texten att döma, ha något att tillföra övriga elever i skolan. Den 
betoning av den europeiska dimensionen, som är så tydlig på många ställen i 
betänkandet, och som även fokuserades i Asks direktiv, gör att den 
europeiska identiteten framstår som betydligt viktigare för skolan och för 
skolans elever:

Förutom det svenska språket och kulturen får alla genom skolans försorg orientering 
också om språk och kultur i våra nordiska grannländer. Alla får lära sig tala och läsa 
engelska och många även ett andra främmande183 språk. Härigenom finns en av 
grunderna för en vidare utveckling av ett europeiskt kulturarv (a.a., s. 90). 

Alla de övriga språken som finns inom svensk skola omnämns inte i det här 
sammanhanget. I den svenska skolans internationalisering, eller Europa-
orientering, tycks dessa ointressanta. Även om de nämns i samband med 
resonemangen kring förstärkta språkprogram så är det inte språk som talas 
av invandrare och minoriteter som ses som de centrala. Förslaget om att 
möjliggöra att studera hemspråk som B-språk kan ändå ses som ett steg i 
riktning mot att göra även modersmålsundervisning till en del av den 
ordinarie undervisningen.
   Avseende kulturkompetens finns det i betänkandet ett starkt betonande av 
förankring i det egna kulturarvet – den egna historien, kulturen och det egna 
språket. I betänkandet betonas att detta är ”en förutsättning för och skall inte 
ses i motsättning till internationell solidaritet och förståelse och respekt för 
andra folk och kulturer” (a.a., s. 89). Men hur ömsesidighet i relationerna på 
hemmaplan skall skapas talas det ingenting om i betänkandet. Däremot 

                                          
182 Detta sätt att betrakta den inhemska mångkulturaliteten har stora likheter med det synsätt som fördes 
fram av SÖ i deras ”Handlingsprogram för skolans internationalisering” (SÖ, 1988a):  

Begreppet internationalisering innefattar givetvis också invandrar- och flyktingfrågan. För en 
internationaliserad skola är det inte bara världen utanför det egna landet som är av intresse. Det handlar 
– för att återge en uttrycksfull formulering – inte bara om Sverige i världen utan också om världen i 
Sverige. Vårt land har blivit ett mångkulturellt samhälle och världen finns i skolans vardag (a.a., s. 41). 

Ett liknande resonemang förs fram i Skolverkets rapport ”Globala och interkulturella frågor i 
undervisningen” (Skolverket, 1993a).  
183 Med främmande språk avses i texten ovan de stora europeiska språken. 
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betonas vikten av skolans kontakter med andra länder och studerandeutbyte 
(a.a., s. 93). 
  Då det gäller det demokratiska förhållningssättet, demokratifostran och 
mänskliga rättigheter, betonas i betänkandet att skolorna har en skyldighet 
att föra ut kännedomen om alla de konventioner och fördrag som Sverige 
förbundit sig att följa. I Läroplanskommitténs förslag till läroplan fanns 
därför dessa angivna i en bilaga (a.a., s. 171)184.
   Språkundervisningen förstärks generellt sett och om det finns tillräckligt 
många elever med samma språk och önskan om att läsa modersmålet som B-
språk innebär det även en förbättring då det gäller modersmåls-
undervisningen. Problemet är dock att B-språk börjar man läsa relativt sent 
och modersmålsundervisningen torde ha svårt att konkurrera med 
högstatusspråken. Då det gäller modersmålserkännandet kan man sålunda 
inte direkt tala om någon generell förstärkning. 

Tillgången till samhällsspråket svenska stärks för elever med svenska som 
modersmål, men då det gäller svenska som andraspråk så tillmäts det inte 
status som ämne av Läroplanskommittén, utan skall endast ses som en 
temporär övergångslösning tills eleven kan följa den ordinarie 
undervisningen. 
   I stort sett är resonemangen desamma i den efterföljande propositionen 
”En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, 
sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan” (Prop. 
1992/93:220). Kulturarv och kulturbevarande betonas mer än interkulturella 
relationer. Efter kritik om att perspektivet i Läroplanskommitténs förslag till 
ny läroplan var alltför Europaorienterat lyftes de globala sambanden fram 
lite mer i propositionen. Även kursplaneförslagen förändrades i samma 
riktning.

Språk- och kulturarvsutredningen i repris? 
Till grund för revideringen av Lpo 94 låg bland annat Skolkommitténs 
delbetänkande ”Krock eller möte” (SOU 1996:143) och slutbetänkandet 
”Skolfrågor – Om skola i ny tid” (SOU 1997:121). Det interkulturella 
perspektivet finns genomgående i delbetänkandet ”Krock eller möte” och är 
även framträdande i slutbetänkandet. Det finns en hel del likheter mellan 
resonemangen i delbetänkandet och de som fördes av Språk- och kulturarvs-
utredningen under 1980-talet, men det finns även en del skillnader. Främst 
är det maktperspektivet som tydligare lyfts fram av Skolkommittén. Man 
talar om att det handlar om ”makt och vanmakt, om synlighet och 
erkännande – eller om man så vill – om demokrati” (a.a, s. 13). 

                                          
184 Detta förslag stöddes inte av regeringen (Prop. 1993/93:220) och bilagan finns inte med i den slutgiltiga 
Lpo 94. Istället gav Skolverket ut kommentarmaterialet ”Överenskommet! Fyra internationella 
överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna” (Skolverket 1994a). 
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   I ”Krock eller möte” betonas mötet och ömsesidigheten som det centrala, 
eftersom ”i mötet med den andres kultur utmanas den egna kulturen, de egna 
föreställningarna och trossatserna och förändrar sig” (SOU 1996: 143, s. 9) 
och ”i mötet med det som är olika och annorlunda konfronteras man också 
med sig själv, med sin egen identitet och med sin självbild” (a.a., s. 17). 
Samtidigt förutsätter möten just en ömsesidighet – att både ge och ta för att 
tillsammans utveckla en ny kulturell mening. Skolan har, menar 
Skolkommittén, möjlighet att utgöra denna mötesplats och vikten av att se 
skolan som en mötesplats betonas också utifrån ett jämlikhetsperspektiv – i 
en skola för alla skall elever med olika bakgrunder träffas. 
   Man betonar även att kulturell identitet inte är något stabilt och 
oföränderligt, det vill säga det handlar inte om att behålla utan om att 
utveckla sin kulturella identitet genom möten med andra människor. Målet 
för skolan måste därför vara, enligt Skolkommittén, att ”alla elever bejakar 
sin identitet som medborgare i ett samhälle där de har rätt till delaktighet 
och inflytande och att deras utveckling och utbildning ger dem möjligheten 
att utnyttja denna rätt” (a.a., s. 10, min kursivering).  

Interkulturellt synsätt för 2000-talet 
Skolkommittén förespråkar en interkulturell undervisning185 som utgår från 
den mångkulturalitet som finns i klassrummet, det vill säga man ”ser 
elevernas skiftande erfarenheter och uppfattningar som redskap i arbetet 
med att bättre förstå den gemensamma verkligheten och låter kulturerna tala 
med varandra” (a.a., s. 12). I en mångkulturell undervisning låter man de 
olika perspektiven och kulturella och sociala referensramarna bli en resurs 
när frågor som berör ungdomarna diskuteras. Eleverna skall ges möjlighet 
att beskriva, analysera och värdera. Man tar därmed avstånd från en 
undervisning som utgår från den svenska kulturen som kitt. Ett varnande 
finger lyfts också för en mångkulturell undervisning, i vilken barnens 
kulturer blir presenterade och beskådade, vilket kan leda till en 
kulturalisering och exotisering (a.a., ss. 64-70). Man tar vidare avstånd från 
särlösningar för vissa elevgrupper. 
   I utredningen pekar man på att det inte är möjligt att undvika 
värdekonflikter i ett genuint mångkulturellt samhälle och att det inte heller 
går att skapa någon ”nationell superidentitet, som täcker alla andra 
identiteter” (a.a., s. 113). Eftersom det inte finns något självklart kulturellt 
kitt som förenar människor måste gemenskap skapas utifrån andra villkor. 
Skolkommittén för fram tankarna om den ”associativa samhällsidentiteten”, 
med rötter i den kommunitaristiska idétraditionen, där betydelsen av lokala 

                                          
185  Skolkommittén ser även interkulturell undervisning som en del av skolans internationalisering. 
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aktiviteter186 och föreningar betonas. Istället för att utgå från etnicitet och 
ideologi är det den gemensamma aktiviteten som är central och ”det kan 
upprättas en ’kulturell vapenvila’ som möjliggör gemensamt handlande” 
(ibid.). Man förespråkar att låta skolan inte bara vara en institution där 
undervisning om det som förenar och skiljer sker, utan att istället låta den 
utgöra ”en plats för gemensamt handlande” (a.a., s. 114) eller ett kulturellt
centrum.
   Med utgångspunkt i metaforen ”En skola för alla”, som introducerades i 
”Krock eller möte” (SOU 1996:143), konkretiserar Skolkommittén i 
slutbetänkandet ”Skolfrågor – Om skola i ny tid” vad en sådan skulle 
innebära sett ur perspektivet kulturell mångfald. I en skola för alla finns 
förutsättningar för jämställda möten mellan olika kulturer: ”Ett möte där 
ömsesidigheten är grunden, en ömsesidighet som förutsätter en respekt och 
en vilja att överskrida gränser och låta sig påverkas för att tillsammans 
utveckla en ny kulturell mening” (SOU 1997:121, s. 287). Ett sådant möte 
förutsätter att majoritetskulturen inte representerar normen som 
minoritetskulturerna skall anpassa sig till: 

Eleven, antingen det handlar om en invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska, 
en pojke från arbetarklassen eller ett barn med en grav hörselskada, får inte definieras 
som ett ”problem”, en avvikelse som ska hanteras på något speciellt sätt och helst 
genom en så stor anpassning till ”normaliteten” som möjligt. Det är skolan som måste 
anpassa sig till de barn och ungdomar som kommer dit. Undervisningen, 
arbetsmetoderna, arbetsformerna och innehållet måste – inom de nationella ramarna – 
variera och utgå från de speciella förutsättningar som gäller på skolan, i klassen, i 
gruppen och för individen. En skola kan aldrig ha ”fel” barn och ungdomar, men 
skolan kan vara fel för de barn och ungdomar som faktiskt går där (SOU 1997:121, s. 
287).

Vidare konstaterar man att det är viktigt att inte osynliggöra köns,- klass- 
och etnicitetsfrågorna i skolan, eftersom en skenbar neutralitet ofta resulterar 
i att skolan verkar diskriminerande (a.a. s. 292).  
   I betänkandet ges också förslag för att stärka det interkulturella 
perspektivet i skolan. Bland annat menar utredarna att alla elever måste ha 
en självklar rätt till sitt eget språk och sin egen identitet, vilket de menar 
bland annat innebär att modersmålet måste jämställas med svenska som 
modersmål. Detta förslag innebär att undervisning i modersmålet skall ges 
under hela skoltiden, ha en omfattning som minst motsvarar den som gäller 
för ämnet engelska och att rätten till modersmålet inte skall kunna 
inskränkas till följd av att antalet elever är färre än fem. Vidare föreslog man 

                                          
186 Ett liknande resonemang förs också fram i ”Den mångkulturella parken” (Roth, 1998) där den 
mångkulturella parken är en metafor för det mångkulturella samhället. 
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att eleverna skall ha rätt till studiehandledning på modersmålet187 och att B- 
och C- språk skulle omfatta fler språk. 
   Skolkommittén menar att det både är en rättighet och en skyldighet att lära 
sig svenska, eftersom svenskkunskaper är nyckeln till det svenska samhället, 
till delaktighet och tillhörighet. Det egna modersmålet skall för detta vara ett 
stöd för inlärningen (a.a., ss. 304-305). Samtidigt får inte behovet av 
svenskkunskaper leda till krav på att vara svensk (a.a., s. 307). 
   I betänkandet för man fram ett resonemang som ligger nära Vygotskijs 
teori om språkutveckling och andraspråksinlärning. Möjlighet till aktiv 
tvåspråkighet, skriver kommittén, finns om språk- och begreppsutvecklingen 
sker parallellt på båda språken, eftersom båda språken då påverkar och 
stödjer varandra (a.a., ss. 307-308). Man pekar även på betydelsen av 
omgivningens inställning och attityder till individens modersmål (a.a., s. 
305).
   Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk måste, enligt 
Skolkommittén, integreras med annan undervisning och vara en självklar del 
av skolans verksamhet. Det krävs även ökad kompetens hos lärarna, inte 
minst då det gäller svenska som andraspråk (a.a., ss. 309-311). 
   I Skolkommitténs betänkande erkänns således även andra modersmål än 
svenska fullt ut och tillgång till samhällets språk betraktas både som 
rättighet och skyldighet. Samtidigt ses både modersmålet, om annat än 
svenska, och svenska som andraspråk i ett gemensamt och samhälleligt 
sammanhang.
  Också i propositionen ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet m.m.” (Prop. 1997/98:94) betonas 
språkets betydelse samt skolans ansvar för elevernas språkutveckling. Man 
vill ytterligare förstärka synsättet att eleven har en aktiv roll i sitt eget 
lärande. Samtidigt betonas skolans ansvar för att den miljö som erbjuds skall 
innebära att elevens lärande blir meningsfullt (a.a., s. 21). Vidare menar man 
att det är genom samarbete och kommunikation med andra som utveckling 
och lärande sker188. Det finns därför, enligt regeringen, skäl att förstärka 
läroplanen vad det gäller samspelet med andra, både i betydelsen att utforska 
omvärlden tillsammans och avseende att visa respekt för andra (a.a., s. 20).
   Man pekar i propositionen även på att språk-, kunskaps-, och 
identitetsutveckling är livslånga och parallella processer och att det därför 
krävs en meningsfull och kontinuerlig språkanvändning under hela skolan 
och i alla ämnen189. Skolan bör också, enligt propositionstexten, uppmuntra 

                                          
187 Genom förordning 1997:599 infördes som en särskild stödåtgärd i Grundskoleförordningen elevens rätt 
till att, vid behov, få studiehandledning på modersmålet (Grundskoleförordningen 5 kap.).  
188 I Läs- och skrivkommitténs slutbetänkande står det uttryckt så här: ”Det är först när man formulerar sina 
tankar i /sic/ tillsammans med andra som man kan förstå saker på ett nytt sätt.  …. Gruppens betydelse för 
lärande och all den interaktion som pågår där blir därför central” (SOU 1997:108, s. 255). 
189 Läs- och skrivkommittén understryker i sitt betänkande att mycket av det ansvar som idag vilar på 
svenskämnet, när det gäller språkandet, borde vara ett gemensamt ansvar för alla ämnen och hela skolan. 
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elever med annat modersmål än svenska att utveckla detta parallellt med det 
svenska språket (a.a., s. 21).

Mångkulturalitet och kultur i dokumenten 
relaterade till Lpo 94/98 på den formella

läroplansnivån190

I Lpo 94 har det på ett tydligt sätt slagit igenom att det svenska samhället 
inte längre är monokulturellt och att skolan är en mötesplats för individer 
med skilda kulturella och sociala bakgrunder. I läroplanen191 används inte 
begreppen invandrare, invandrarbarn, invandrarelev eller elev med 
invandrarbakgrund. Redan i det inledande avsnittet ”Skolans värdegrund 
och uppdrag” under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” kommer 
ändå, utan användandet av dessa begrepp, samhällets mångkulturalitet till 
uttryck som något orsakat av invandring: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människans förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 
för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Utbildningsdepartementet, 
1994a, 1998, ss. 5-6). 

Enligt skrivningen i läroplanen är den kulturella mångfalden192 en följd av 
internationalisering och migration över nationsgränser. Därmed jämställs i 
princip nationalitet och kultur. Att ha en annan kultur är att komma från ett 
annat land. Kultur betraktat på det här sättet är något nationellt (territoriellt) 
avgränsat, enhetligt och statiskt. Detta kommer också till uttryck i den andra 
meningen i citatet ovan. Enligt skrivningen i citatet finns det således ett 
svenskt kulturarv, men vad och vilka som inkluderas framgår inte. 
Överhuvudtaget är kultur i betydelsen kulturarv mer framträdande i Lpo 
94/Lpo 98 än i tidigare läroplaner, möjligen med undantag av Lgr 62. 
   Under rubriken ”En likvärdig utbildning” betonas att skolan skall ”främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjlighet” (Utbildningsdepartementet, 
1994, 1998, s. 6). Under samma rubrik i den reviderade läroplanen kommer 

                                                                                                                            
Kommittén menar att Lpo 94 i för liten utsträckning tar fasta på språkets betydelse för individens identitet 
och lärande ( SOU 1997:108, ss. 265-277). 
190 Jag behandlar Lpo 94 och den reviderade Lpo 94 samtidigt. Om inte annat anges är texten densamma i 
båda dokumenten. 
191 Det gör man inte heller i kursplanerna, med undantag för benämningen invandrarelev i kursplanen i 
svenska som andraspråk och begreppet invandrarbarn i kursplanen i idrott och hälsa. 
192 I läroplanstexten föredrar man begreppet mångfald framför begreppet mångkulturalitet. Jämför 
skrivningen i målen för integrationspolitiken. 
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även en delvis annan bild av mångkulturaliteten, eller mångfalden, till 
uttryck. Både i den ursprungliga och den reviderade Lpo 94 står det att 
”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 
(Utbildningsdepartementet, 1994a, 1998, s. 6). Men i den reviderade 
läroplanen förtydligas vad som avses med en sådan undervisning: ”Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6).193

   Mångfalden i skolan synliggörs även under rubriken ”Elevernas ansvar 
och inflytande” där man i riktlinjerna slår fast att läraren skall tillse att 
elever, oberoende av kön och social och kulturell bakgrund, får ett reellt och 
med åldern allt större inflytande över undervisningens innehåll, arbetssätt 
och arbetsformer samt att flickor och pojkar i lika omfattning får utrymme i 
undervisningen (Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 14; Utbildnings-
departementet, 1998, s. 15). Vidare menar man att alla i skolan skall verka 
för att elevens studie- eller yrkesval inte begränsas till följd av elevens kön, 
sociala eller kulturella bakgrund (Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 15; 
Utbildningsdepartementet, 1998, s. 17).   
   På kursplanenivå kommer mångkulturaliteten till uttryck främst i de 
samhällsorienterande ämnena. I historia kommer den till uttryck genom att 
man helt enkelt konstaterar att det i Sverige finns svenskar, invandrare och 
minoriteter med delvis olika kulturarv samt att det finns kvinnor och män 
(Utbildningsdepartementet, 1994b, ss. 27-28, se vidare under interkulturellt 
synsätt).
   Inom religionskunskapen uttrycks mångkulturaliteten genom att man 
konstaterar att ”Bland annat som en följd av den ökande invandringen har 
många elever i dag en annan religiös bakgrund än den kristna. …. Även 
andra världsreligioner än kristendom är på väg att bli en del av vår kultur, 
…”. (a.a., s. 39). Även om mångkulturaliteten främst ses som utifrån 
kommande är samtidigt inställningen inkluderande. Det ”icke-kristna” ryms 
inom ”vår kultur” (ibid.). Detta till skillnad mot den skrivning som finns i 
ämnet historia med ett betonande av det svenska kulturarvet som något 
annat än det kulturarv som invandrare och minoriteter har. 
   Inom ämnet samhällskunskap är det en annan typ av mångkulturalitet som 
betonas. Här görs inte indelningen utifrån invandrar- eller minoritets-
perspektiv, utan utifrån livsmönster och samhällsorganisation: 

Människor ingår i olika sociala sammanhang, i familj och andra relationer, i olika 
grupper i arbete och på fritid. De har olika normer och värderingar, kulturer och 
traditioner, de formar sina liv på olika sätt. Dessa utgör livsmönster. Livsmönster har 

                                          
193 Denna förändring innebär samtidigt ett förstärkande av det interkulturella synsättet avseende alla elevers 
rätt till lärande. 
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historiska rötter och de förändras över tiden. De påverkas av sociala, ekonomiska, 
geografiska och kulturella förhållanden och de är delvis olika för kvinnor och män. 
   Människors liv påverkas också av det samhälle de lever i, den samhällsorganisation 
de ingår i. Samhällsorganisationen har också vuxit fram och den omprövas och 
förändras fortlöpande av enskilda och grupper av människor. Samhällsorganisationen 
är de övergripande strukturerna i samhället, antingen de finns på lokal, nationell eller 
internationell nivå (a.a., s. 42). 

I geografiämnet fokuseras inte mångkulturaliteten i det svenska samhället, 
utan denna ses snarare ur ett globalt/internationellt perspektiv. 
   I vissa ämnen är ingen som helst mångkulturalitet eller mångfald bland 
eleverna synlig. Detta gäller de naturvetenskapliga ämnena och matematik 
samt B- och C- språk. I engelska kommer mångfald till uttryck, men det är 
oklart i vad mångfalden består. Kön som mångkulturell kategori kommer till 
uttryck i ämnena hemkunskap, slöjd och teknik. I ämnet svenska 
framkommer mångfalden såtillvida att man i kursplanen konstaterar att 
förkunskaperna i svenska varierar och att vissa elever, vilka är berättigade 
till det, istället skall undervisas i svenska som andraspråk 

Interkulturellt synsätt i dokumenten relaterade till 
Lpo 94/98 på den formella läroplansnivån 

Interkulturellt synsätt i den formella läroplanen 
På vilka sätt kommer då det interkulturella perspektivet till uttryck i den 
formella läroplanen? Delar av avsnittet om värdegrunden kan betraktas som 
exempel på ingredienser i detta perspektiv: ”Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla” (Utbildningsdepartementet, 1994a, 
1998, s. 5). Dessa värden står i överensstämmelse med betoningen av det
demokratiska förhållningssättet, mänskliga rättigheter och demokratifostran, 
som kommer till uttryck i det interkulturella synsättet. Däremot motsägs det 
ovan sagda till viss del av fortsättningen i textpassagen: ”I 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande”194 (ibid.). Den sista formuleringen 
här ger bilden av att denna fostran endast kan ske inom ramen för en kristen 

                                          
194 Det ursprungliga förslaget löd: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga 
och utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla. 
Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande, utgör de den 
etiska grunden för skolans arbete. Det är värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk 
humanism har en djup förankring i vårt land” (SOU 1992:94, s. 147, kursivering i original). Efter mycket 
debatt blev resultatet en något mindre ”utmanande” skrivning. 
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tradition och den västerländska humanismen. För att det skall vara 
meningsfullt att omtala vissa värden som typiska för vår kulturkrets måste 
man underförstått förutsätta att det finns individer, eller grupper av 
individer, från andra kulturkretsar med andra värden. 
   Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” kommer även där ett 
interkulturellt perspektiv, utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, 
mänskliga rättigheter och demokratifostran, till uttryck: ”Skolan skall främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 
skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser” (Utbildningsdepartementet, 1994a, 
1998, s. 5). Citatet kan ses som ett exempel på att skolan i större 
utsträckning än tidigare inte bara måste acceptera mångfalden som finns där, 
utan också handskas med den på ett konstruktivt sätt. Mellan raderna 
framkommer det att det inte är oproblematiskt att handskas med mångfalden 
och ”receptet” som ges är en betoning av det egna kulturarvet, men som jag 
tidigare påpekat kan en sådan lösning leda till en exkludering av dem som 
inte har ”rätt” kulturarv, alternativt kan det ses som ett krav på anpassning 
till det nationella, ”svenska”, kulturarvet så som det formuleras av 
majoritetskulturen.
   Läroplanens ”Mål och riktlinjer” har två underrubriker ”Normer och 
värden” respektive ”Kunskaper”195 Den interkulturella lärandekomponenten 
”demokratiskt förhållningssätt” kommer främst till uttryck i målen att sträva 
mot196 under rubriken ”Normer och värden”: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
- respekterar andra människors egenvärde197,
- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor198,
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen. 
(Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 12; 1998, s. 10). 

För måluppfyllelsen har både lärarna och övriga som arbetar på skolan ett 
gemensamt ansvar genom att till exempel inte tillåta trakasserier och 
förtryck, genom att visa respekt för varje enskild elev och genom att utgå 
från ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet.
   Om man studerar vilka kunskapsmål som alla elever skall uppnå och som 
också i någon mening kan sammankopplas med ett interkulturellt synsätt så 

                                          
195 I Lpo 94 kommer kunskaper först och i den reviderade läroplanen är normer och värden placerade först. 
196 Det finns inga mål att uppnå då det gäller normer och värden. 
197 I Läroplanskommitténs förslag var det integritet istället för egenvärde (SOU 1992:94, s. 151). 
198 Det ursprungliga förslaget var ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och medverkar till att 
bistå människor som har problem och svårigheter (SOU 1992:94, s. 151). 
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blir slutsatsen den att de är inte särskilt många och att en del av målen är 
mångtydiga avseende hur innehållet skall tolkas:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola, 
� behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 

idéer och tankar i tal och skrift, 
� har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, inklusive 

det samiska, samt västerländska kulturarv199,
� har utvecklat förståelse för andra kulturer200,
� kan kommunicera i tal och skrift på engelska, 
 (Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 10; 1998, s. 12). 

Ovanstående uppräkning visar på att kunskaper om och förtrogenhet med 
det svenska, och det nordiska och västerländska, kulturarvet och det svenska 
språket är viktiga mål för eleven att uppnå. Att ha förtrogenhet med den 
egna kulturen är en dimension av kulturkompetensen. Frågan är bara vad och 
vilka som, enligt läroplansförfattarna, anses ingå i vårt kulturarv. Vilka 
individers och grupper av individers historia ingår i vårt kulturarv? Samerna 
är nämnda, men hur är det med romer, tornedalsfinnar och olika 
invandrargrupper – ingår de eller inte? 
   Att ha utvecklat förståelse för andra kulturer är ett annat viktigt mål för 
eleven att uppnå. Detta kan även ses som den andra dimensionen i 
kulturkompetensen. Här måste emellertid samma fråga ställas till texten – 
vilka är de andra kulturerna, i vad består de och vilka ingår? Är det de som 
inte ingår i vårt kulturarv, som vi inte heller vet vilka de är? Skrivningen 
inbjuder till många olika tolkningar, varav en är att det finns individer och 
grupper som är inkluderade i vårt kulturarv, som är ”vi” och att det finns 
”andra” som inte är det. Även ordvalet förtrogenhet respektive förståelse 
förstärker intrycket av ”vi” och ”de andra”. 
   De två ovan nämnda dimensionerna i den interkulturella 
lärandekomponenten kulturkompetens kommer således i viss utsträckning 
till uttryck, men med en tonvikt på den egna kulturen. Däremot finns det inte 
som mål att kritiskt granska och värdera den egna och andra kulturer, något 
som är högst väsentligt då man talar om interkulturellt lärande. Att kritiskt 
granska finns som ett mål i läroplanen, men endast som strävansmål. I 
läroplanen från 1994 är detta strävansmål uttryckt så att vad man i skolan 
skall sträva efter är att varje elev  

lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att  
- formulera och pröva antaganden och lösa problem 

                                          
199 I det ursprungliga förslaget från Läroplanskommittén var formuleringen ”ha insikt i centrala delar av det 
svenska och västerländska kulturarvet” (SOU 1992:94, s. 150). Läs- och skrivkommittén föreslår istället 
denna skrivning: ”har en förtrogenhet med sitt eget och andra människors sociala, språkliga och kulturella 
arv” (SOU 1997:108, s. 435, kursivering i original). 
200 Detta mål fanns inte med i Läroplanskommitténs förslag. 
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- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
(Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 9). 

Skrivningen har förstärkts i den reviderade läroplanen genom att den 
inledande raden i stället lyder så här: ”lär sig lyssna, diskutera, argumentera 
och använda sina kunskaper som redskap för att …” (Utbildnings-
departementet, 1998, s. 12). 
   Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter att individen förhåller sig till 
olika kulturella uttryck på de sätt som kommer till uttryck i strävansmålet 
ovan. Utan reflexion och kritiskt värderande omvandlas lätt 
majoritetskulturen till natur och medföljande etnocentrism som styr vilken 
förståelse man får för andra tänke-, levnads- och förhållningssätt. 
   Bland mål att uppnå ingår att varje elev ”behärskar det svenska språket 
och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 
(Utbildningsdepartementet, 1994a, s. 10; 1998, s.12). Av strävansmålen 
framgår det vidare att skolan skall eftersträva att eleven även utvecklar ett 
rikt och nyanserat språk (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 9; 1998, s.11). 
Enligt läroplanen skall alla elever, oavsett språklig bakgrund, ha tillgång till 
samhällsspråket svenska efter avslutad grundskoleutbildning. 
   Bland mål att uppnå ingår även att man lär sig att kommunicera i tal och 
skrift på engelska och bland mål att sträva mot att eleven lär sig att 
kommunicera på främmande språk. Dessa båda mål är tydligt skrivna ur ett 
majoritetsperspektiv. Med främmande språk avses, om man tittar på andra 
skrivningar (t.ex. SOU 1992:94, s. 279; Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 
2), i första hand tyska och franska. För elever med annat modersmål än 
svenska är det således vare sig ett mål att uppnå eller att sträva mot att bli 
tvåspråkiga om inte modersmålet råkar sammanfalla med de stora 
europeiska främmande språken.Och även om så är fallet blir det konstigt att 
tala om dessa språk som främmande. Det finns med andra ord en avsaknad 
av modersmålserkännande om elevens modersmål är annat än svenska i 
läroplanen för specialskolan och i sameskolan är målet däremot 
tvåspråkighet.
   I läroplanen finns däremot ett interkulturellt perspektiv då det gäller 
relationen mellan flickor och pojkar. I texten lyfter man fram att hur pojkar 
och flickor bemöts och bedöms i skolan har betydelse också framgent för 
vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt. I läroplanen betonas att 
man skall motverka traditionella könsmönster (Utbildningsdepartementet, 
1994a, 1998, s. 6). Det finns inget lika aktivt förhållningssätt då det gäller 
andra mångfaldsvariabler. Hur man bemöter och bedömer elever med annan 
kulturell bakgrund, oavsett om det handlar om etnicitet, kön eller klass, har 
betydelse för de framtida relationerna mellan olika grupper i samhället. Den 
strukturella nivåns betydelse förblir osynlig utom när det gäller relationerna 
mellan kvinnor och män. 
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Interkulturellt synsätt – kulturkompetens och 
demokratiskt förhållningssätt i kursplanerna 
Finns det då något om interkulturellt synsätt eller interkulturell förståelse i 
de olika kursplanerna201? Själva begreppet interkulturell återfinns i 
kursplanerna för engelska, B- och C-språk, historia och religion. Begreppet 
mångkulturell finns i kursplanen för musik. Naturligtvis kan ett 
interkulturellt perspektiv komma till uttryck även om inte begreppet som 
sådant nämns och det gör det också, men inte i alla ämnen. I matematik, 
teknik och de naturvetenskapliga ämnena finns inget interkulturellt 
perspektiv överhuvudtaget. I övriga ämnen kommer det till uttryck i olika 
grad. I en del av ämnena är det motstridiga budskap mellan å ena sidan 
betonandet av ett svenskt kulturarv och å andra sidan respekt för andras. 
   Generellt kan dessutom sägas att också i de kursplaner där ett 
interkulturellt perspektiv kommer till uttryck så är det är främst i 
ämnesbeskrivningarna och i betydligt mindre utsträckning i 
målformuleringar och nästan inte alls i betygskriterierna202.
   Om man börjar med att titta på de kursplaner i vilket begreppet 
interkulturell används så är det följande som framträder. I kursplanerna för 
språken finns en rubrik som lyder ”Interkulturell förståelse” och under den 
står följande avseende B- och C-språk: 

Varje nytt språk är främmande också i den meningen att det – jämfört med 
modersmålet – ofta är uttryck för ett annorlunda sätt att tänka och bete sig, för olika 
värderingar och för en annan kultur. Studier i främmande språk skall medverka till att 
utveckla förståelse för andra kulturer.
   Kännedom om de olika ländernas vardagsliv, historia, geografi, samhälls-
förhållanden och religion har ett värde i sig. Sådana kunskaper ger också eleverna en 
bättre bakgrund när de söker förstå film och litteratur, när de tar del av 
nyhetsförmedling och när de vill komma i personlig kontakt med människor 
(Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 3).  

Under motsvarande rubrik i ämnet engelska står följande: 

Varje nytt språk är främmande också i den meningen att det – jämfört med 
modersmålet – ofta är uttryck för ett annorlunda sätt att bete sig, för olika 
levnadsförhållanden, för olika värderingar och för en annan kultur. För många av 
dagens elever är kulturell mångfald en naturlig och integrerad del av den egna 
vardagen (a.a., s. 17). 

                                          
201 Här har jag använt mig av kursplanerna från 1994 (Utbildningsdepartementet, 1994b) samt kursplanen i 
svenska som andraspråk från 1995 (SKOLFS 1995:46), kursplanen i modersmål från 1997 (SKOLFS 
1997:11) och den gemensamma skrivningen för de samhällsvetenskapliga ämnena från 1998 (SKOLFS 
1998:4).  
202 Mål att uppnå i kursplanen motsvarar godkänt. På regeringens uppdrag utarbetade  Skolverket kriterier 
för betyget VG (SKOLFS 1995:65) som är bindande. Samtidigt utarbetades icke-bindande ”Allmänna råd 
för bedömningens inriktning” för varje ämne. Betygskriterier för ämnet Modersmål kom i SKOLFS 
1997:26 och för de samhällsorienterande ämnena i SKOLFS 1998:5.  

236



Fortsättningen på citatet ovan är i princip densamma som för B- och C-
språk, men med tillägget: ”Eleverna får genom internationella jämförelser 
också nya perspektiv på svenskt samhällsliv och svenska förhållanden” 
(ibid.).
   Trots att det handlar om språk i båda citaten är det endast i kursplanen för 
B- och C-språken som målet interkulturell förståelse explicit kommer till 
uttryck. Det är också tydligt att kulturbegreppet varierar i betydelse mellan 
de båda texterna. I det första fallet täcker kulturbegreppet mer än i det andra, 
där man gör skillnad mellan levnadsförhållanden och kultur. 
   Då det gäller de samhällsvetenskapliga ämnena är det inom ämnena 
historia och religion som begreppet interkulturell används. Inom ämnet 
historia finns följande skrivning:

Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan olika kulturer. 
Den utgångspunkt som aktuella händelser i nutiden, i elevernas egen historia, i den 
egna hembygden och i det egna landet ger, skall reflekteras mot och berikas av det 
historiska arv som människor har som kommer från andra länder. Den kultur som 
etniska minoriteter i vårt eget land har eller som invandrarna har med sig skall tas till 
vara i undervisningen så att den främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett 
etnocentriskt synsätt (a.a., s. 27, min kursivering).  

I citatet ovan framstår kulturer som något avgränsbart och statiskt, något 
som man kan ta med sig, och något som varje individ har i ental. Invandrare 
och minoriteter har en annan kultur än den svenska, som är den 
förgivettagna utgångspunkten i beskrivningen ovan. Även om man uttrycker 
att tolerans och vidsynthet skall främjas och etnocentrism skall motverkas är 
hela citatet, enligt mitt förmenande, ett exempel på en etnocentrisk 
historieskrivning. Detta blir om möjligt ännu tydligare när man skriver att 
”De [eleverna] har själva tillsammans med sin familj, sin släkt, sin 
hembygd, sitt land en historia. …. Undervisningen i historia skall ge 
eleverna möjlighet till en djupare kulturell identitetsutveckling genom att 
den knyter ihop generationers erfarenheter” (a.a., s. 27).
   I ett av målen att sträva mot i historia kommer också ovanstående statiska 
bild av kulturen till uttryck: I undervisningen skall man sträva efter att 
eleven ”får ett brett och djupt kunnande om det historiska kulturarvet i ett 
europeiskt perspektiv, med utgångspunkt i Sveriges och Nordens historia 
samt kunskaper om det historiska arv som människor från andra länder bär 
med sig” (a.a., s. 26). Samma sak betonas i ett annat mål där man skall 
sträva efter att eleven ”får insikt om den identitet som det historiska arvet 
ger” (ibid.). Man skriver också inledningsvis under rubriken ”Ämnets 
uppbyggnad och karaktär” att ”särskild uppmärksamhet skall ägnas den 
svenska och nordiska kulturen, inklusive den samiska, det som format den 
personliga och kollektiva historiska identiteten” (a.a., s. 27). 
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   Om man vidare studerar vad som står i den inledande skrivningen om 
ämnet historia kommer också ett mycket tydligt kulturbevarande och 
exkluderande perspektiv till uttryck:

Historieämnet innefattar en viktig del av den kultur som skolan skall föra vidare. 
Varje kulturkrets och generation definierar det kulturarv man vill överföra till nästa 
generation utifrån sin tids värderingar och bedömningar. Undervisningen i historia 
skall bidra till att eleverna tillägnar sig en kulturell identitet 
(Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 26). 

Historieämnet ges i kursplanen en viktig roll avseende att skapa en 
gemensam referensram, vilket också är rubriken för ett avsnitt under vilken 
man bland annat kan läsa att ”Kunskaper om den egna historien, 
hembygdens historia och grunderna i den svenska och nordiska historien hör 
till det som alla elever skall få del av” ( a.a., s. 28). Frågan är bara hur en 
gemensam referensram skapas om alla icke etniska svenskar exkluderas ur 
det svenska kulturarvet. Den tydligaste interkulturella dimensionen kommer 
kanske till uttryck i målet att ”eleven skall vara medveten om att historiska 
händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt” (a.a., s. 29). Här kan 
kanske andra kunskaper och annat ”historiskt arv” ge belysning på 
etnocentrisk historieskrivning. 
   I kursplanen i religion uttrycks den interkulturella förståelsen på följande 
sätt: ”Undervisningen skall ge eleverna faktiska kunskaper om olika 
trosriktningar och utveckla deras känsla för tolerans. Jämförelser mellan 
religioner ger viktiga bidrag till interkulturell förståelse” (a.a., s. 38, min 
kursivering). Det finns emellertid andra skrivningar i kursplanen i 
religionskunskap som tydligare uttrycker ett interkulturellt perspektiv. Bland 
annat skriver man följande:  

Religionskunskapen skall vidga och fördjupa elevernas erfarenhets- och 
begreppsvärld, ge dem möjligheter att reflektera över religiösa, moraliska och etiska 
frågor samt rusta dem inför ansvaret som medmänniskor och samhällsmedlemmar. 
Eleverna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning 
(ibid.).

Lite längre fram i texten skriver man även att ”Undervisningen skall främja 
en öppen diskussion kring frågor om tros- och livsåskådning och bidra till 
att möten med människor från olika traditioner och kulturer sker med 
respekt för vars och ens egenart” (ibid.). 
   Inom religionskunskap föreskriver man även att ”frågor om människosyn, 
kulturarv, kulturmöten och relationer mellan människor liksom olika 
religioners kvinnosyn skall behandlas i undervisningen” (a.a., s. 39). Det 
interkulturella perspektivet kommer däremot inte så tydligt till uttryck i de 
mål som eleven skall ha uppnått. I mål att sträva mot står det emellertid att 
man skall sträva efter att eleven ”fördjupar sin förståelse för andra 
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människors ställningstaganden i religiösa och etiska frågor och tar avstånd 
från att människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings 
skull” (ibid.).  
   Vare sig i de övriga samhällsorienterande ämnena, eller i den 
ämnesövergripande kursplanen från 1998, används begreppet interkulturell. 
Det betyder inte att det inte finns något interkulturellt perspektiv, utan detta 
kommer till uttryck genom andra skrivningar. I geografi är dock det 
internationella perspektivet mer framträdande än det interkulturella. Genom 
geografiämnet vill man att ”elevens intresse för att lära känna människors 
skilda levnadsvillkor” (a.a., s. 19) skall främjas och att det skall bidra till 
”ökad förståelse och respekt för andras kultur, värderingar och sätt att leva” 
(ibid.).
   Ämnet samhällskunskap behandlar många frågor av betydelse för 
tillägnandet av ett interkulturellt perspektiv. Av kursplanen i 
samhällskunskap framgår det att ämnet har ett särskilt ansvar för elevernas 
demokratifostran. I undervisningen skall eleverna vidare få möta det 
pluralistiska samhället. Den särskilda uppgiften för ämnet samhällskunskap 
är ”att ta upp den demokratiska värdegrunden i ett analyserande perspektiv 
och utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning” (a.a., s. 
43). Man betonar i kursplanen att skolan inte skall vara värdeneutral då det 
handlar om värdegrundsfrågor. I denna demokratiska fostran ingår även att 
eleverna ”skall få praktisera och reflektera över demokratiska arbetssätt och 
arbetsformer i skolan” (ibid.) för att ge möjlighet till ett aktivt deltagande i 
samhället. Det är också inom ramen för samhällskunskapsämnet som 
eleverna skall behandla frågor som rör mänskliga rättigheter, makt och 
förtryck. Som ett kunskapsområde ingår frågor kring främlingsfientlighet 
och rasism. I ämnet kommer även ett konfliktperspektiv till uttryck. 
   Ett flertal av målen att sträva mot anknyter till demokratifostran. Man 
skriver bland annat att skolan i sin undervisning i samhällskunskap skall 
sträva efter att eleven ” vill omfatta och praktisera demokratins värdegrund” 
(a.a., s. 41). Bland målen att uppnå ingår bland annat att eleverna skall 
”kunna reflektera över människors livsmönster och hur dessa skiftar utifrån 
till exempel kön samt social och kulturell bakgrund” (a.a., s. 43). 
   Den gemensamma kursplanen för de samhällsorienterande ämnena binder 
samman mål från de ingående ämnenas kursplaner. Det som skiljer sig 
gentemot dessa är att begreppet medborgare lyfts fram mer än tidigare och 
även att man betonar att de demokratiska värdena inte är en gång för alla 
givna, utan att medborgarna i samhället tillsammans måste tolka, förankra, 
försvara och ständigt utveckla demokratin (SKOLFS 1998:4).  

239



Interkulturellt synsätt – modersmålserkännande  
Då det gäller modersmålserkännandet har detta förstärkts i Lpo 94 för elever 
med svenska som modersmål. Antalet undervisningstimmar i svenska har 
utökats och man måste ha minst betyget godkänt för att gå vidare till 
nationellt program vid gymnasieskolan. 
   För elever med annat modersmål än svenska har rätten till undervisning i 
modersmålet inskränkts till 7 år om man inte tillhör någon av de inhemska 
minoritetsgrupperna eller om inte särskilda skäl föreligger. En utveckling. 
tvärs emot de i ”Skola för bildning” uttalade intentionerna att stärka 
modersmålsundervisningen.  
   I ingressen till kursplanen för hemspråk/modersmål203 slår man fast att 
”modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, 
personlighets-, och tankeutveckling” (Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 
24). Förutom att modersmålet är ett kommunikationsmedel och av betydelse 
för individens lärande betonas modersmålets betydelse för identitets-
utvecklingen. Vidare ses det som ”nyckeln till det kulturella arvet och den 
egna kulturens litteratur” (ibid.). Samtidigt är det endast i kursplanen i 
modersmål som annat modersmål än svenska erkänns som betydelsefullt. 
   Syftet med undervisningen är, enligt kursplanen, att eleverna skall få en 
stark självkänsla och självuppfattning genom att deras modersmål utvecklas. 
Vidare skall undervisningen främja att eleverna blir tvåspråkiga och 
utvecklar en dubbel kulturell identitet (ibid.). 
   Strävansmålen för modersmålsundervisningen är av lite olika slag. Dels är 
det färdighetsmål, som att förstå, kunna uttrycka sig, läsa och skriva på 
modersmålet samt att eleven utvecklar sin tvåspråkighet genom jämförelser 
mellan det svenska språket och modersmålet. Dels är det psykologiska mål 
som tar sikte på individens identitetsutveckling, dubbel kulturell tillhörighet 
och förankring i sin minoritetskultur/ursprungskultur. Vidare skall man i 
undervisningen sträva efter att eleven lär sig att använda modersmålet i 
kunskapsutvecklingen och genom litteraturläsning till viss del lär känna sitt 
kulturarv.
   Ämnets centrala kunskapsområden är, enligt kursplanen, ”språkstudier 
med utgångspunkt i litteraturläsning och kulturkunskap” (ibid.) och språk-
utvecklingen skall ske genom litteraturläsning, skrivning och samtal där 
utgångspunkten skall vara språket som tanke- och identitetsredskap. Under-
visningen skall även kunna komplettera studiehandledning på modersmålet. 
   Uppnåendemålen204 tar främst sikte på att eleven skall kunna aktivt delta i 
samtal och diskussioner, läsa för åldersgruppen anpassad litteratur, skriva 

                                          
203 1997 kom en kursplan i modersmål och kursplanen i hemspråk utgick. Den enda skillnaden mellan 
dessa båda kursplaner är att ordet hemspråk bytts mot modersmål. I övrigt är innehållet identiskt. 
204 I kursplanen skriver man om uppnåendemålen vid slutet av skolår nio, vilket är något förvånande med 
tanke på att de flesta eleverna med annat modersmål än svenska endast har rätt till sju års 
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tydligt, förstå och kunna göra jämförelser med det svenska språket avseende 
grundläggande språkmönster samt känna till delar av sin kulturs musik, 
berättelser och traditioner.

Jämförelse mellan kursplanen i hemspråk (Lgr 80) och i modersmål 
(Lpo 94) 
Om man jämför 1994 års kursplan i modersmålet med den som ingick i Lgr 
80 framträder både likheter och skillnader. De i Lgr 80 så tydliga 
socioekonomiska målen är helt borttagna i kursplanen från 1994 och man 
talar inte längre om andra länder än Sverige som elevens hemland. I 1994 
års kursplan betonas att modersmålet har betydelse för lärandet och det ses 
inte enbart som något eleven behöver för att utveckla sin personlighet och 
identitet, vilket kom till utryck i Lgr 80:s kursplan. Målet om att eleven skall 
utveckla ord- och begreppsförråd på modersmålet pekar också det i riktning 
mot att synen på modersmålet förändrats i så måtto att det har ett eget värde 
då det gäller lärande och inte bara som stöd för lärandet av andraspråket 
svenska.
   I likhet med kursplanen i Lgr 80 bortser man från elevens kontextuella 
kultur. I stället betonar man att eleven har en ursprungskultur, som inte är 
svensk, vilket innebär att man bortser från att barn kan växa upp i ett 
interkulturellt sammanhang som innefattar flera kulturer samtidigt.  

Interkulturellt synsätt – tillgång till samhällsspråket 
När det gäller tillgången till samhällets språk för elever med annat 
modersmål än svenska har undervisning i svenska som andraspråk en central 
betydelse. Då den nya läroplanen trädde ikraft 1994 utgjorde inte svenska
som andraspråk ett eget ämne och följaktligen fanns det heller inte någon 
kursplan205. Alla elever skulle alltså undervisas med utgångspunkt i 
kursplanen för svenska, det vill säga modersmålssvenska. I kursplanen för 
svenska står det uttryckt på följande sätt: ”Invandrarelever kommer till 
skolan med olika förutsättningar och skolerfarenheter. I den mån de behöver 
undervisning i svenska som andraspråk har de enligt grundskole-
förordningen rätt att få detta. Målen för undervisningen i svenska är dock 
desamma för alla elever” (Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 48).
   Skolverket (1994b) gav ut skriften ”Att undervisa invandrarelever i 
svenska” i vilken man gav kommentarer till kursplanerna i svenska och som 

                                                                                                                            
modersmålsundervisning. Det finns även uppnåendemål för modersmål som läses som B-språk, vilka är 
något mer omfattande. 
205 Läroplanskommittén hade lagt fram ett förslag på kursplan i svenska som andraspråk, men regeringen 
instämde inte i att det behövdes någon sådan, eftersom ”syftet med denna undervisning är att ge elever med 
annat modersmål än svenska sådana kunskaper att de så snart som möjligt kan övergå till den reguljära 
undervisningen i svenska” (Prop. 1992/93:220, ss. 55-56). 
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man menade kunde användas som ett referensmaterial i svenska som 
andraspråk. Eftersom målen var desamma för alla elever skulle skriften vara 
en hjälp på traven för hur man kunde nå målen i svenska med elever som 
inte hade svenska som modersmål. 
   Svenska som andraspråk blev 1995 ett eget ämne med en egen kursplan 
och det ovan nämnda referensmaterialet kom ut i reviderad form 1998, 
anpassat till att språket blivit ett eget ämne. 
   Elevens rätt till undervisning i svenska som andraspråk206 är starkare än 
rätten till undervisning i modersmålet, men svagare än majoritetselevernas 
rätt till modersmålssvenska, eftersom det inte är individen själv som avgör 
om hon eller han skall läsa svenska som modersmål eller svenska som 
andraspråk.
   Att svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan kan ses 
som ett erkännande av att en elev med annat modersmål än svenska måste 
lära sig svenska på ett annat sätt än elever med svenska som modersmål. 
Inrättandet av svenska som andraspråk som ett med svenska som modersmål 
likställt ämne på både grundskole- och gymnasienivå innebär också ett 
erkännande av att det tar tid att lära sig ett nytt språk upp till 
förstaspråksnivå, men att detta inte får hindra eleven från att få behörighet 
för gymnasiestudier respektive för högre studier.  

Jämförelse mellan kursplanerna i svenska som 
andraspråk, modersmålssvenska och modersmål 
Det finns stora likheter mellan kursplanen i svenska och i svenska som 
andraspråk, men det finns också en del skillnader. I båda kursplanerna 
understryks redan i inledningen att kunskaper i svenska språket är en 
förutsättning för att man skall kunna delta aktivt i samhällslivet och att det 
därför är skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för 
språkutvecklingen hos eleverna oavsett modersmål. I resten av 
ämnesintroduktionen är fokus lite olika. I kursplanen i svenska som 
andraspråk kommer en ganska instrumentell syn på tillägnandet av svenskan 
till uttryck. Man  betonar att undervisningen skall leda till att eleverna får de 
kunskaper i svenska som de behöver för att kunna tillgodogöra sig 
undervisningen i andra ämnen, få tillträde till gemenskap med kamrater och 
samhälle. Lärandet av svenska som andraspråk ses som en förutsättning för 
annat som är eftertraktansvärt och inte som ett värde i sig självt.  
   Tvåspråkighet är varken ett mål att sträva mot eller att uppnå i kursplanen 
i svenska som andraspråk. Däremot skriver man att en utveckling mot aktiv 
tvåspråkighet kan stödjas genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

                                          
206 Det är dock stor risk att elever med svenska som andraspråk får en lärare som inte är utbildad för att 
undervisa i svenska som andraspråk.  
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att eleverna har andra kunskaper än enspråkigt svenska elever (SKOLFS nr 
1995:46).
   Om man jämför kursplanen i svenska med kursplanerna i svenska som 
andraspråk respektive modersmål (se tabell 10.2) så har de en del fokus 
gemensamma och en del som skiljer sig åt. Modersmålsundervisning i andra 
språk än svenska fokuserar kulturarv och identitet och språket ses som ett 
kommunikationsmedel för internt bruk inom minoritetskulturen, det vill 
säga det är riktat inåt och har inga beröringspunkter med det svenska 
samhället, utom då det gäller jämförelser med det ”svenska”, eller det 
internationella samfundet. Modersmålet får funktionen av ett 
”hemmaspråk”.  
   I svenska som andraspråk fokuseras språket som instrument, som redskap, 
dels för att klara undervisningen i alla ämnen, dels för att få kunskap om det 
svenska kulturarvet. Svenska som andraspråk har däremot ingen koppling 
till kultur och identitet, utan ses utifrån funktionella utgångspunkter. I stor 
utsträckning blir svenska som andraspråk ett ”skolspråk” och i bästa fall i 
förlängningen även ett ”samhällsspråk”. Identitet och kulturarv är kopplade 
till elevens modersmål, inte till svenska som andraspråk. 
   I modersmålssvenskan är kulturarv och identitet centralt och här ges 
litteraturen rollen som ett kitt i kulturgemenskapen, men det stannar inte vid 
rötter. I modersmålssvenskan fokuseras deltagande i samhällslivet, att 
kritiskt granska och värdera, att med språkets hjälp kunna påverka och få 
kontakt samt förbereda för fortsatta studier. Modersmålssvenska är med 
andra ord ett språk som förutsätts kunna ha bärighet inom alla domäner. Det 
är ”hemmaspråk”, ”skolspråk” och ”samhällsspråk” samtidigt. 
   Av texterna framgår det att man underförstått utgår ifrån ett tänkande där 
en individ endast kan tillhöra en kultur åt gången även om man också talar 
om dubbel kulturell identitet. Också då man skriver att en individ kan ha 
dubbel kulturtillhörighet framgår det att man ser den ena kulturen som mer 
ursprunglig än den andra. Deltar man i modersmålsundervisning eller läser 
svenska som andraspråk tycks man förutsättas ha en annan kultur som är 
mer ursprunglig än den svenska. Vidare begränsas antalet modersmål till ett 
och antalet kulturer och språk till två i kursplanerna. Enligt 
kursplaneförfattarna kan tydligen en individ inte ha två modersmål och en 
individ kan inte heller ha en flerkulturell och flerspråkig uppväxtmiljö. 
Enligt kursplaneförfattarna finns det således inga mångkulturella individer i 
bemärkelsen att dessa integrerat flera kulturer och språk och av dessa skapat 
en helhet. I tabell 10.2. har jag saxat formuleringar ur kursplanerna som 
visar på detta samt på delar av det som jag ovan sagt om de olika språkens 
användningsdomäner. 
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Tabell 10. 2 Formuleringar i kursplanerna som särskiljer olika elevgrupper 

Modersmål Svenska Svenska som andraspråk 
Ingress:
- är också nyckeln till det 
kulturella arvet och den 
egna kulturens litteratur 
- utvecklar sitt språk

Ingress:
- lära känna delar av vårt
kulturarv.
-Språk och kultur är oupp-
lösligt förenade med varan-
dra. I språket finns våra
rötter och vår kulturella 
identitet 

Ingress:
- använda språket i olika 
situationer… 
- uppnå funktionell behärsk-
ning av språket 
- uppnå förstaspråksnivå i 
svenska

Mål att sträva mot: 
- får kunskaper om historia, 
traditioner och samhällsliv i 
sin ursprungskultur ... göra 
jämförelser med svenska 
förhållanden 
- får stärkt självkänsla och 
identitet och dubbel kultur-
tillhörighet samt får möjlig-
het till en förankring i sin
minoritetskultur i Sverige. 
- lär känna delar av sitt
kulturarv… 

Mål att sträva mot:
- kan läsa och förstå texter 
av olika slag, såsom skön-
litteratur, faktatexter och 
dagstidningarnas artiklar i 
allmänna ämnen 
- får kunskaper om centrala 
författarskap och därigenom 
blir förtrogen med svensk 
kultur

Mål att sträva mot: 
- kan läsa och förstå texter 
av olika slag 
- Lär känna svensk skön-
litteratur och svensk kultur 
samt blir delaktig i den 
värdegrund på vilken det 
svenska samhället vilar  

Ämnets uppbyggnad och 
karaktär: 
- Litteraturen och den munt-
liga traditionen bär en stor 
del av det kulturella arvet 
och förmedlar kunskaper 
och värderingar 
- få kunskaper om sin kultu-
rella bakgrund: traditioner, 
religion, historia, folk och 
land.

Ämnets uppbyggnad och 
karaktär: 
- ge kunskaper om det 
svenska språket och kultur-
arvet och om vår omvärld 
- Skönlitteraturen bär en del 
av vårt kulturella arv och 
förmedlar kunskaper och 
värderingar ... fungerar som 
ett kitt i en kulturgemenskap

Ämnets uppbyggnad och 
karaktär: 
- erövra svenska som ett 
redskap för att tillägna sig 
kunskaper med, uttrycka sig 
på och tänka med  
- synliggöra likheter och 
skillnader mellan ursprungs-
kulturens och det svenska 
samhällets synsätt och vär-
deringar ... förstå den vär-
degrund den svenska skolan 
och det svenska samhället 
vilar på. 
- Litteraturläsningen på
svenska … hjälp med att 
förstå den svenska/väster-
ländska referensramen och 
jämföra den med sin egen.

Mål att uppnå: 
- Känna till något om sin
kulturs berättelser, sånger 
och musk, traditioner och 
högtider.

Mål att uppnå: 
- Känna till några av de 
stora skönlitterära verken 
och författarskapen som 
ingår i vårt kulturarv.

Mål att uppnå: 
- Känna till några stora
skönlitterära verk och 
författarskap som ingår i 
kulturarvet 

Källor: Utbildningsdepartementet 1994b, ss. 47-49; SKOLFS; 1995:46; SKOLFS 
1997:26. Citat, men mina kursiveringar. 
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Sammanfattning omformuleringsfasen 
Mångkulturaliteten, eller mångfalden som man väljer att kalla den, är synlig 
i dokumenten och betraktas som utifrån kommande. På den ideologiska 
läroplansnivån talar man fortfarande i termer av invandrare, och i viss 
utsträckning om minoriteter, medan man på den formella läroplansnivån 
undviker ett utpekande av specifika grupper, dock med undantag av män och 
kvinnor. Endast avseende majoritetsbefolkningen framgår de intrakulturella 
skillnaderna. Med Skolkommitténs betänkanden ”Krock eller möte” (SOU 
1996:143) och ”Skolfrågor – Om skola i ny tid” (SOU 1997:121) ifrågasätts 
beskrivningen av mångfalden som något som kommit till Sverige med 
invandringen och man lyfter istället fram Sverige som ett land som alltid 
varit mångkulturellt. Sverige som en enhetskultur anser man är att betrakta 
som en fiktion. 
   I Läroplanskommitténs betänkande ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) 
beskrivs mångkulturaliteten främst i positiva termer och som en resurs, även 
om den också medför problem, medan man i den efterföljande propositionen 
lägger betoningen på problemen förknippade med mångkulturalitet. 
Skolkommittén lyfter fram kulturmöten snarare än kulturkonflikter, men 
menar att man måste förhålla sig till mångfalden på ett medvetet sätt. 
   På den ideologiska läroplansnivån har det skett en glidning i 
invandrarbegreppet till att främst omfatta invandrare från länder som inte 
med automatik kan sägas ingå i ”vår kulturkrets”. I klartext innebär denna 
förskjutning att man med invandrare främst menar de som kommer från 
Medelhavskulturerna eller de som är muslimer.  
   Även om man i läroplanen och i kursplanerna undviker att specifikt peka 
ut speciella grupper kommer ändå en skillnad mellan ”vi” och ”de andra” 
klart till uttryck genom det sätt som man formulerar sig på.  

Kulturbegreppet används med många och skiftande innebörder såväl i de 
ideologiska som formella läroplansdokumenten. I de tidigaste dokumenten, 
Lpo 94, kursplaner samt relaterade dokument på den ideologiska 
läroplansnivån, förknippas kultur i stor utsträckning dels till invandring, dels 
till kulturarv. Skolkommittén lyfter istället fram att varje individ har sin 
egen unika kulturbakgrund och att det är denna man måste utgå ifrån i 
skolsammanhang.
   Det interkulturella synsättet kommer främst till uttryck i strävansmålen 
under ”Normer och värden”. Främst handlar det om den interkulturella 
lärandekomponent som jag benämnt ”demokratiskt förhållningssätt. 
Däremot är det ganska få kunskapsmål som tar fasta på interkulturaliteten. 
Kunskapsmålen inbjuder dessutom till många tolkningar, eftersom man 
kraftigt betonar förtrogenhet med det egna kulturarvet samtidigt som att som 
elev kunna kritiskt granska saknas som uppnåendemål  
   Ett interkulturellt synsätt kommer inte heller till uttryck i alla kursplaner, 
till exempel saknas det helt i de naturvetenskapliga ämnena, matematik och 
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teknik. Också i de kursplaner där det interkulturella synsättet kommer till 
uttryck, främst i de samhällsorienterande ämnena och  i de olika språken, är 
det främst i ämnesbeskrivningarna och i relativt liten utsträckning i 
målformuleringarna och nästan inte alls i betygskriterierna. 

Modersmålserkännandet har förstärkts för elever med svenska som 
modersmål medan rätten till andra modersmål än svenska har begränsats 
tidsmässigt. Däremot är det numera möjligt att läsa det som B-språk. 
Tvåspråkighetsmålet är i Lpo 94 och Lpo 98, i motsats till i Lgr 80, inte 
längre ett mål inskrivet i läroplanen utan återfinns endast i kursplanen i 
modersmål. Från 1997 har benämningen ändrats från hemspråk till 
modersmål, ett krav som länge framförts från bland annat olika 
invandrarorganisationer.

Rätten till samhällsspråket för elever med annat modersmål än svenska 
förstärktes när ämnet svenska som andraspråk 1995 blev ett eget ämne med 
egen kursplan inom såväl gymnasie- som grundskolan. Förstärkningen är 
också en följd av att det samtidigt gav behörighet för vidare studier på 
gymnasie- respektive högskolenivå. 
   Det finns ett motsägelsefullt förhållningssätt till hur man som individ lär 
ett andraspråk. I kursplanen i svenska för andraspråk finns tankegångar som 
är inspirerade av Vygotskijs teorier, som att språkutveckling alltid är knuten 
till ett innehåll som måste läras i meningsfulla sammanhang. Samtidigt 
präglas kursplanen av ett linjärt snarare än ett cirkulärt tänkande avseende 
andraspråkutvecklingen (Øzerk, 1992d, 1995a). Först skall man lära sig 
språket och sedan skall man kunna tillgodogöra sig undervisning och få 
tillträde till kamratkrets och samhällsliv. Det är med andra ord språket som 
ses som förutsättning för allt det andra. Den ömsesidiga påverkan mellan 
språk och innehåll och mellan individ och samhälle ges det inget uttryck för. 
Kursplanen ger uttryck för att först när man kan svenska på förstaspråksnivå 
som man kan få de förutsättningar som krävs för att på samma villkor som 
majoritetsbefolkningen leva och verka i det svenska samhället.  
   Vid en jämförelse mellan kursplanerna i modersmål, i svenska som 
andraspråk och i svenska som modersmål, framkommer det att det är delvis 
olika fokus i kursplanerna som samtidigt leder till ett särskiljande av olika 
elevgrupper. Kursplanen i modersmål tar fasta på kulturarv och identitet och 
underförstått ses språket som ett språk för internt bruk inom 
minoritetsgruppen – ett ”hemmaspråk”. Svenska som andraspråk fokuserar 
språket som redskap och utan koppling till kulturarv och identitet. Språket 
blir i stor utsträckning ett ”skolspråk” som i bästa fall kan utvecklas till ett 
”samhällsspråk”. Kursplanen i modersmålssvenska, slutligen, fokuserar 
liksom kursplanen i modersmål kulturarv och identitet, men betonar även 
språket som redskap för kunskapsutveckling och lärande. 
Modersmålssvenska förutsätts kunna användas såväl som ”hemmaspråk” 
som ”skolspråk”. Dessutom syftar undervisningen till att eleven med 
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språkets hjälp skall kunna påverka och deltaga i samhället. Språket är 
således även ett ”samhällsspråk” 
   I Lpo 94/98 anges inga metoder och arbetssätt och därmed betonas inte 
heller till exempel problemorienterat arbetssätt. Indirekt kommer emellertid 
arbetssätt till uttryck genom betoningen av det individuella ansvaret för 
lärandet, vilket pekar i riktning bort från de arbetssätt som brukar förknippas 
med ett interkulturellt synsätt. Det finns emellertid ingenting i läroplan och 
kursplaner som omöjliggör ett sådant. Med revideringen av Lpo 94 sker 
dock ett tydligare betonande av grupp och likvärdighet, oberoende av 
bakgrund.
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Kapitel 11

Interkulturellt synsätt i 
läroplansdokumenten

Interkulturellt synsätt under de olika faserna 
I läroplansdokumenten under initieringsfasens inledning är ingen 
mångkulturalitet synlig. Endast möjligheten att läsa finska som tillval i vissa 
kommuner vittnar om att det i Sverige finns andra befolkningsgrupper än 
etniska svenskar med svenska som modersmål. Mångkulturalitet är snarare 
ett internationellt fenomen. 
   Mångkulturaliteten i det svenska samhället synliggörs i läroplanstexterna 
när invandrareleverna börjar uppmärksammas. Med andra ord ses 
mångkulturaliteten till en början som utifrån kommande och förs även in i 
läroplanstexterna via supplement (SÖ, 1970). Undervisningen för invandrare 
blir en parallell verksamhet till den reguljära undervisningen, inte en del av 
den, och betraktas snarare som en åtgärd riktad mot en specifik grupp 
elever. Detta även om mångkulturaliteten började betraktas som ett faktum i 
supplement (SÖ, 1973) och läroplanstillägg (SÖ, 1978a) senare under 1970-
talet.

Kulturbegreppet används inte för att särskilja elever i de tidigare 
läroplansdokumenten. Med supplementen om undervisning av 
invandrarbarn införs kultur som något som andra har.
   Det finns ett internationellt snarare än ett interkulturellt perspektiv i 
läroplanerna. Formuleringar som för tankarna i riktning mot de 
interkulturella lärandekomponenterna: kulturkompetens och demokratiskt 
förhållningssätt, som ingår i interkulturellt lärande, är giltiga främst ur ett 
internationellt perspektiv. Modersmålserkännandet är förbehållet 
majoritetseleverna, men en möjlighet till så kallad hemspråksundervisning 
införs successivt, men då i form av stödundervisning fram till 
hemspråksreformen 1977. Också tillgången till samhällsspråket för elever 
med annat modersmål än svenska genom undervisning i svenska, ses som 
stödundervisning. Med det reviderade supplementet (SÖ, 1973) kan ett 
första embryo till ett interkulturellt perspektiv spåras och bland annat
tvåspråkighet lyfts fram som ett mål. Fortfarande är dock denna 
undervisning något som endast berör minoritetseleverna.  
   Förespråkade arbetssätt, såväl inom den reguljära undervisningen som 
inom den så kallade ”invandrarundervisningen” kan inte heller de ses som 
något som ger gynnsamma förutsättningar för ett interkulturellt lärande. 
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Möjlighet till kontakt mellan eleverna förelåg emellertid genom att alla 
elever gick i en gemensam grundskola. 
   Under utvärderingsfasen är mångkulturaliteten ett faktum i läroplans-
dokumenten. Minoritetsgrupper, men främst invandrare, är synliggjorda som 
inslag i den svenska skolan. Samtidigt ses invandrareleverna inte som en 
naturlig del av det svenska samhället, eftersom man tydligt i texterna 
markerar att dessa elever har ett annat hemland.

Kulturbegreppet används med många innebörder, men bland annat som ett 
sätt att markera skillnad mellan elever. Invandrarelever ses om 
representanter för andra kulturer. Den kultur som ”de andra” har ses som 
statiska helheter medan majoritetselevernas kultur är differentierad och 
dynamisk. 
   Olika komponenter i det interkulturella lärandet betonas olika mycket. Ett 
demokratiskt förhållningssätt och demokratifostran intar en framträdande 
plats i läroplansdokumenten och även konfliktperspektivet kommer till 
uttryck i den formella läroplanen. Fostran till internationell förståelse och till 
respekt för andra människor och deras uppfattningar fanns med i 
läroplansdokumenten redan under initieringsfasen, men med Lgr 80 
uttrycktes även ett ansvar för skolan att aktivt ta tillvara elevernas kulturarv. 
Kulturutbytet mellan elever betonas ändock inte särskilt starkt. Förståelse 
och respekt för andra ”kulturer” tenderade att begränsa sig till 
invandrarfrågor. Modersmålets betydelse också för elever med annat 
modersmål än svenska har erkänts och modersmålsundervisning för elever 
med annat modersmål än svenska har blivit en rättighet, men deltagandet är 
frivilligt. Vikten av att ha tillgång till samhällets språk, svenska, betonas 
och att lära sig svenska börjar att betraktas som en skyldighet och deltagande 
i svenska som främmande språk är obligatorisk, men ses samtidigt som en 
övergångslösning innan eleven kan delta i den reguljära svensk-
undervisningen. Tvåspråkighet lyfts fram som ett mål i läroplanen för elever 
med annat modersmål än svenska. De förespråkade arbetssätten, bland 
annat problemorienterade grupparbeten med utgångspunkt i elevernas 
erfarenheter, ger förutsättningar för interkulturellt lärande under 
förutsättning att grupperna är heterogena. 
   Man kan knappast tala om ett övergripande interkulturellt perspektiv på 
undervisningen före beslutet om ett sådant perspektiv i riksdagen 1985. 
Även efter beslutet och spridandet av dess innehåll via häftet ”Interkulturellt 
synsätt i undervisning och läromedel” (SÖ/SIL, 1986) är det tveksamt om 
man kan säga att detta perspektiv helt slår igenom, eftersom man inte 
samtidigt gjorde förändringar i läroplanen och kursplanerna. Det 
interkulturella perspektivet framkommer dessutom tydligare i en del 
kommentarmaterial som främst vände sig till lärare som undervisade 
invandrarelever och inte till all skolpersonal (se t.ex SÖ, 1985a, 1988b). 
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   Läroplansdokumenten under omformuleringsfasen präglas av de 
genomgripande förändringar som skedde inom grundskolan och 
skolväsendet i övrigt. De formella läroplanerna (Lpo 94/98) fick därför en 
annan utformning än tidigare. 

Mångkulturaliteten kommer till uttryck i de olika dokumenten och ses i 
periodens inledning främst som utifrån kommande. Det sker även en 
glidning i invandrarbegreppet till att främst avse muslimer och icke-
européer. På den formella läroplansnivån kommer mångkulturaliteten främst 
till uttryck i termer av mångfald och man undviker att tala om invandrare. 
Skrivningarna ger trots detta upphov till ett perspektiv där vi och de andra 
kan urskiljas som olika grupper. Mot slutet av fasen betonas att 
mångkulturalitet inte är någonting utifrån kommande, utan något som alltid 
funnits (se t.ex. SOU 1996:143, 1997:121). 

Kulturbegreppet används med många olika innebörder och inte minst 
betonas kulturarvet betydligt mer än tidigare. Betoningen av kulturarvet 
bidrar till en uppdelning mellan de som ingår i kulturarvet och de som 
exkluderas.
   Då det gäller de två interkulturella lärandekomponenterna 
kulturkompetens och demokratiskt förhållningssätt så saknas det kritiskt 
granskande perspektivet både då det gäller den egna och andras kulturer. 
Däremot har en skärpning skett då det gäller att ta avstånd från all 
kränkande behandling (mobbning). 
   Genom ändringen i grundskoleförordningen har erkännandet av 
modersmålets betydelse tonats ned och rätten till det egna modersmålet har
inskränkts för elever med annat modersmål än svenska, dock inte för de 
inhemska minoriteterna, genom bland annat tidsmässig begränsning. Målet 
om tvåspråkighet finns inte längre kvar i läroplanen207. Däremot ger man 
mot slutet av perioden ämnet en statushöjning genom att ta bort 
benämningen hemspråk och istället införa modersmålsbegreppet. Det 
sistnämnda kan ses som ett erkännande av elevens modersmål som ett 
fullvärdigt språk och inte som något som endast har betydelse för 
kommunikationen inom den närmsta kretsen. Genom förändring i 
grundskoleförordningen 1997 fick eleven rätt till studiehandledning på 
modersmålet vid behov, vilket tyder på att man uppmärksammat det starka 
sambandet mellan språk och ämneslärande. För elever med svenska som 
modersmål har däremot understrykandet av modersmålets vikt ytterligare 
stärkts genom bland annat mer garanterad undervisningstid. 
   Då det gäller svenska som andraspråk blev det till en början inte ett eget 
ämne, utan sågs som en övergångslösning innan eleven kunde delta i den 
reguljära undervisningen. Efter regeringsskiftet 1994 blev det ett eget ämne 
med egen kursplan och med samma status som svenska avseende behörighet 

                                          
207 Det finns däremot i läroplanen för sameskolan och specialskolan. 
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för gymnasiet och vidare studier. Att ha tillgång till samhällets språk
understryks därmed ytterligare samtidigt som ett erkännande sker avseende 
att elever med annat modersmål än svenska kan behöva annan undervisning 
för att uppnå målen. 
   Som jag inledningsvis nämnde präglas omformuleringsfasen av 
genomgripande förändringar. Ett kommunalt huvudmannaskap för skolan, 
ändrat statsbidragssystem, mål- och resultatstyrning samt friskolor gör att 
andra faktorer än tidigare påverkar hur inte minst de formella läroplanerna 
Lpo 94 och Lpo 98 skall tolkas. En annan orsak till att det är svårt att tolka 
Lpo 94/Lpo 98, och dokumenten relaterade till dem, samt att göra 
jämförelser med tidigare läroplaner är att övergången till mål- och 
resultatstyrning också lett till en helt annan typ av läroplan. Eftersom allt 
utom mål beslutas på lokal nivå är det till exempel svårt att tolka statens 
intentioner då det gäller arbetssätt. Kommunerna och skolorna har stor 
frihet då det gäller val av stoff och arbetssätt. Med tanke på att interkulturell 
undervisning och interkulturellt lärande är både mål, innehåll och metod på 
samma gång och förutsätter varandra måste målen i Lpo 94 (och Lpo 98) 
läsas utifrån om målen i sig ger möjlighet till interkulturellt lärande utan att 
metod och innehåll anges. Om man betraktar läroplanen utifrån ett sådant 
perspektiv kan man lite förenklat säga att det finns inte finns någonting i 
läroplanen som motsäger att man lokalt arbetar på ett sådant sätt att 
interkulturellt lärande hos eleverna blir resultatet. Den stora friheten kan 
innebära en stor satsning på interkulturell undervisning, 
modersmålsundervisning och på undervisning i svenska som andraspråk. En 
minst lika rimlig tolkning är emellertid att arbetssätt och innehåll snarare tar 
fasta på mer traditionell ämnesundervisning med betoning på ”fasta 
kunskaper” och utvärderingsbara kunskaper. Denna frihet kan således också 
innebära en storsatsning på svenskt kulturarv och individuellt utformade 
uppgifter – allt beroende på den lokala tolkningen. 
   Genom betoningen i läroplanen på kulturarv, det svenska språket, den 
svenska litteraturen och den svenska och västerländska historien208 i 
kombination med ett betonande av individens ansvarstagande för sina egna 
studier och sitt eget lärande i relation till formulerade mål är risken stor att 
”inter” går förlorat.  
    Det är även svårt att formulera utvärderingsbara mål då det gäller 
värdegrunden – när har man till exempel uppnått förståelse för andra 
kulturer och hur skiljer sig den sig från förtrogenhet med det västerländska 
kulturarvet?
                                          
208 Bland annat Hargreaves (1998) påpekar att med ökad mångkulturalitet i samhället finns det en risk för 
återgång till mer nationalistiska läroplaner. Även Batelaan och van Hoof (1996) samt Campani och 
Gundara (1994) pekar på att det finns en betoning av ”nationell identitet” och nationalistiska läroplaner 
också i stater som skrivit under konventioner som föreskriver interkulturell undervisning och respekt för 
kulturella skillnader. 
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   Samtidigt är det viktigt att aldrig förlora ur siktet att hur man i läroplanen 
formulerar mål, och för den delen arbetssätt, inte med automatik betyder att 
det är på detta sätt lärare beter sig i undervisningssituationen. 

Några generella tendenser 
Den förda politiken kan ses som en spiralrörelse där ett nytt varv påbörjats 
utifrån nya förutsättningar: från att invandrare och minoriteter varit osynliga 
i den tidigaste läroplanen för grundskolan har utvecklingen gått via att de 
kom in via supplement som en särskild del av skolans undervisning (ej som 
del av den reguljära) och ofta med en betoning av denna elevgrupp som en 
med problem, speciella svårigheter och som måste utsättas för vissa 
åtgärder. Därifrån sker en utveckling till att de även omtalas i positiva 
termer och som en resurs. Med Lpo 94 och de revideringar som gjorts t.o.m. 
1998 har bilden blivit annorlunda. I Lpo 94 finns däremot inte invandrare 
och minoriteter som särskilda grupper, det vill säga de är inte direkt 
utpekade även om de ändå synliggörs genom indirekt skrivning. Med 
Skolkommittén (SOU 1996:143, 1997:121) uppmärksammas på nytt att 
mångkulturaliteten måste synliggöras i läroplanerna, men nu ligger inte 
fokus enbart på invandrare och minoriteter. I stället är mångfald 
utgångspunkten utifrån individuella skillnader med beaktande av bland 
annat etnicitet, kön och klass.
   I alla dokument på såväl ideologisk som formell läroplansnivå utgör de 
mångkulturella och interkulturella inslagen en liten andel. I de formella 
läroplanerna och i kursplanerna är det mångkulturella och interkulturella 
innehållet en bråkdel av allt innehåll och alla mål som kan väljas. Det är lätt 
för lärare och övrig skolpersonal att välja bort detta innehåll. Det 
interkulturella synsättet omfattar inte självklart all undervisning i alla ämnen 
eller alla elever, så som förespråkas av anhängarna av interkulturell 
undervisning (t.ex. Batelaan, 1995, 1998; Batelaan & van Hoof, 1996; 
Fennes & Hapgood, 1997; SOU 1983:57). För att perspektivet skall få 
genomslag krävs det att lärare och annan skolpersonal aktivt väljer det. Med 
tanke på att det i olika sammanhang visat sig att det interkulturella 
perspektivet har en marginaliserad roll inom lärarutbildningen (se t.ex. 
Batelaan & van Hoof, 1996; Batelaan, Gundara, Markou & Pippo, 1992; 
Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism, 1998) finns 
en överhängande risk att det interkulturella synsättet och innehållet förbises 
eller bara uppmärksammas under speciella temadagar. 
   Maktdimensionen mellan majoritetsbefolkningen och övriga 
befolkningsgrupper finns inte närvarande i dokumenten, utan i stället är det 
på individ- och gruppnivå som harmoni mellan olika människor skall 
skapas. Med undantag av Lgr 80, och vissa till denna läroplan relaterade 
dokument, finns det inte heller i läroplansdokumenten något 
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konfliktperspektiv, som visar på att motsättningar finns mellan olika grupper 
och intressen. Det är således inte undervisning syftande till empowerment
(Cummins, 1996, 1997, 2000a, 2000b) som kommer till uttryck. Att 
orättvisor kan bero på strukturella orättvisor i samhället eller på bristande 
solidaritet mellan människor är dolt i formuleringarna i Lpo 94/Lpo 98. Ola 
Sigurdson (1995, 2002) menar att i Lpo 94 är det liberala inslaget stort och 
etik är främst något som berör individens handlingar. Detta perspektiv står i 
kontrast till de positiva rättigheter som präglat grundskolans tidigare 
läroplaner (Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80), i vilka det talas mycket om 
solidaritet med svaga och utsatta, främst i ett internationellt perspektiv. 
   Ett internationellt perspektiv har redan från början funnits med i grund-
skolans läroplaner. Från början med starkt fokus på den så kallade ”tredje 
världen”. Under omformuleringsfasen skedde det en förskjutning i 
internationaliseringsbegreppet och undervisning för och om invandrare blev 
en form av ”inre internationalisering” (Jfr Andersson, 1995; Lahdenperä, 
1995; Skolverket, 1993a, 1996b; SÖ, 1988a; Yebio, 1984, 1992). Det 
interkulturella perspektivet tenderar att underordnas det internationella 
perspektivet (Johansson, 1997b). Under omformuleringsfasen snävas det 
internationella perspektivet in och en ökad betoning läggs på det egna och 
det västerländska, främst europeiska, kulturarvet. I dokumenten 
framkommer att interkulturellt synsätt relateras till invandrare medan 
internationalisering generellt sett förknippas med de ”svenska” elevernas 
(och lärarnas) kontakter med världen utanför Sverige209 samt tillägnandet av 
kunskaper i de stora europeiska språken. Invandrarnas och minoriteternas 
språk betraktas mycket sällan inom ramen för skolans internationalisering. 
Kunskaper i andra modersmål än svenska, om det inte råkar vara engelska, 
franska, tyska eller spanska, ses snarare som något eleven behöver för att 
utveckla en dubbel kulturell identitet, eller som ett stöd för inlärningen av 
majoritetsspråket svenska. Olika språk får på så sätt olika status inom 
skolsystemet. Nyttan med modersmålsundervisningen har ända sedan före 
hemspråksreformen ifrågasatts och utretts medan samma kritiska frågor 
sällan ställs om nyttan av undervisning i till exempel tyska och franska. Att 
kunna mer än ett språk betraktas som positivt när det är 
majoritetsbefolkningen som avses, men undervisning syftande till 
tvåspråkighet hos elever med annat modersmål än svenska framstår mest 
som organisatoriskt svårlöst och dyrt. Tvåspråkighet hos majoriteten ses ur 
ett internationaliseringsperspektiv och inte ur ett interkulturellt perspektiv. 
Majoritetstvåspråkighet som en ingrediens i interkulturellt lärande på 
nationell nivå där majoritetseleverna lär sig ett minoritetsspråk (Fennes & 

                                          
209 Detta är mycket tydligt i Internationaliseringsutredningens betänkande ”Svensk skola i världen” (SOU 
1992:93). Uppdraget gällde internationaliseringen av ungdomsskolan. Förslagen rör främst utbyte med 
andra länder, tillgodoräknanden av utlandsstudier, studiestöd för utlandsstudier samt utlandssvenska barns 
undervisning, men även ”bilingual education” behandlas och då är det engelska som är det andra språket.  
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Hapgood, 1997) avses nästan aldrig210 och möjligheterna att få sådan 
undervisning är så gott som obefintlig. 
   Kopplingen mellan elevernas kunskaper i sitt modersmål, om detta är 
annat än svenska, respektive svenska som andraspråk och möjligheten att få 
tillgång till lärandeprocesser och ämneskunskaper är något som 
uppmärksammas i mycket liten grad i de studerade dokumenten. Att lära sig 
svenska ses som nyckeln till resten och inte som något som sker samtidigt, 
det vill säga det linjära tänkandet (Øzerk, 1992d, 1995a) dominerar. 
Samtidigt underskattas hur långt tid det faktiskt tar att lära sig ett nytt språk 
till en nivå som gör det möjligt att tillgodogöra sig undervisningen och i 
ännu högre grad att kunna redovisa sina kunskaper (se t.ex. Collier, 1987; 
Thomas & Collier, 1997). Införandet av svenska som andraspråk som ett 
eget ämne och rätten till studiehandledning på modersmålet vid behov kan 
ses som steg i riktning mot ett erkännande av att tillägnandet av 
andraspråket tar tid och att modersmålet har betydelse för 
ämnestillägnandet. 

Slutsatser och tankar inför den empiriska 
undersökningen

Under de två första faserna kan invandrarpolitiken ses som överordnad 
utbildningspolitiken. Hemspråksundervisningen är exempelvis en 
invandrarpolitisk åtgärd som skulle implementeras inom skolan. 
Förändringar i invandrarpolitiken ledde till översyn av skolans verksamhet: 
utredningar och olika läroplanssupplement. De beslut som fattats inom 
ramen för den övergripande politiken har också inneburit att de ideologiska 
och de formella läroplanerna formulerats inom vissa tolkningsramar för hur 
skolans undervisning och övriga verksamhet kan organiseras och ta sig 
uttryck.
    Detta betyder emellertid inte att man inom utbildningspolitiken godtagit 
de invandrarpolitiska lösningarna rakt av. Inom det utbildningspolitiska 
området fanns och finns visioner om grundskolans mål och innehåll. 
   Lite hårdraget kan man se på utvecklingen som att med grundskolan 
startade ett projekt med kulturell utveckling i riktning mot jämlikhet. Alla 
barn och ungdomar skulle gå i en skola för alla. Genom att studera 
tillsammans skulle ”ärvda” privilegier och ärvt kulturellt kapital elimineras 
och en ny jämlik kultur skapas. Bakgrunden skulle inte ha någon betydelse 
för den enskilda elevens möjlighet att ”välja” framtida position i samhället. I 
de tidiga läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69 ”finns” heller inga minoriteter, 
inga invandrare utan bara svenskar. Kultur har över huvud taget ingen 
framträdande plats. Att minoriteterna inte finns med i Lgr 62 kan även ses 

                                          
210 Språkskolan i Haparanda utgör ett undantag. Även tvåspråkiga klasser kan fungera i den riktningen. 
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utifrån att läroplanen verkligen utgjorde en nationell läroplan. De vid 
tidpunkten inhemska minoriteterna, främst samer, tornedalsfinnar och 
romer, behandlades på olika sätt. Samerna (de renskötande) hade sin egen 
skolform, nomadskolorna, och romerna var överhuvudtaget dåligt 
integrerade i det svenska skolsystemet. Tornedalsfinnarna och övrig finsk 
befolkning i främst Norrbotten utgjorde en liten grupp och dessutom en 
lokal sådan. Lite tillspetsat kan man fråga sig om det är minoriteterna som 
inte finns eller om det är Norrland som inte finns. 
   Med invandrarpolitikens propåer om möjlighet till kulturbevarande för 
invandrare, vilka definierades som minoriteter, kom en anomali in i ”en 
skola för alla”. Utbildningssystemets sätt att hantera denna anomali var att 
oskadliggöra den genom att ge den utrymme, men utanför den ordinarie 
undervisningen. Kulturbevarande var möjligt, men till priset att inte delta 
fullt ut i projektet ”en skola för alla”. Kulturbevarandet integrerades aldrig 
helt i den reguljära verksamheten. Anomalin med kulturbevarande 
accepterades först när den kommunala grundskolan som den enda skolan för 
alla övergivits och friskolor fick tillgång till statsbidrag vid etablering. 
Därefter har även formulerandet av en ny minoritetspolitik gett stöd för 
kulturbevarande och kulturutveckling hos de inhemska minoriteterna. 
  Under omformuleringsfasen med den senaste läroplansreformen och det 
senaste beslutet om integrationspolitik istället för invandrarpolitik kan man 
inte längre se en direkt påverkan från invandrar- till utbildningspolitiken.
Det tycks snarare som om inriktningen mot målstyrning och mångfald har 
blivit överordnade mål för båda politikområdena.  

Relatering till elevstudien 
Lpo 94 och den reviderade Lpo 94 ger således möjlighet till att 
undervisningen utgår från ett interkulturellt synsätt, men det kräver att man 
på skolan prioriterar ett sådant förhållningssätt och att kommunen ställer 
resurser till förfogande. Vidare förutsätter det att lärarna gemensamt, bland 
alla mål som finns i läroplan och kursplaner, extraherar just dessa som 
betydelsefulla. Inte minst handlar det om att läroplanen, och inte enbart 
kursplanen, får styra undervisningen, eftersom det interkulturella synsättet 
lyser med sin frånvaro i en del ämnens kursplaner. Av betydelse är 
naturligtvis också elevernas inställning till vilken vikt dessa mål har. 
   Det interkulturella synsättet kommer emellertid bland annat till uttryck i 
kursplanerna för so-ämnena, i ämnena svenska och svenska som andraspråk 
samt i kursplanen för modersmål, vilka är de ämnen som jag valt att 
fokusera i den empiriska undersökning som redovisas i del 3. 
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DEL 3. ELEVSTUDIEN  

Inledning
Avsikten med elevstudien är att uppnå det andra syftet samt att besvara de 
till det andra syftet formulerade frågeställningarna. 

Det andra syftet är : 

Att ur ett socialisationsteoretiskt perspektiv beskriva och analysera det 
uppfattade och upplevda interkulturella lärandet hos och mellan elever i 
skolår 9. 

De till syftet formulerade frågeställningarna är: 

1. Omfattar eleverna (ställer sig eleverna bakom) målen i det 
interkulturella synsättet så som de kommer till uttryck i grundskolans 
styrdokument?

2. Vilka interkulturella läranderesultat anser eleverna att de uppnått genom 
undervisningen?  

I dokumentstudien granskades de av statsmakterna sanktionerade 
förutsättningarna för ett interkulturellt synsätt. Som tidigare påpekats finns i 
läroplanen ett tolkningsutrymme. Med elevstudien beskriver och analyserar 
jag de socialisationsprocesser (den upplevda läroplanen), som skett hos 
elever i skolår nio, bland annat utifrån hur eleverna själva inom SO- och 
svenskämnena uppfattade och omfattade målen relaterade till de 
interkulturella lärandekomponenterna.  
   Elevstudiens metod och resultat redovisas i de följande kapitlen. I kapitel 
12 redogör jag för elevstudiens övergripande metod, urval och mitt 
tillvägagångssätt vid insamlandet av data. Resultaten redovisas i de där på 
följande kapitlen enligt beskrivningen nedan. 
   Kapitel 13 ägnas åt resultatredovisning utifrån studiens andra syfte och i 
kapitel 14 görs en övergripande analys utifrån delstudiens syfte och 
frågeställningar.
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Kapitel 12

Metod

Överväganden inför valet av skola för elevstudien 
Min utgångspunkt var att undersöka det interkulturella lärandet i en miljö 
utanför de multietniska områden i storstädernas utkanter. Som jag tidigare 
nämnt finns det endast ett fåtal undersökningar gjorda avseende 
interkulturalitet på skolor utanför storstädernas förorter. 
   Utanför storstäderna är vidare möjligheterna för elever och föräldrar att 
välja skola begränsade, vilket innebär att de flesta som bor i ett specifikt 
bostadsområde faktiskt också låter sina barn gå i det områdets skolor. Även 
utbudet av friskolor är begränsat, vilket innebär att det oftast inte finns något 
alternativ till de kommunala skolorna. Skolor i heterogena bostadsområden i 
kommunerna utanför storstäderna kan därför i större utsträckning ses som 
arenor där individer med olika bakgrund har möjlighet att mötas. 
   Utifrån ovanstående ville jag studera en skola där proportionerna mellan 
elever med majoritetsbakgrund och elever med minoritets- eller 
invandrarbakgrund var sådana att de förstnämnda utgjorde flertalet. 
Eftersom interkulturellt lärande är en angelägenhet för alla skolor fann jag 
det av intresse att se om det interkulturella förhållningssättet fått genomslag 
i mer majoritetsdominerade miljöer, det vill säga om det påverkar både 
majoritets- och minoritetselevers lärandeprocesser. 

Valet av skola 
Valet av skola och därmed valet av elever har inte skett slumpvis, med andra 
ord är det inte något sannolikhetsurval, utan jag valde skolan utifrån att jag 
ville försäkra mig om att den uppfyllde vissa krav: Skolan skulle ligga i en 
kommun utanför storstäderna och det skulle på skolan finnas elever med 
såväl majoritets- som minoritetsbakgrund, men majoritetseleverna skulle 
utgöra flertalet. 
   Det var inte möjligt att utifrån dessa krav konstruera en urvalsram, eller 
urvalsdomän, ur vilken det gick att göra ett slumpmässigt eller systematiskt 
urval enligt de regler som gäller för ett sådant förfarande (se t.ex. 
Denscombe, 1998; Hellevik, 1977; Holme & Solvang, 1997; May, 1997; 
Rosengren & Arvidson, 1992; Svenning, 1996), utan jag valde att göra ett 
subjektivt, icke-sannolikhetsurval.  
   Den offentliga statistiken utgår som bekant inte från individens etniska 
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eller språkliga bakgrund. Detta innebär att det inte heller finns någon sådan 
statistik att tillgå inom skolans område då det gäller elevernas bakgrund. I 
vissa fall framgår bakgrunden ändå, men då på ett indirekt sätt, genom att 
eleven deltar i undervisning i svenska som andraspråk, modersmål eller har 
studiehandledning på modersmålet. Dessa tre indikatorer ger ett grovt mått 
på andelen elever med minoritetsbakgrund, men är på intet sätt heltäckande. 
Deltagandet i modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet211 har sjunkit markant under de senaste åren (Skolverket, 
1996c) och många elever med minoritetsbakgrund, oavsett om de tillhör de 
inhemska språkliga minoriteterna eller om de själva eller deras föräldrar är 
födda utomlands, är inte, eller bedöms inte vara i behov av någon 
undervisning i svenska som andraspråk.  
   Uppgifter om elevers eventuella minoritetsbakgrund varierar mellan 
kommuner och elever som inte har modersmålsundervisning eller svenska 
som andraspråk brukar i princip aldrig kunna identifieras som elever med 
minoritetsbakgrund. Vilken information som finns att tillgå om eleverna 
varierar mellan kommuner och också på vilken nivå inom kommunen den i 
så fall finns.
   Ovanstående förhållanden föranledde att jag fann det rimligt att välja min 
skola utifrån mer subjektiva kriterier, som kännedom om kommuner i 
närområdet och närhet till den valda skolan för att under en längre period 
kunna genomföra materialinsamlingen. Mitt första sorteringsinstrument blev 
därför att jag valde en medelstor kommun i Mellansverige212 där jag visste 
att det i några bostadsområden fanns elever med utländsk bakgrund.
   Mitt andra sorteringsinstrument var att det skulle vara en skola med elever 
i skolår 7-9 eller 6-9. Mitt motiv till detta val är att jag bedömde att i den 
åldern är eleverna tillräckligt gamla för att ha de verbala och kognitiva 
resurser som krävs för att i en intervju ta ställning till och uttrycka sig kring 
de frågor som jag ville ställa. Jag valde också att exkludera elever i 
förberedelseklass för att försäkra mig om att elever födda utanför Sverige 
skulle ha tillbringat åtminstone några år inom den svenska grundskolan. 
   Under hösten 1997 tog jag kontakt med cheferna för de olika 
skoldistrikten i den av mig utvalda kommunen och efterfrågade information 
om andelen elever med utländsk bakgrund, modersmålsundervisning213 och 
undervisning i svenska som andraspråk. Det visade sig att det underlag som 
man hade på denna nivå var mycket bristfälligt, men jag fick en första bild 
av vilket område och vilken skola som möjligen kunde komma ifråga. För 
att utröna om skolan uppfyllde de krav jag ställt upp genomförde jag i mars 
                                          
211 Från och med 1997 skall studiehandledning ges om eleven är i behov av det, men före det var 
studiehandledning på modersmålet frivilligt. 
212 Jag har valt att vare sig namnge kommun eller skola. Se vidare under etiska överväganden. 
213 Jag har valt att generellt sett tala om modersmålsundervisning. När jag redovisar resultaten från 
kartläggningsenkäten använder jag dock begreppet hemspråksundervisning, eftersom det var den termen 
jag använde då undersökningen genomfördes. 
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1998 en kartläggningsstudie avseende elevernas kulturella bakgrund. 

Kartläggningsstudien
Inför genomförandet av kartläggningsstudien tog jag den första kontakten 
med rektorn vid skolan. Vid ett personalmöte informerades rektor och 
samtliga lärare om syftet med kartläggningen och om innehållet i den enkät 
som skulle användas samt den tänkta fortsättningen. Såväl rektor som lärare 
ställde sig efter informationen positiva till att studien genomfördes.  
   Samtliga elevers vårdnadshavare informerades per brev (bilaga 1) om 
kartläggningens syfte och om att en enkätundersökning skulle genomföras i 
deras barns klass eller klasser.
   Enkätundersökningen genomfördes vid två tillfällen, den 9:e respektive 
23:e mars 1998, eftersom eleverna i år 8 var på prao214 vid första 
undersökningstillfället. För att få kontroll över datainsamlingen samt för att 
kunna svara på eventuella frågor var jag själv närvarande då eleverna fyllde 
i enkäterna och dessa samlades också in av mig. Det tog cirka 15-20 minuter 
för eleverna att fylla i enkäten.  
   Innan enkäten delades ut presenterade jag mig själv samt syftet med 
undersökningen samt betonade vikten av att fylla i enkäten så noga och 
sanningsenligt som möjligt. Eleverna informerades också om att deltagandet 
var frivilligt och att deras svar skulle avges anonymt.
   Några elever var inte närvarande vid lektionen och de eleverna har 
definieras som bortfall. Då det gäller vissa av dessa elever har jag ändå 
kunnat få en del uppgifter av läraren. 
   Enkäten genomfördes i skolår 6, 7 och 8 och omfattade sex klasser, två för 
varje skolår215. Vid undersökningstillfället gick det totalt 166 elever i de 
nämnda klasserna fördelat på 61 elever i skolår 6, 50 elever i skolår 7 och 55 
elever i skolår 8. Bortfallet uppgick till sex elever varav två elever i skolår 6, 
en elev i skolår 7 och tre elever i skolår 8. Samtliga tre elever i skolår 8 är 
födda utomlands216.
   Frågorna i kartläggningsenkäten (bilaga 2) fokuserade elevens 
språkförhållanden i hemmet och i skolan. Jag valde att betona språk, 
eftersom jag antog att det av eleverna skulle uppfattas som mindre känsligt 
och svårt att besvara frågor kring språk än frågor kring invandrarbakgrund 
eller etnisk tillhörighet. 
   Efter en genomgång av svaren i enkäterna såg jag att en elevs 
mångkulturella bakgrund kunde se ut på många olika sätt och jag valde 
därför att i detta skede definiera och kategorisera följande elever som elever 

                                          
214 Praktisk arbetslivsorientering. 
215 Eleverna i skolår 9 ingick inte i kartläggningen eftersom tiden var för knapp för att jag skulle hinna 
genomföra resten av datainsamlingen innan dessa elever hade gått ur grundskolan. 
216 Vilken bakgrund de övriga tre eleverna har vet jag inte. 
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med minoritetsbakgrund: En elev som själv är född utanför Sverige eller har 
minst en förälder född utomlands, alternativt själv tillhör eller har minst en 
förälder som tillhör någon inhemsk minoritet. Det sistnämnda kriteriet är 
definierat utifrån modersmål. Övriga elever kategoriserade jag som elever 
med majoritetsbakgrund. 
   Med utgångspunkt i ovanstående definition på minoritetsbakgrund 
framkom följande fördelning (se tabell 12.1) av elever med 
minoritetsbakgrund respektive majoritetsbakgrund: 

Tabell 12.1  Andel elever i skolår 6-8 med minoritets- respektive  majoritetsbakgrund 

Skolår 6 Skolår 7 Skolår 8 Alla
Elevernas
bakgrund

Antal % Antal % Antal % Antal %

Minoritetsbakgrund 18 29,5 15  30,0 19 34,5    52 31,3
Majoritetsbakgrund 41 67,2 34  68,0 33 60,0 108 65,1
Bortfall  2   3,3   1    2,0     3*   5,5    6   3,6 
TOTALT 61 100,0 50  100,0 55 100,0  166 100,0
* Samtliga har minoritetsbakgrund. 

Andelen elever med minoritetsbakgrund uppgick totalt till drygt en tredjedel 
av alla elever. I skolår 8 var andelen något större än i de övriga klasserna. 
Eftersom jag dessutom visste, utifrån information från en lärare, att de tre 
eleverna i skolår 8 som utgör bortfall i tabellen har minoritetsbakgrund så 
uppgick i själva verket andelen elever med minoritetsbakgrund till 40%. 
   Då man jämför ovanstående resultat med den fördelning mellan 
majoritets- respektive minoritetselever som man fått om man istället hade 
utgått från andelen elever som deltog i modersmålsundervisning och/eller 
svenska som andraspråk är skillnaden påtaglig, vilket framgår av tabell 12.2.  

Tabell 12.2. Andel elever med minoritetsbakgrund som deltar i olika konstellationer 
avseende undervisning i modersmål (M-mål) och svenska (Sv) respektive 
svenska som andraspråk (Sv2) 

Skolår 6 Skolår 7 Skolår 8 Alla
Eleven deltar i  Antal % Antal % Antal % Antal %
Sv2 +  M-mål     3    16,7     2    13,3    5    9,6 
Sv2, ej M-mål     3    16,7     3    20,0     3   15,8    9  17,3 
Sv + M-mål     4    22,2     2    13,3     4   21,1  10  19,2 
Sv, ej M-mål     7    38,9     8    53,3   10   52,6  25  48,1 
Vet inte/ej svar     1*      5,6     2**   10,5    3    5,8 
TOTALT   18  100,1   15    99,9  19 100,0  52 100,0
* Eleven deltog i modersmålsundervisning 
** En av eleverna deltog i modersmålsundervisningen 

262



Av tabellen framgår det att endast hälften, 26 av 52, av eleverna som av mig 
definierades som minoritetselever skulle kunna ringas in. Detta under 
förutsättning att dessa uppgifter fanns tillgängliga och var tillförlitliga, vilket 
inte var fallet. Av de 22 eleverna i skolår 8, som av mig definierades som 
minoritetselever, skulle endast åtta elever kunna ha identifierats som elever 
med minoritetsbakgrund om man istället utgått från deltagande i 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. 
   Resultaten av kartläggningsstudien sammanställdes och tillsändes rektor 
som gjorde resultaten tillgängliga för lärare och annan personal. De fick 
samtidigt veta att jag hade för avsikt att under nästkommande läsår slutföra 
min datainsamling på deras skola. 
   Utifrån kartläggningsstudiens resultat ansåg jag att skolan uppfyllde de 
kriterier som jag satt upp och jag valde därför att genomföra en del av min 
elevstudie bland eleverna i skolår 8 under det kommande läsåret, det vill 
säga då eleverna gick i skolår 9 (se vidare under ”urval av elever”). Jag hade 
tillförsäkrat mig kulturell mångfald bland eleverna utifrån språk och 
härkomst och andra mångfaldsvariabler efterfrågades sedan i elevstudien.
   Trots mina noggranna förberedelser vid val av skola och skolklasser gick 
det inte att förutse att elevgruppen med minoritetsbakgrund skulle bli så 
liten som den senare blev (se vidare under beskrivning av 
undersökningsgruppen utifrån kulturell bakgrund), eftersom en del av dessa 
elever lämnade skolan av olika skäl innan elevstudien genomfördes året 
därpå.

Beskrivning av skolkontexten 
Beskrivningen av elevernas skolkontext bygger främst på information om 
skolan som jag tillägnat mig under min vistelse där, bland annat genom 
samtal med lärare och annan personal. I beskrivningen av skolkontexten 
ingår även en redogörelse för den lokala arbetsplanen (se bilaga 3) vid 
skolan.
   Skolan byggdes i början av 1970-talet och är belägen i en förort till en 
medelstor stad i Mellansverige. Förorten har sedan 1970-talet haft dåligt 
rykte och även stämplats som invandrarförort. Under senare år har man från 
kommunens sida aktivt arbetat för att förbättra stadsdelens anseende och 
skolan har även prioriterats i budgetsammanhang.
   Skolan som helhet omfattade vid undersökningstillfället skolår 1-9, men 
var uppdelad i två enheter: en så kallad 1-5 skola och en så kallad 6-9 skola. 
Det är vid den sistnämnda skolan som jag genomfört min elevstudie. Vid 
undersökningstillfället gick det drygt 200 elever där, varav 20-30 % med 
invandrarbakgrund, fördelade på åtta klasser. 
    Från att tidigare varit en stor är den idag en liten skola, men prognoserna 
pekar på att skolans elevunderlag ökar igen. Tillgången på lokaler är därför 
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god vid skolan och varje klass hade ett eget så kallat ”hemklassrum”. Det 
finns även uppehållsrum för eleverna. Skolan är relativt sliten, men 
förekomsten av vandalisering och klotter är ringa.  
   På skolan tjänstgjorde vid undersökningstillfället 19 lärare, förutom 
modersmålslärare och speciallärare. De flesta lärarna är behöriga, men även 
obehöriga lärare fanns anställda. En del av lärarna har varit anställda vid 
skolan sedan den startade i början av 1970-talet. Lärare med utländsk 
bakgrund är mycket få, med undantag för modersmålslärarna. Utöver 
undervisande personal fanns på skolan en rektor samt ett tiotal övrig 
personal.
   Atmosfären på skolan är vänlig och personalen arbetar aktivt med att 
stävja våld och mobbning. Målsättningen vid skolan är att gripa in så fort 
man ser eller hör något. I skolmatsalen serveras mat anpassad för elever med 
muslimsk bakgrund. 

Den lokala arbetsplanen vid skolan 
I den lokala arbetsplanen217 (se bilaga 3) för skolan konstateras att det finns 
jämförelsevis många barn med särskilda behov och även en större andel 
barn med rötter i andra länder än vid andra skolor i kommunen och man 
skriver vidare att ”Detta ställer särskilda krav på den personal som finns och 
deras förmåga att möta elever på olika sätt”. 
   Vid skolan har man valt att prioritera fem områden, varav ett är ”att 
utveckla läsförståelsen inte minst hos alla våra elever som kommer från 
andra länder. Vårt långsiktiga mål är att alla elever oavsett härkomst skall nå 
minst nivån godkänd nian [sic]” (a.a., s. 2). Det övergripande målet för all 
undervisning bör enligt den lokala arbetsplanen vara att utveckla varje elevs 
eget ansvar för lärandet. 
   I utvecklingsplanen för skolan framgår det att man satt som mål ”att 
utveckla svenskkunskaperna hos i första hand våra invandrarelever, i andra 
hand alla elever på skolan” (s. 4). Man pekar vidare på att i det långsiktiga 
arbetet skall satsningar riktas mot ”att höja personalens kompetens när det 
gäller att utveckla elevernas kunskaper i svenska” (ibid.). Eftersom andelen 
invandrarelever är hög vid skolan218 ”måste alla lärare hjälpas åt att i alla 
undervisningssituationer också arbeta med att observera elevernas språk och 
utifrån dessa observationer systematiskt stödja elevernas förmåga i ämnet” 
(ibid.).
   I arbetsplanens bilaga ”Så här tar vi emot invandrareleverna” betonas 
skolans sociala ansvar för eleverna. Skolans miljö måste vara trygg och 
tillitsfull. Med tanke på de upplevelser som eleverna kan ha med sig i 

                                          
217 Den lokala arbetsplanen omfattar även utvecklingsplan, jämställdhetsplan och mobbningplan. Som 
bilaga finns dessutom dokumenten ”IT-plan” och ”Arbete med invandrarelever”. 
218 I relation till andelen vid andra skolor i kommunen. 

264



bagaget understryks att det är viktigt att skolan erbjuder individuella och 
flexibla lösningar. Stor vikt skall läggas vid att skapa förtroende mellan 
eleverna och de vuxna. Bland annat skriver man: ”Eftersom språket är så 
intimt förenat med personligheten är det viktigt att eleven aldrig behöver 
känna sig mindervärdig på grund av kultur- och språkförbistring” (a.a., 11). 
   Även ”invandrarelevernas” kognitiva utveckling uppmärksammas. 
Förutom förberedelseklass för ”nyanlända” ges vid skolan möjlighet för 
eleverna att läsa SO i en mindre, mer språkinriktad, grupp utifrån 
motiveringen: ”SO-ämnet upplevs ofta som språkligt svårt av 
invandrarelever och de frågar själva efter alternativ” (ibid.). Även i engelska 
finns specialarrangemang för de elever som inte tidigare läst ämnet. Enligt 
texten intar man en principiell inställning då det gäller svenska som 
andraspråk, vilket man tycker eleverna skall läsa under hela sin skoltid. Man 
skriver att ”det är ett kärnämne med egen kursplan som är skriven för elever 
med annat modersmål än svenska” (ibid.) och skall därför inte ses som 
uttryck för stödtänkande. 
   Vidare anser man att det är viktigt att eleven i så hög grad som möjligt 
deltar i den ordinarie klassens verksamhet. Detta ställningstagande 
motiveras med att ”ordkunskap är viktigt och ordkunskapen odlas bäst i ett 
motiverat sammanhang” (ibid). 

Studieresultat vid skolan 
Mest prioriterade är de så kallade kärnämnena: svenska, engelska och 
matematik, som eleverna måste ha godkänt i för att komma in på ett 
nationellt gymnasieprogram. Vårterminen 1999, då undersökningen 
genomfördes, var det 36,7 % av eleverna som gick ut skolår nio utan 
behörighet för gymnasiestudier. Flertalet av eleverna saknade godkänt betyg 
i matematik. En ännu större andel, 42,9%, saknade betyg i ett eller flera 
ämnen. Den höga andelen förklaras vid skolan med att det i skolans 
upptagningsområde finns många elever med särskilda behov och att en 
relativt hög andel av upptagningsområdets elever med invandrarbakgrund 
kommit till Sverige sent i sin uppväxt och därmed haft kortare tid till sitt 
förfogande då det gäller att nå de mål som finns uppställda för betyget 
Godkänd i skolår 9. 
   Till dessa förklaringar kan läggas att det de senaste åren varit svårt att 
rekrytera behöriga lärare i alla ämnen samt att det åtminstone i den ena av 
klasserna varit diskontinuitet avseende vilka elever som gått i klassen. De 
generella ekonomiska nedskärningarna förklarar säkert också en del även 
om denna skolan i lägre utsträckning än andra drabbats av nedskärningarna. 
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Elevstudiens olika delar 
Elevstudien har många gemensamma drag med hur en fallstudie brukar 
beskrivas (se t.ex. Bryman, 1997; Denscombe, 1998; Merriam, 1994; 
Svenning, 1996; Yin, 1989), eftersom den begränsas till två klasser vid en 
skola. Valet av skola har inte skett slumpmässigt och i studien använde jag 
mig av såväl kvantitativa som kvalitativa data och datainsamlingsmetoder 
för att få en så enhetlig och fullständig bild som möjligt. I elevstudien ingår 
följande:

� Elevintervjuer.
� Insamling av betyg samt resultat på nationellt prov i svenska. 

Elevintervjuer

Urval
Urvalet omfattade de elever i grundskolans skolår nio vid den aktuella 6-9 
skolan som deltog i undervisningen i SO och svenska/svenska som 
andraspråk. Den sistnämnda avgränsningen formulerades utifrån att frågorna 
i stor utsträckning är koncentrerade till mål, undervisning och lärande i de 
nämnda ämnena219.
   Det totala antalet elever i de två parallellklasserna var vid 
undersökningstillfället 50. Tre av eleverna ingår inte i urvalet220, eftersom 
dessa elever vare sig deltog i SO- eller Sv/Sv2-undervisningen. Detta 
innebär att det totala urvalet omfattade 47 elever varav 46 valde att delta i 
undersökningen. Av klasslistorna framgick det att i förhållande till då 
kartläggningsenkäten genomfördes året före hade åtta elever lämnat de två 
klasserna och tre nya elever tillkommit221.

Bortfall
Endast en elev valde att inte delta i undersökningen. Jag finner därför att 
detta externa bortfall inte kan påverka undersökningens resultat i någon 
speciell riktning.

                                          
219 Se inledningen för en utförligare motivering av avgränsningen. 
220 Från början var urvalet 48 elever, men vid intervjun med en av eleverna framkom det att eleven endast 
högst sporadiskt deltagit i någon undervisning i svenska och de samhällsorienterande ämnena. Intervjun 
genomfördes, men jag har i efterhand valt att inte redovisa resultaten av denna intervju, eftersom det 
saknas svar på en mycket stor andel av frågorna, och därmed ingår inte längre eleven i urvalet. 
221 De flesta av eleverna som lämnat skolan har minoritetsbakgrund. Trots att jag så noga hade valt skola 
och klasser kunde jag inte förutse att så många av eleverna med denna bakgrund skulle lämna skolan innan 
elevstudien genomfördes. Samtidigt illustrerar detta problematiken som skolor har med att elever i behov 
av modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk kommer och går under pågående 
läsår.
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   Obesvarade frågor, eller frågor som besvarats med ”vet inte”, har 
definierats som ett internt bortfall och eftersom sådana obestämda värden 
inte bör ingå i en statistisk analys har de kodats som bortfall (se t.ex. Holme 
& Solvang, 1997, s. 200). Även det interna bortfallet är så litet att jag anser 
att det inte påverkar resultaten i stort. 

Beskrivning av undersökningsgruppen utifrån kulturell bakgrund 
Mångfald eller kulturell skillnad kan ta sig många olika uttryck. Jag har 
därför här valt att beskriva undersökningsgruppen utifrån några olika 
bakgrundsvariabler som ger uttryck för variationen i elevernas kulturella 
bakgrund. I resultatredovisningen i kapitel 13 kommer jag däremot att 
koncentrera mig på bakgrundsvariablerna kön och språklig bakgrund. 

Beskrivning av undersökningsgruppen utifrån kön och skolklasstillhörighet 

Undersökningsgruppen var fördelad på två skolklasser. Av de totalt 46 
eleverna gick 21 i den ena klassen och 25 i den andra. Antalet flickor var 24 
och antalet pojkar var 22 (se tabell 12.3.). 

Tabell 12.3. Fördelning av elever utifrån kön och skolklasstillhörighet

           Klass 1             Klass 2              Alla 
Kön  Antal % Antal % Antal %
Flickor 14 56,0 10b 47,6 24 52,2
Pojkar 11a 44,0 11 52,3 22 47,8
TOTALT 25 100,0 21 99,9 46    100,0 
a) Varav två elever har undervisning i svenska som andraspråk i en speciell 
undervisningsgrupp.
b) Varav två elever har undervisning i svenska som andraspråk i en speciell 
undervisningsgrupp samt den mesta undervisningen i de samhällsorienterande ämnena i 
en annan separat undervisningsgrupp. 

Beskrivning av undersökningsgruppen utifrån språklig bakgrund 

Utifrån resultaten i kartläggningsenkäten valde jag att kategorisera eleverna 
som minoritets- respektive majoritetselever. Utifrån svaren i 
elevintervjuerna har jag däremot valt att dela in eleverna i tre grupper med 
utgångspunkt i föräldrarnas eller vårdnadshavarnas222 bakgrund avseende 
språk och födelseland, vilken jag benämner elevernas språkliga bakgrund,
enligt följande: 

                                          
222 Jag använder begreppen föräldrar och vårdnadshavare med synonym betydelse. 
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1. Elever med majoritetsbakgrund. 
2. Elever med minoritetsbakgrund. 
3. Elever med blandad bakgrund, det vill säga med såväl majoritets- som 

minoritetsbakgrund. 

De kriterier jag valt för att kategorisera eleverna som tillhörande gruppen 
elever med majoritetsbakgrund är:

a) att båda föräldrarna är födda i Sverige och har svenska som modersmål, 
eller

b) att eleven har endast en vårdnadshavare, vilken är född i Sverige och har 
svenska som modersmål och där den andre förälderns bakgrund, 
avseende födelseland och modersmål, är samma som vårdnadshavarens, 
alternativt okänd. 

Kriterierna för gruppen elever med minoritetsbakgrund är: 

a) att båda föräldrarna är födda utomlands eller båda föräldrarna har annat 
modersmål än svenska, eller 

b) att det finns endast en vårdnadshavare, vilken är född utomlands och har 
annat modersmål än svenska. 

Kriterierna jag valt för att kategorisera gruppen elever med blandad
bakgrund är:

a) att en förälder är född i Sverige och en förälder är född utomlands, eller 
b) att en förälder har svenska som modersmål och den andre föräldern har 

annat modersmål än svenska. 

Av tabell 12.4. framgår det att i båda klasserna utgör elever med 
majoritetsbakgrund flertalet och elever med minoritetsbakgrund eller 
blandad bakgrund utgör mellan en fjärdedel och en tredjedel i respektive 
klass.
   Då det gäller eleverna med majoritetsbakgrund finns det inte så mycket att 
förtälja om denna grupp. Eftersom jag vid intervjun frågade efter om någon 
av familjen var född i något annat land än Sverige samt om någon hade 
något annat modersmål än svenska är det dessa uppgifter jag har tillgång till.
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Tabell 12.4.  Eleverna i de båda skolklasserna kategoriserade utifrån föräldrarnas 
bakgrund avseende språk och födelseland 

Klass 1 Klass 2 Totalt
Bakgrund  Antal % Antal % Antal %
Majoritetsbakgrund   19    76,0    14    66,7    33    71,7 
Minoritetsbakgrund     4    16,0      3    14,3      7    15,2 
Blandad bakgrund     2      8,0      4    19,0      6    13,0 
TOTALT   25  100,0    21  100,0    46    99,9 

Kategorin elever med minoritetsbakgrund kan i sin tur delas in i två 
undergrupper, de med svenska som modersmål och de med annat 
modersmål än svenska. Av de sju eleverna med minoritetsbakgrund är det 
endast en som har svenska som modersmål. Övriga sex har annat modersmål 
än svenska.
   Den elev som har svenska som modersmål har en ensam vårdnadshavare 
som är född utomlands, men som är tvåspråkig och ett av de båda språken är 
svenska. Denna elev är född i Sverige, umgängesspråket i hemmet är 
svenska och hela skolgången har skett i Sverige, i samma stad hela tiden och 
tillsammans med vissa skolkamrater ända sedan årskurs ett. 
   De sex eleverna som har annat modersmål än svenska har det gemensamt 
att såväl de själva som deras vårdnadshavare är födda utomlands. Deras 
vistelsetid i Sverige varierar mellan sju och tio år. Endast en av eleverna har 
all sin skolgång i Sverige. Samma elev är för övrigt den enda i denna grupp 
som inte bytt bostadsort och därmed skola. Övriga elever i den här gruppen 
har varit bosatta mellan ett och fem år i den här kommunen och den här 
stadsdelen. Samtliga elever i den här gruppen deltar eller har deltagit i 
modersmålsundervisning i någon form. Av de fem inflyttade eleverna är det 
ingen som fått någon sådan undervisning innan de började på den nu 
undersökta skolan. För eleverna med romani som modersmål har det dock 
varit bekymmersamt även på den här skolan, eftersom tillgången på 
modersmålslärare i romani är mycket liten. Under terminen som under-
sökningen genomfördes var emellertid en sådan lärare anställd och tre av 
fyra elever i urvalsgruppen, med romani som modersmål, deltar i under-
visningen. Den fjärde eleven har tidigare deltagit i modersmålsundervisning 
i bosniska, eftersom romani då inte fanns som valmöjlighet.  
   Den elev som haft hela sin skolgång i rektorsområdet har deltagit i 
modersmålsundervisning i sju år och har därmed inte rätt till någon mer 
undervisning. En annan elev har haft sådan undervisning i fem år. 
   Elevens modersmål och umgängesspråket i hemmet sammanfaller, men 
även svenska används som samtalsspråk i ett par av familjerna. Elevens 
modersmål och svenska är inte heller de enda språken som finns 
representerade i ungdomarnas hemmiljö. I fem av de sex familjerna talas tre 
eller fyra olika språk. Flerspråkighet är med andra ord ett utbrett fenomen. 
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Vad ungdomarna själva menar med att vara två- eller flerspråkig är något 
som jag inte kan uttala mig om utifrån de frågor som jag ställt. 
   Alla eleverna i gruppen med blandad bakgrund har svenska som 
modersmål och därmed har ingen av eleverna deltagit i någon 
modersmålsundervisning i något annat språk än svenska. Samtliga elever 
med blandad bakgrund är födda i Sverige och deras föräldrar har antingen 
bott i Sverige i 15 år eller mer, eller tillhör en inhemsk minoritet. Detta 
innebär att alla eleverna i denna grupp också haft hela sin skolgång i 
Sverige. Umgängesspråket i hemmet är svenska, men en av eleverna har 
även ett annat språk som umgängesspråk då den träffar den ena föräldern, 
som dock inte stadigvarande bor med eleven. I de övriga familjerna är det 
bara i ett fall som båda föräldrarna är tvåspråkiga, men de är födda i Sverige. 
I fyra av familjerna är det endast en av föräldrarna som är tvåspråkig. I en 
familj är en av föräldrarna född utomlands, men har svenska som 
modersmål. Språkligt sett har denna grupp mycket gemensamt med eleverna 
med majoritetsbakgrund. 
   Om man samlar de olika kulturella mångfaldsvariablerna som behandlats 
så här långt blir bilden den som kommer till uttryck i tabell 12.5. 

Tabell 12.5. Fördelning av elevernas kulturella bakgrund utifrån kön, skolklasstillhörig-
het och språklig bakgrund 

           Klass 1             Klass 2              Alla 
Antal % Antal % Antal %

Flickor: Majoritet    12    48,0      5    23,8    17    37,0 
              Blandad      2      8,0      3    14,3      5    10,9 
              Minoritet      2b      9,5      2      4,3 
Pojkar:   Majoritet      7    28,0      9    42,9    16    34,8 
              Blandad      1      4,8      1      2,2 
              Minoritet      4a    16,0      1      4,8      5    10,9 
Totalt    25  100,0    21  100,1    46  100,1 

a) Varav två elever har undervisning i svenska som andraspråk i en speciell under-
visningsgrupp

b) Dessa två elever har undervisning i svenska som andraspråk i en speciell 
undervisningsgrupp samt den mesta undervisningen i de samhällsorienterande 
ämnena i en annan separat undervisningsgrupp. 

I båda klasserna finns det elever med majoritets-, blandad och 
minoritetsbakgrund. Elever med majoritetsbakgrund utgör den största 
gruppen i båda klasserna och det är få elever som har blandad eller 
minoritetsbakgrund. Några av eleverna med minoritetsbakgrund har 
dessutom en del av sin undervisning, i mindre grupper, utanför den ordinarie 
klassen. Klasserna är ungefär jämnstora och grupperna flickor och pojkar 
utgör cirka hälften i båda klasserna. 
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Beskrivning av undersökningsgruppen utifrån föräldrarnas 
socioekonomiska ställning 
I Sverige har man sedan förra seklets början använt sig av olika 
socialgruppsindelningar, vilka nästan uteslutande har grundats på 
yrkesklassificeringar. Socialgruppsbeteckningen används inte längre och 
under de senare decennierna har Statistiska Centralbyråns [SCB] 
”Socioekonomiska indelning” [SEI], eller SEI-koden som den oftast kallas, 
blivit den mest frekvent använda metoden för att bestämma social och 
ekonomisk position223. SEI-koden kan ses som en modern variant av den 
tidigare socialgruppsindelningen (SCB 1989/1995, s. 5). Konstruktionen av 
koden bygger på uppdelningar mellan: förvärvsarbetande och  icke 
förvärvsarbetande, anställda och företagare samt arbetare och tjänstemän. 
Därefter görs en uppdelning utifrån det normala utbildningskravet för 
personens yrke i fråga. Den fullständiga socioekonomiska indelningen 
består av 18 socioekonomiska grupper för den förvärvsarbetande 
befolkningen (se bilaga 4). Eftersom SEI också omfattar den icke 
förvärvsarbetande befolkningen tilldelas dessa individer koder efter tidigare 
yrke, maka eller makes yrke, eller om man är studerande utifrån studienivå 
(Arnell-Gustafsson & Wärneryd, 1990; SCB 1982). 
   Genom att slå samman olika grupper kan man använda SEI-koden på en 
mer aggregerad nivå. Vidare kan koden användas för ett hushåll i stället för 
på individnivå. Då man bestämmer SEI-koden för ett hushåll ges det samma 
kod som en av de vuxna i hushållet enligt en speciell ordning (se bilaga 5). 
   Jag har i min undersökning kodat elevernas socioekonomiska bakgrund 
enligt SEI-koden. Först kodade jag för modern och fadern var för sig, vilket 
ledde till ett visst bortfall. Kodningen skedde utifrån ett av SCB utarbetat 
yrkesregister (SCB, 1989/1995) i vilket mer än 13 000 olika yrken finns 
klassificerade enligt SEI. 
   Utifrån denna klassificering bestämde jag sedan hushållets SEI med 
ledning av den ordning som redovisas i bilaga 5. Genom att bestämma 
hushållets SEI undveks problem med att det ibland endast fanns en förälder 
som ingick i hushållet, alternativt att en i hushållet var studerande eller 
hemarbetande. 
   För att grupperna inte skulle bli alltför små valde jag den mest 
aggregerade indelningen, det vill säga endast indelning efter 
huvudkategorierna, men även den gav små grupper, vilket framgår av tabell 
12.6.
                                          
223 På SCB pågår ett arbete med att ytterligare omarbeta indexet utifrån att arbetsmarknaden 
omstrukturerats och till följd av högskolereformer som inneburit förlängda utbildningar, vilket lett till att 
många individer enligt nuvarande index hamnar mycket högt i hierarkin (Svensson, 1999, s. 14). I 
skrivandets stund är detta arbete inte avslutat och därför använder jag mig av den nu tillgängliga SEI-
koden. Det har även riktats kritik mot SEI, inte minst för dess hierarkiska struktur, och till exempel 
Svensson (a.a.) efterlyser mer flerdimensionella sätt att beskriva verkligheten. Detta till trots har jag valt att 
använda mig av indexet. 

271



   Av tabell 12.6 framgår vidare att andelen barn med arbetar- respektive 
tjänstmannabakgrund i stort sett är lika stora i båda klasserna. En mindre 
andel ungdomar i respektive klass har föräldrar som är företagare. 
Skillnaderna mellan klasserna inom grupperna arbetare och tjänstemän är 
marginella, vilket medförde att jag därefter valde en grövre indelning i 
arbetare, tjänstemän, företagare samt studerande. 

Tabell 12.6. Elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån hushållets SEI 

Klass 1 Klass 2 Totalt
Hushållets SEI Antal % Antal % Antal %
Arbetare, ej facklärda 6 24 4 19,0     10 21,7
Arbetare, facklärda 4 16 3 14,3 7 15,2
Lägre tjänstemän 3 12 1   4,8 4 8,7
Tjänstemän på mellannivå 5 20 3 14,3 8 17,4
Högre tjänstemän 4 16 7 33,3     11 23,9
Företagare 3 12 2   9,5 5 10,9
Studerande 1   4,8 1   2,2 
TOTALT 25     100.0 21   100,0     46   100,0

Av tabell 12.7 framgår elevernas socioekonomiska bakgrund relaterat till 
den språkliga bakgrunden. Eftersom det handlar om väldigt få individer i 
grupperna elever med blandad respektive minoritetsbakgrund är det inte 
möjligt att göra några långtgående jämförelser mellan grupperna, men man 
kan konstatera att i gruppen elever med minoritetsbakgrund är 
arbetarbakgrund den vanligaste. Det som inte framgår av tabellen, men av 
mina egna uppgifter, är att hushållets SEI i denna grupp är ej facklärda 
arbetare.

Tabell 12.7. Elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån hushållets SEI samt språklig 
bakgrund

Majoritet  Blandad Minoritet Totalt
Hushållets SEI Antal % Antal % Antal % Antal %
Arbetare   12    36,3     1    16,7     4    57,1 17 37,0
Tjänstemän    17    51,5     4    66,7     2    28,6 23 50,0
Företagare     4    12,1     1    16,7 5 10,9
Studerande     1    14,3 1    2,2. 
Totalt    33    99,9     6  100,1     7  100,0 46  100,1 

Fortsättningsvis kommer jag att begränsa bakgrundsvariablerna till kön och 
språklig bakgrund. Det är också möjligt att se på den interkulturella 
lärandeproblematiken ur ett socialklassperspektiv, men jag har valt att inte 
göra det här, eftersom jag dels anser att det är ett eget forskningsprojekt i 
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sig, dels att jag har ett för litet material för att en sådan analys skall vara 
meningsfull.

Intervjun som datainsamlingsmetod 
Både enkät- och intervjuundersökningar har för- och nackdelar. Jag valde att 
intervjua eleverna eftersom jag var intresserad av att ta del av deras 
kommentarer, även om intervjuerna utgår från ett färdigformulerat 
frågeformulär (se vidare nedan). Vissa forskare menar dessutom att det är 
lättare att få svar på många och lite mer komplicerade frågor om man 
intervjuar personerna istället för att be dem att fylla i en enkät (se t.ex. 
Denscombe, 1998; Svenning, 1996).  
   Vad som avses med intervjuer är inte självklart, eftersom de sinsemellan 
kan se väldigt olika ut bland annat beroende på vilken grad av strukturering 
och standardisering de har. De mest strukturerade och standardiserade 
intervjuerna är i princip ”muntliga enkäter” där frågorna, ordningsföljden på 
frågorna och ibland även svarsalternativen har bestämts i förväg. Motsatsen 
är samtalsliknande intervjuer där endast temat för intervjun bestämts i 
förväg  (se t.ex. Hellevik, 1977; Merriam, 1994; Rosengren & Arvidson, 
1992; Svenning 1996). 
   Det sätt som jag genomfört intervjuerna på innefattar egentligen båda 
extremerna samtidigt. Jag har dels haft påståenden med bundna 
svarsalternativ, dels öppna frågor. Dessutom uppmanades eleverna att 
kommentera sina bundna svar. Jag finner därför att den rimliga 
beteckningen är semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 1998; Hellevik, 
1977; May, 1997; Svenning, 1996). Då eleverna valt att kommentera sina 
svar antog intervjun samtalsform. I dessa sekvenser har jag varit mer 
intresserad av vad eleverna själva ville betona. Jag försökte att styra deras 
svar så lite som möjligt, men genom att jag ställde följdfrågor och/eller bad 
dem vidareutveckla sina svar skedde en påverkan. I dessa situationer undvek 
jag att vara värderande, i bemärkelsen att det skulle finnas något ”rätt” eller 
”fel” svar på frågan, för att inte styra elevernas svar på kommande frågor.
   Vad eleven väljer att berätta har jag som forskare egentligen ingen kontroll 
över. En risk som alltid föreligger vid undersökningar av det här slaget är att 
informanterna försöker att ”bättra på” eller försköna sina egna värderingar i 
relation till andras.
   Steinar Kvale (1997, 1999) använder metaforerna malmletare respektive
resenär för att belysa intervjuarens förhållningssätt, utifrån olika teoretiska 
föreställningar om intervjuforskning. Som metaforer respresenterar
malmletaren och resenären olika föreställningar om kunskapsbildning. Lite 
tillspetsat ger malmletarmetaforen uttryck för föreställningen att kunskapen 
är given – det gäller bara att hitta den, medan resenärmetaforen ger uttryck 
för en postmodern kunskapssyn. Inom det postmoderna tänkandet betonas 
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kunskapens relationella och strukturella karaktär, ”hur kunskapen ingår i 
nätverk av relationer” (a.a., s. 61). I min undersökning genomför jag inte 
generellt sett några kvalitativa intervjuer, men i de fall som samtal kommit 
till stånd i anslutning till frågorna har jag försökt att mer förhålla mig som 
resenär än som malmletare. Jag hoppas och tror att dessa samtal har fungerat 
på det sätt som Kvale uttrycker så här: ”Resenären kan också genom samtal 
leda andra till ny förståelse och insikt, till att de under sitt berättande börjar 
reflektera över vad som tidigare framstått som självklart i deras kultur” (a.a., 
s. 61). 

Intervjuformuläret 
Det frågeformulär som utgjorde underlag för intervjuerna med eleverna är 
omfattande och innehåller både frågor med slutna och frågor med öppna 
svarsalternativ. Den största delen av formuläret består av påståenden till 
vilka eleven skulle ta ställning till huruvida de instämmer i dem eller inte. 
Avslutningsvis efterfrågade jag svar på en ganska stor mängd 
bakgrundsvariabler eller klassifikationsfrågor. Elevsvaren på denna 
intervjuenkät utgör en databas224 från vilken jag senare har identifierat vissa 
frågor eller påståenden som utgör det underlag på vilket jag bygger 
resonemangen i resultatkapitlet (se vidare under operationalisering). Här 
redovisas hur jag samlade in samtliga uppgifter, men av dessa valde jag 
således att fokusera ett mindre antal. 
   Hur man skall konstruera frågeformulär och skalor av olika slag finns 
beskrivet i en mängd litteratur (se t.ex. Ejlertsson, 1996; Holme & Solvang, 
1997; Rosengren & Arvidson, 1992; Wärneryd m.fl., 1990). Det finns för- 
och nackdelar med olika sätt att till exempel konstruera skalor och det råder 
ingen enighet mellan olika forskare om vilken konstruktion som är den 
bästa. Jag valde till slut en femgradig skala utan alternativet ”vet inte”. 
Fördelen med att ha med ett ”vet inte-alternativ” är att färre använder 
mittenalternativet med olika betydelse. Nackdelen är att med ett ”vet inte-
alternativ” används detta även av de som ”vet”, men inte vill svara på frågan 
(Rosengren & Arvidson, 1992; Wärneryd, 1990). 
   Vid redovisningen av svaren i kapitel 13 har jag slagit samman 
svarsalternativen så att endast tre kategorier återstår. Då det finns intressanta 
skillnader utifrån den ursprungliga femgradiga skalan redovisas emellertid 
dessa. Detta gäller även avseende elevernas kommentarar. 

                                          
224 Intervjuer med lärarna i svenska, svenska som andraspråk samt so-lärarna, totalt fyra lärare, vilka 
undervisade i de båda i elevstudien ingående klasserna ingår också här. I databasen ingår också av lärarna 
gjorda skattningar av elevernas läranderesultat avseende vissa aspekter av interkulturellt lärande. 
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Operationalisering
De olika interkulturella lärandekomponenterna med tillhörande målområden 
måste operationaliseras. Utifrån resonemanget i kapitel 2 och 5 har jag 
identifierat fyra olika komponenter (se kapitel 5). Dessa komponenter har 
sedan operationaliserats enligt följande:

Kulturkompetens operationaliserades genom frågor kring: 
� den svenska kulturen  och de svenska värderingarna, 
� förståelse och respekt för andra kulturer, i vid mening, och andra 

religioner. 

Demokratiskt förhållningssätt operationaliserades genom frågor kring 
� kritiskt tänkande, 
� delaktighet,
� avståndstagande från förtryck, mobbning, rasism etcetera. 

Tillgång till samhällsspråket som rättighet och reell möjlighet för 
minoritetselever operationaliserades genom frågor kring: 
� erbjudandet av och deltagande i sådan undervisning, 
� ämnet svenska som andraspråk som medel för kommunikation och 

delaktighet i samhället, 
� betyg i svenska/svenska som andraspråk. 

Modersmålserkännandet operationaliserades genom frågor kring: 
� deltagandet i modersmålsundervisning för elever med annat modersmål 

än svenska, 
� elevernas synpunkter på att det är frivilligt att delta i 

modersmålsundervisning i andra språk än svenska, 
� elevernas synpunkter på att modersmålsundervisningen i andra språk än 

svenska oftast är förlagd till tid utanför ordinarie schema. 

De frågor som jag valt ut ur enkäten som användes vid elevintervjuerna225

redovisas i bilaga 6. Jag har främst använt mig av frågor med bundna 
svarsalternativ samt elevernas kommentarer till dessa. Avgörande för valet 
av frågor har varit att de är de mest representativa för de frågeställningar jag 
vill få belysta (Nyberg, 2000). 

Tillvägagångssättet vid elevintervjuerna 
Intervjuerna genomfördes under slutet av vårterminen 1999. Innan jag 
                                          
225 Enkäten i sin helhet finns att tillgå hos mig. 
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påbörjade intervjuerna informerades personalen. Jag besökte också klasserna 
och berättade för eleverna om syftet med undersökningen samt betonade hur 
viktig jag ansåg att deras medverkan var.
   I enlighet med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
[HSFR] riktlinjer (HSFR, 1994, 1999) informerades eleverna om att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. Eleverna fick veta att det endast var jag som hade tillgång till 
materialet samt att ingen annan, till exempel lärarna, fick veta vad de 
svarade. De fick också veta att uppgifterna är konfidentiella och att de bland 
annat skulle användas i den doktorsavhandling som jag skrev på (se vidare 
under etiska överväganden). Samtliga elever fick också ta med sig ett brev 
hem till vårdnadshavarna (se bilaga 7). 
   Intervjuerna genomfördes på skolan under skoltid, eftersom skolan för 
eleverna är en välkänd miljö och för att det var mest praktiskt för dem. I 
samråd med lärarna fick eleverna gå ifrån på lektionstid om det inte störde 
planeringen. Jag eller läraren frågade vem som ville bli intervjuad, vilket 
medförde att ordningsföljden mellan eleverna blev som de själva bestämde. 
På initiativ från eleverna själva genomfördes en del intervjuer under 
håltimmar. Alla 47 elever som deltog gjorde det frivilligt. Endast en elev 
avstod helt från att delta. Ytterligare en elev deltog mycket halvhjärtat och 
svarade bara delvis på frågorna i enkäten, vilket ledde till att jag senare 
uteslöt denna intervju (se under urval) från undersökningen. Min uppfattning 
är att alla övriga elever som deltog lämnade seriösa svar och tog 
undersökningen på allvar. En del elever var mycket engagerade under 
intervjuns gång och verkade även se intervjun som ett tillfälle då de kunde 
ge utlopp för tankar och åsikter. Andra elever var mer återhållsamma och 
kommenterade endast enstaka svar. 
   Varje intervju inleddes med att jag upprepade syftet med undersökningen, 
vilket presenterades som att jag ville undersöka vad elever lär sig i skolan 
och vad elever lär sig av varandra. Jag påminde dem om att deras svar var 
konfidentiella, det vill säga jag sa till dem att jag skulle ta bort alla namn 
och att ingen annan än jag fick lyssna på banden eller se vad de svarat.
   Vid intervjuerna utgick jag från ett ganska omfattande frågeformulär. Till 
hjälp vid besvarandet av påståendena med bundna svarsalternativ hade jag 
iordningställt en mall med alla de olika svarsalternativen (se bilaga 8). Varje 
gång eleven hade att välja mellan nya svarsalternativ pekade jag på vilken 
rad som avsågs. Redan i början av intervjun underströk jag att jag önskade 
att de skulle kommentera sina svar. Dessutom fanns det i enkäten en del 
öppna frågor. Alla elever uppmanades att genast säga till om det var någon 
fråga som var oklar eller som de inte förstod. Eleverna hade även tillgång till 
ett eget exemplar av enkäten så att de kunde följa med i formuläret. 
   Vid intervjuerna använde jag mig av bandspelare, utom i ett fall då eleven 
inte ville att bandspelare skulle användas. Vid ytterligare ett intervjutillfälle 
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saknas bandinspelning på grund av tekniskt fel på bandspelaren, vilket inte 
upptäcktes förrän efter intervjun. Alla svar enligt de fasta svarsalternativen 
markerades direkt på formuläret. Då eleverna svarade på de öppna frågorna 
och då eleverna kommenterade sina svar skrev jag ned nyckelord som stöd 
för minnet samtidigt som intervjun pågick. 
    Med något enstaka undantag har frågorna ställts i samma ordning till alla 
elever. Innebörden i frågorna är också densamma, men ibland har olika 
ordalydelser använts för att till exempel förtydliga frågan. Med andra ord 
har jag lagt större vikt vid att eleverna förstått innebörden än att frågan eller 
påståendet formulerats på exakt samma sätt. Jag har alltså prioriterat den 
subjektiva standardiseringen framför den objektiva (Rosengren & Arvidson, 
1992, s. 159). 
   De flesta intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter, men någon var så 
kort som drygt 20 minuter och den längsta varade i drygt 90 minuter. 
Inramningen vid intervjun var inte alltid optimal. Ibland satt vi i någons 
arbetsrum och blev då vid något enstaka tillfälle avbrutna eller störda. 
Någon intervju genomfördes i ett uppehållsrum där vi visserligen satt 
ensamma, men stördes av ljud i närheten. Detta har bland annat inneburit att 
ljudkvaliteten på bandupptagningen i några fall är tämligen dålig, vilket i 
vissa fall försvårat transkriberingen226

   Innan intervjun avslutades frågade jag om det var något som de ville 
kommentera ytterligare, vilket endast ett fåtal gjorde. Därefter tackade jag 
för deras medverkan och betonade att jag tyckte det var värdefullt att de 
deltagit. En ganska stor andel elever uttryckte att de tyckte det varit kul att 
delta och önskade mig lycka till med undersökningen. 

Bearbetning, analys och tolkning av elevintervjuerna 
Genom elevintervjuerna fick jag tillgång till såväl kvantitativa som 
kvalitativa data. De strukturerade frågorna och påståendena gav mig 
möjlighet att mäta i vilken utsträckning det föreligger samvariation mellan 
de förutsättningar som genom Lpo 94 ges avseende interkulturellt lärande 
och elevernas instämmande eller avståndstagande från dessa mål samt hur 
man i skolans undervisning och övriga verksamhet, enligt eleverna, lyckats 
synliggöra detta innehåll samt utfallet på individnivå. De kommentarer som 
eleverna gett i anslutning till frågorna med bundna svarsalternativ ger 
möjlighet att även utforska hur elever resonerar kring aspekter av de 
interkulturella relationerna och det interkulturella lärandet. 

Kodning av elevernas svar enligt de fasta svarsalternativen 
Elevernas svar på påståenden med fasta svarsalternativ samt svaren på 
                                          
226 Se vidare om transkriberingen i avsnittet ”Bearbetning, analys och tolkning av elevernas kommentarer”. 
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klassifikationsfrågorna kodades och matades in i SPSS227-programmet på 
min persondator. Några frågor med öppna svarsalternativ kvantifierades och 
kodades efter det att jag gått igenom alla svaren på dessa frågor och 
kategoriserat dem. För att underlätta kodningsarbetet gjorde jag en noggrann 
kodnyckel, eller ett kodschema (Svenning, 1996).
   Det finns alltid en risk för felkodning hur noggrann man än är. För att 
upptäcka eventuella fel i kodning och datainmatning studerade jag 
inledningsvis frekvenstabellerna för alla de i undersökningen ingående 
variablerna (Aronsson 1997, ss. 95-96). Några enstaka fel upptäcktes och 
rättades till innan analyserna vidtog. 

Analys och tolkning av elevernas svar utifrån de fasta svarsalternativen 
Enligt Rolf Ejvegård (1996, s. 53) går gränsen för när det är meningsfullt att 
bearbeta enheter statistiskt vid 40 tillfrågade. Denscombe (1998) nämner 
antalet 30. I mitt fall är det totala antalet elever 46, men då de delas in i olika 
grupper blir dessa ofta väldigt små. Jag har därför begränsat antalet 
kategoriseringar, men resultaten måste trots detta tolkas med stor 
försiktighet. Det är oftast rimligare att tala om tendenser än samband även 
om jag med hjälp av Kendalls tau-b försökt att mäta eventuella samband. 
Vid mätning av eventuella samband har jag slagit samman de ursprungliga 
fem svarsalternativen till tre. 
   Tolkningar sker alltid utifrån något perspektiv. Jag har vid tolkningen 
utgått från mina frågeställningar, vilka är formulerade utifrån såväl ett 
läroplansteoretiskt som ett socialisationsteoretiskt/lärandeperspektiv. Även 
min egen förförståelse och undersökningens syfte styr tolkningen.  

Bearbetning, analys och tolkning av elevernas kommentarer 
Hur stor del av de bandade intervjuerna som transkriberats varierar mellan 
de olika elevgrupperna. 
   När det gäller elevgruppen med minoritetsbakgrund har intervjuerna 
transkriberats i sin helhet. Anledningen till att jag valde att göra detta var att 
då det gällde denna elevgrupp uppstod det ibland språkproblem. För några 
av eleverna med annat modersmål än svenska skulle elevens svar 
omöjliggjorts eller varit svar på något annat om inte förtydliganden gjorts. 
Genom utskrift av dessa intervjuer i sin helhet ville jag få kontroll över i 
vilken utsträckning som till exempel ändrade ordval från min sida kan ha 
påverkat elevernas svar. 
   Då det gäller elevgruppen med blandad bakgrund respektive 
majoritetsbakgrund fanns det inga språkproblem. Jag valde trots detta att 
transkribera intervjuerna med eleverna med blandad bakgrund i sin helhet. 
                                          
227 Statistical Package for the Social Sciences. 
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Även några av intervjuerna med eleverna med majoritetsbakgrund har jag 
transkriberat i sin helhet. I de fall jag inte transkriberat intervjun i sin helhet 
har jag lyssnat igenom bandet och skrivit ned elevernas kommentarer. 
   För samtliga utskrifter gäller att jag har transkriberat så ordagrant som 
möjligt. Talspråk har transkriberats i viss mån: dom, mej, nånting och 
liknande ord. Däremot har jag inte försökt fånga dialekter eller brytning. Jag 
har inte heller markerat alla tankepauser. Detta eftersom det inte varit mitt 
syfte att undersöka hur de använder språket utan att fånga innehållet i deras 
svar.
   För varje respondent skapade jag ett nytt dokument på datorn där alla 
frågor och påståenden från intervjuformuläret samt alla svar och 
kommentarer fanns med. På så sätt fick jag ett dokument för varje elev som 
innehöll såväl kvantitativa som kvalitativa data. 
   Nästa steg var att jag skapade ett dokument för varje ”avdelning” i 
frågeformuläret och samlade alla elevers kommentarer under respektive 
påstående eller fråga som hörde till den avdelningen av intervjuformuläret.  
   Utifrån operationaliseringen jag gjort tidigare har jag därefter valt ut de 
frågor och transkriberingar som är väsentliga för resultatredovisningen. 
Elevernas kommentarer har grupperats utifrån kön, språklig bakgrund och 
vilket svar eleven valt på frågan. 
   Jag är väl medveten om att transkriberingen i sig innebär en tolkning. Hur 
talade ord överförs till text har betydelse (Kvale, 1997, 1999; Säljö, 2000).
Jag har själv gjort samtliga överföringar från band till text. Därigenom har 
jag fått en stor förtrogenhet med materialet.  
   Man kan inte genom intervjuer komma åt vad någon tänker. Det man 
kommer åt är vad, i detta fall eleven, säger. Detta måste man vara medveten 
om vid tolkningen av deras svar. De yttranden som eleven gör i 
intervjusituationen är kontextuellt bestämda och är därmed inte enbart 
uttryck för vad de tänker (Säljö, 2000, s. 115). 
   Vid redovisningen av elevernas kommentarer har jag valt citat utifrån 
likheter och skillnader i kommentarerna, dels med utgångspunkt i elevernas 
svar enligt de fasta svarsalternativen, dels utifrån elevens bakgrund. 

Insamling av betygsdokument 
Betygen samlade jag dels in för att få ett mått på medelprestationsnivån på 
skolans elever, dels för att kunna ”mäta” om eleverna fått tillgång till 
samhällsspråket. Att en elev har undervisning i svenska eller svenska som 
andraspråk är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium på en elevs 
tillgång till samhällsspråket. Tillgången till samhällsspråket är beroende av 
individens lärande av språket ifråga. Elevens kunskaper och lärande i 
samhällsspråket kommer bland annat till uttryck i betygen.
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Urval, genomförande och bearbetning 
För att mäta medelprestationsnivån samlade jag in betygen i samtliga ämnen 
för höstterminen och vårterminen i skolår 9 samt betyget i skolår 8. För att 
kunna mäta elevernas tillgång till samhällsspråket samlades betygen i 
svenska och svenska som andraspråk in samt betygen på nationella provet i 
svenska som genomfördes under våren 1999.  
   Det uppstod vissa problem då jag skulle samla in betygen. Eftersom det 
naturligtvis var väldigt stressigt just vid terminsslutet skulle jag få 
betygsdokumenten skickade till mig före midsommar, men inga betyg kom. 
Trots ett antal påminnelser kom de inte förrän till hösten, vilket innebar att 
jag inte förrän då såg att det i två fall fanns en viss diskrepans mellan vad 
eleven uppgav för uppgift om svenska respektive svenska som andraspråk 
och vilket betyg som utdelats. Eftersom missen upptäcktes så sent kunde jag 
varken få tag i eleven eller be läraren att fylla i sina bedömningar på nytt.  
   De erhållna betygen: Mycket väl godkänd [MVG], Väl godkänd [VG], 
godkänd [G] samt Icke godkänd [IG], kodades och matades in i SPSS. 
Förutom de av eleven erhållna betygen i Sv/Sv2 och SO-ämnena kodade och 
matade jag in det totala antalet IG:n som eleven hade. Vidare kodades och 
matades betyget på det nationella provet i svenska in. 

Etiska överväganden 
Frågor kring synen på de interkulturella relationerna kan av eleverna 
uppfattas som känsliga då den är nära förknippad med den ideologi och den 
människosyn man har. Med andra ord är det elevernas grundläggande 
värderingar som kommer till uttryck i större eller mindre omfattning. Med 
tanke på all debatt som förekommit under senare år kring skolans 
värdegrund kontra elevers främlingsfientlighet (se t.ex. Lange, Bruchfeld, 
Lööw & Hedlund, 1997) kan det hos eleverna finnas en vaksamhet inför 
frågor kring deras syn avseende området i fråga. Ovanstående förhållanden 
kräver att eleverna visas stor respekt och att hänsyn tas till hur mycket de 
vill lämna ut av sina värderingar.  
   HSFR (1994, 1999; Hermerén, 1996) har formulerat fyra forskningsetiska 
huvudkrav som kan ställas på forskningen (och forskaren) i syfte att inte 
skada eller kränka de individer som deltar i en undersökning. Dessa krav 
rubriceras av HSFR som: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De första kraven, 
informationskravet och samtyckeskravet, har tillgodosetts genom att 
vårdnadshavarna blivit informerade om undersökningens syfte och haft 
möjlighet att neka att deras tonåring deltog i undersökningen. Varje elev har 
också informerats om syftet med undersökningen och sin möjlighet att avstå 
från att medverka samt möjligheten att avstå från att svara på någon enskild 
fråga. Även om jag uppmuntrat dem till att kommentera sina svar pressades 
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ingen till det. Eleverna har blivit informerade såväl i grupp vid mina besök i 
klassrummen som enskilt inför varje intervju. 
   Kravet på konfidentialitet har tillgodosetts genom att alla elevers identitet 
skyddas. Inga namn används i resultatredovisningen. För att även skydda 
lärarnas identitet har jag valt att utelämna namnet på staden och skolan. Om 
jag skulle namnge staden är det även lätt att identifiera skolan och därmed är 
inte lärarnas eller elevernas identitet skyddad. 
   Elever, föräldrar, lärare och annan personal har fått veta att uppgifterna 
som jag samlade in skall användas i den avhandling som nu är klar. Eleverna 
fick också veta att det skulle dröja några år innan den publicerades. Eleverna 
har också blivit garanterade att de uppgifter som de lämnat till mig stannar 
hos mig och att inga lärare, eller andra personer på skolan, kommer att få 
lyssna på banden eller få information av mig om vad de sagt. Det 
sistnämnda var viktigt också för att de skulle svara så ärligt som möjligt på 
frågorna.

Studiens validitet och reliabilitet 
Valideringen ser olika ut för elevstudiens olika delar. Då det gäller 
elevintervjuerna är det operationalisering av syfte och frågeställningar som 
är den springande punkten. Ur min databas har jag därför försökt välja de 
frågor som är mest representativa för de av mig definierade interkulturella 
målområdena. Både reliabiliteten och jämförbarheten ökar med bundna 
svarsalternativ (Rosengren & Arvidson, 1992). Enligt Rosengren och 
Arvidson (1992) sammanfattar termerna standardisering och strukturering 
de olika åtgärder som man vidtar med formulären för att tillfredsställa krav 
på reliabilitet och validitet, precision och jämförbarhet. 
   Med standardisering avses i princip att samma frågor ställs till samtliga 
individer för att höja reliabiliteten och jämförbarheten. Vid så kallad 
objektiv standardisering har frågorna exakt samma ordalydelse medan man 
vid subjektiv standardisering försöker anpassa formuleringen så att den kan 
tänkas uppfattas lika av alla intervjupersoner.
   Struktureringen avser vilken typ av frågor som ställs eller valfriheten 
avseende svar. Öppna frågor anses öka validitet och precision medan 
bundna svarsalternativ ökar reliabilitet och jämförbarhet. 
   För att höja reliabiliteten har jag använt mig av subjektiv standardisering 
då någon elev antingen haft svårt att förstå ett specifikt ord eller en hel 
formulering. Genom möjligheten att kommentera svaren har jag avsett att 
öka validiteten i svaren. 
   Jag har försökt undvika språk- och kommunikationsproblem som felkälla 
genom att jag försökte utforma frågorna så att de inte skulle missförstås 
samt att jag testade formuläret på några ungdomar i samma ålder innan 
elevintervjuerna genomfördes. Vidare uppmuntrade jag eleverna att hellre 
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avbryta mig och be mig förtydliga än att svara på något som de inte förstod. 
Eleverna hade också tillgång till en svarsmall istället för att komma ihåg de 
olika svarsalternativen och de hade även tillgång till enkäten under själva 
intervjun. Det var emellertid få som använde sig av den. 
   Jag anser att validiteten ökat genom att min ”enkät” genomförts som en 
intervju. Detta förfaringssätt har möjliggjort ett förtydligande av frågorna då 
eleverna av olika anledningar haft svårt att uppfatta frågans mening. För 
vissa elever med annat modersmål än svenska eller elever med svaga 
kunskaper i svenska är jag övertygad om att svaren skulle blivit helt 
annorlunda, alternativt uteblivit, om de endast skulle besvarat en enkät. I 
flera fall har jag varit tvungen att förklara flera ord, till exempel vad 
skönlitteratur eller perspektiv är för något. 
   Det finns naturligtvis felkällor då det gäller mätningar av detta slag. Det 
kan vara svårt att veta om eleven instämmer ”på riktigt” eller om hon eller 
han håller med för att konventionen säger att detta ska man tycka. Med 
andra ord att eleven har lärt sig ”diskursen” i skolan avseende dessa frågor – 
man har förstått vilka värderingar man ska omfatta. En ytterligare möjlighet 
är att elever inte håller med för att på så sätt provocera mot vuxenvärldens 
konventioner. Beroende på om man tar erbjudandet att delta i ett samtal 
kring frågorna kan det som sägs där ge en fingervisning om eleven svarar 
”sanningsenligt” eller inte. Men det kan ju faktiskt också förhålla sig så att 
det inte finns någon sanning gömd i elevens innersta – om man inte tidigare 
i någon större utsträckning reflekterat över dessa frågor kan detta samtal 
utgöra en ny startpunkt för elevens lärande i detta avseende (Kvale, 1997, 
1999).
   Säljö (2000) uttrycker sig på följande sätt om de svar man får i en 
intervjusituation:

Vad vi får reda på genom att ställa en fråga i en intervju är just vad individen – i den 
aktuella situationen och givet de villkor man uppfattar gälla – finner rimligt och 
önskvärt att säga och/eller vad man i hastigheten kommer på. Det som sägs måste 
också förstås som ett uttryck för att människor i allmänhet uppfyller de 
kommunikativa kontrakt som gäller för social interaktion. Dessa säger bland annat att 
om man får en fråga, så svarar man. Och man gör detta oavsett om man någonsin 
tänkt på det som frågan gäller eller inte (a.a., s. 115-116). 

Elevernas kommentarer kan således inte betraktas som sanningar, utan som 
deras tankar och funderingar i en intervjusituation. 
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Kapitel 13 

Interkulturella mål och interkulturellt 
lärande

Om det föreligger värde- och intressegemenskap mellan hem/elev och skola 
kommer eleverna, enligt Hoëms socialisationsteori, att erfara förstärkande 
socialisation. Detta kan uttryckas som att Hoëm (1978) menar att värde- och 
intressegemenskap är en garanti för elevernas lärande i skolan. Øzerk 
(1992a) ställer i artikeln ”Tospråklige minoriteter, kunnskapstyper, verdier 
och læreplaner” frågan om det förhåller sig så, att värdegemenskap med den 
formella läroplanens mål garanterar förstärkande socialisation och lärande. 
Det är denna fråga som jag nu vill pröva empiriskt, men först några 
förtydliganden avseende utgångspunkterna.  
   En offentlig socialisation i samklang med en officiell politik som 
förespråkar mångfald, integration och kulturpluralism måste enligt Engen 
(1995) innebära att eleverna erfar en integrerad socialisation. Det är således 
inte tillräckligt, enligt Engen, med förstärkande socialisation, utan både 
elever med majoritetsbakgrund och elever med minoritetsbakgrund måste 
också erfara resocialisation. En förutsättning för integrerad socialisation är 
enligt honom att alla elever får ta del av åtminstone delar av det 
socialisationsinnehåll, som för varje elevgrupp var för sig skulle ge 
förutsättningar för förstärkande socialisation.
   Om man väljer att tolka det underliggande kulturbegreppet i Hoëms teori, 
och i Engens utvidgning av den, dynamiskt och i riktning mot mångfald 
snarare än kulturer som separata enheter anser jag att förstärkande 
socialisation även innefattar resocialisation, under förutsättning att 
socialisationsinnehållet är interkulturellt till sin karaktär. Med resocialisation 
avses att ny värdemässig förankring sker gradvis. Om eleverna har 
värdegemenskap med den formella läroplanens interkulturella mål innebär 
detta, om teorin stämmer, att de också kommer att erfara en förstärkande 
socialisation, som är integrerad, och som innebär interkulturellt lärande.
   Utifrån ovanstående är den övergripande frågan, som innefattar 
delstudiens båda frågeställningar, för detta kapitel: Innebär elevers 
värdegemenskap med läroplanens interkulturella mål också att dessa elever 
erfar förstärkande socialisation och interkulturellt lärande? 
   Jag har tidigare (se kapitel fem) kategoriserat det interkulturella lärandet 
som bestående av fyra olika interkulturella lärandekomponenter: 

a)  Kulturkompetens 
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b)  Demokratiskt förhållningssätt 
c)  Tillgång till samhällsspråket svenska 
d)  Modersmålserkännande. 

Det är dessa komponenter i relation till de teoretiska utgångspunkterna som 
fokuseras i detta kapitel. 
   Med utgångspunkt i den formella läroplansnivån och utifrån kursplanerna i 
svenska/svenska som andraspråk och so-ämnena har jag identifierat 
målområden för de interkulturella lärandekomponenterna kulturkompetens
och demokratiskt förhållningssätt. Målområdena har utgjort underlag för 
mina frågor inom ramen för elevstudien. Eleverna har dels fått ta ställning 
till i vilken utsträckning de instämmer i att de formulerade målen är viktiga 
inom ämnet, dels har de själva fått bedöma i vilken grad de anser att de nått 
dessa interkulturella lärandemål.
   Resultaten avseende de två interkulturella lärandekomponenterna 
kulturkompetens och demokratiskt förhållningssätt kommer att redovisas var 
för sig i två skilda avsnitt. Redovisningen av mina resultat sker på samma 
sätt avseende båda dessa komponenter. Först kommer jag att redovisa vilka 
målområden, omformulerade för att eleverna skulle förstå dem, som jag valt 
ut ur kursplanerna i svenska228- och so-ämnena. För varje målområde 
redovisas i tabellform229 i vilken utsträckning som eleverna anser att detta 
målområde är viktigt inom detta skolämne. Därefter redovisas i vilken grad 
eleverna anser att de genom undervisningen inom ämnet lärt sig det som 
kommer till uttryck i målet. I anslutning till tabellerna med elevernas svar 
utifrån de fasta svarsalternativen redovisas elevernas kommentarer. Vid 
valet av citat har jag tagit fasta på likheter och skillnader utifrån elevernas 
valda svarsalternativ samt utifrån bakgrundsvariablerna kön och språklig 
bakgrund. Slutligen undersöker jag om det finns något statistiskt samband 
mellan elevernas instämmande i målet och av dem själva uppskattat 
läranderesultat.
   Att ha tillgång till samhällsspråket, som en interkulturell 
lärandekomponent, innebär att alla elever, oavsett modersmål, skall ha 
sådana kunskaper i svenska språket att de kan göra sig gällande inom 
samhällets alla domäner. Målområdet är här goda kunskaper i svenska. Detta 
är också ett uttalat mål i Lpo 94 där det står att skolan har ansvar för att 
varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket. 
Alla elever har därför fått ta ställning till om de anser att det är ett viktigt 

                                          
228 De påståenden som jag bett eleverna att ta ställning till är valda så att de är giltiga som mål/målområden 
för såväl elever som läser svenska som modersmål som för elever som  läser svenska som andraspråk. 
229 Vid intervjutillfället hade eleven fem svarsalternativ att ta ställning till (se bilaga 6 och 8). I alla tabeller 
har jag valt att slå samman dessa till tre, eftersom de olika svarskategorierna annars blir så små. Då jag 
finner det relevant använder jag mig av de ursprungliga fem svarsalternativen då jag kommenterar 
tabellerna samt vid redovisningen av elevkommentarerna. Då jag gör det framkommer det av texten.  
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mål för skolans verksamhet, att eleverna tillägnar sig goda kunskaper i 
svenska.
   Tillgång till samhällsspråket är samtidigt en dimension av de 
interkulturella lärandekomponenterna kulturkompetens och demokratiskt 
förhållningssätt, men för elever med annat modersmål än samhällsspråket 
svenska innebär språktillägnandet också något mer. Utan tillgång till 
samhällsspråket utestängs individen lätt från olika områden i samhället. 
Andraspråksundervisning, i det här fallet undervisning i svenska som 
andraspråk, brukar anses utgöra ett viktigt instrument för tillägnandet av 
samhällsspråket. Betyget i svenska alternativt svenska som andraspråk kan 
därför anses utgöra ett mått på hur väl man inom skolans ram lyckats med 
att möjliggöra ett tillägnande av samhällsspråket och jag har valt att använda 
detta mått.
   För de elever som har svenska som andraspråk belyses tillgången till 
samhällsspråket även genom i vilken grad dessa elever upplever att de kan 
tillgodogöra sig den övriga undervisningen, som sker på svenska, samt om 
ökade kunskaper i svenska även innebär att kunskapen om den svenska 
kulturen ökar. 
   Det är främst med hjälp av resultaten avseende dessa tre interkulturella 
lärandekomponenter som jag belyser delstudiens frågeställningar om 
samband mellan värdegemenskap och läranderesultat. 
   Då det gäller modersmålserkännande finns det inga för alla elever 
gemensamma målområden. I den för alla elever gemensamma läroplanen, 
Lpo 94 som reviderades 1998, finns inga skrivningar som erkänner 
modersmålets eller modersmålsundervisningens betydelse för elever med 
annat modersmål än svenska. Målområden kan endast identifieras på 
kursplanenivå, i kursplanen för modersmål, och det finns således inga, för 
hela elevgruppen, gemensamma mål att ta ställning till. Det finns inte heller 
något mål om tvåspråkighet i Lpo 94 för dessa elever230.
   Eftersom modersmålserkännandet utgör en viktig del av det interkulturella 
lärandets innehåll var jag ändå intresserad av att få en uppfattning om hur 
eleverna betraktar andra modersmål än svenska. Jag valde därför att fråga 
eleverna om de instämmer i att modersmålsundervisningen för elever med 
annat modersmål än svenska skall vara frivillig samt om de instämmer i att 
undervisningen skall ligga utanför ordinarie skoltid.
   Resultaten avseende tillgång till samhällsspråket och 
modersmålserkännande redovisas tillsammans, eftersom det sociala 
samspelet enligt den sociokulturella teoribildningen utgör grunden för 
individens utveckling och lärande och i denna process tillmäts språket en 
avgörande betydelse. Språket, som kulturprodukt och kulturbärare, ses både 
                                          
230 Däremot finns tvåspråkighetsmål för elever i specialskolan. För elever i sameskolan använder man inte 
begreppet tvåspråkighet, men ett mål att uppnå är att varje elev ”kan tala, läsa och skriva på samiska” 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 10, 1998, s. 13). 
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som ett socialt kommunikationsmedel och som ett individuellt mentalt 
redskap och den individuella kognitiva utvecklingen innebär både 
socialisering och kultivering.  
   För elever som inte har svenska som modersmål är såväl det egna 
modersmålet som samhällsspråket svenska av stor vikt för erfarandet av 
förstärkande socialisation innebärande interkulturellt lärande. Om båda 
språken ges möjlighet att utvecklas skapas mer gynnsamma betingelser för 
en sådan utveckling, eftersom utvecklingen av modersmålet och 
andraspråket ömsesidigt påverkar varandra (Vygotsky, 1986). Att tillägna 
sig ett andraspråk är emellertid en lång process (se t.ex. Thomas & Collier, 
1997). Omgivningens inställning till elevens modersmål är en av många 
faktorer som har betydelse för tillägnandet. Om och hur undervisning i och 
på modersmålet och andraspråket organiseras är en annan. Om 
undervisningen inte är begriplig för eleven omöjliggörs såväl språkligt som 
ämnesmässigt lärande. 
   Också för elever med svenska som modersmål är de interkulturella 
lärandekomponenterna modersmålserkännande och tillgång till samhälls-
språket av betydelse för deras interkulturella lärande. Detta gäller inte minst 
avseende kunskap om språkets betydelse för lärandet och vikten av 
interaktion med mer språkligt kunniga vid tillägnandet av ett nytt språk.

Målområden avseende kulturkompetens 
De målområden ur kursplanerna för svensk- och so-ämnena, med 
utgångspunkt i den formella läroplanens mål, som jag valt som 
representativa för den interkulturella lärandekomponenten kulturkompetens 
redovisas nedan med den formulering som förelades eleverna vid 
intervjuerna.

1. Att eleverna genom att läsa svensk skönlitteratur känner samhörighet 
med den svenska kulturen och de svenska värderingarna. 

2. Att eleven genom att läsa skönlitteratur från andra länder får ökad 
förståelse för hur olika människor lever i olika länder. 

3. Att eleverna utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i 
människors olika sätt att leva (SKOLFS 1995:46, 1998:4; 
Utbildningsdepartementet, 1994a, 1994b, 1998). 

Inom svenskämnena är det främst genom skönlitteraturen som eleverna skall 
lära känna och utveckla en känsla av samhörighet med den svenska kulturen 
och de svenska värderingarna samt öka förståelsen för andra människors 
livsvillkor. Detta kommer till uttryck i målområdena 1 och 2 ovan. I so-
ämnena fokuseras livsvillkor utifrån hur människors livsmönster skiftar 
utifrån till exempel kön samt social och kulturell bakgrund. Detta 
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målområde kommer till uttryck i målområde 3 ovan. De tre målområdena 
ringar tillsammans in kulturkompetensens båda dimensioner: förståelse för 
den egna och för andra kulturer i vid bemärkelse. 
   För elever med minoritetsspråklig bakgrund går de båda dimensionerna 
delvis ihop. Endast genom deltagande i modersmålsundervisning garanteras 
dessa elever specifikt fördjupade kunskaper, inom ramen för skolans 
undervisning, i mer än ett av sina språk och en av sina egna ”kulturer”. För 
elever med blandad språklig bakgrund, men som har svenska som 
modersmål, ges inga möjligheter att inom ramen för skolans undervisning 
fördjupa sig i föräldragenerationens minoritetsspråk och kultur.  

Kulturkompetens inom svenskämnena 

Att genom skönlitteraturen känna samhörighet med den svenska 
kulturen och de svenska värderingarna 
Av tabell 13.1 framgår det att endast cirka hälften av alla eleverna231, helt 
eller med tvekan232, instämmer i att det är ett viktigt mål inom svenskämnet 
att genom skönlitteratur få kunskap om och känna samhörighet med det 
svenska kulturarvet.

Tabell 13. 1. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål233 inom 
svenskämnet ”Att eleverna genom att läsa svensk skönlitteratur känner 
samhörighet med den svenska kulturen och de svenska värderingarna” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

14 9 17 2 4 23

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

4 6 6 3 1 10

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

5 7 9 1 2 12

TOTALT 23 22 32 6 7 45

                                          
231Antalet elever som deltagit i undersökningen är 46 (N=46) och i de fall som totalsumman i någon tabell 
understiger 46 finns det ett internt bortfall på frågan.  
232  Eftersom antalet elever endast är 46 har jag valt att slå samman svarsalternativen så att den femgradiga 
skalan reduceras till en tregradig skala.  
233 Så som målet är formulerat i enkäten. 
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Flickorna är generellt sett mer positiva till detta mål än pojkarna. Om man 
studerar de ursprungliga fem svarskategorierna framgår det också att det 
endast är pojkar som helt tar avstånd från detta mål. 
   Av elevernas kommentarer234 framkommer det att de i stor utsträckning 
ifrågasätter valet av böcker. Det är de svenska klassikerna, som till exempel 
August Strindberg och Selma Lagerlöf, som behandlas och många elever 
uppfattar dessa författares böcker som tråkiga samt svåra att läsa och förstå. 
Även om det bland eleverna både finns de som tycker att det är viktigt att 
känna till den svenska kulturen och de som tycker att det är upp till var och 
en utifrån intresse, så är den gemensamma nämnaren att vilken skönlitteratur 
man väljer ut åt eleverna har stor betydelse: 

Eftersom man ändå inte läser så mycket böcker så vill man läsa nånting, så vill man 
läsa nånting så där kul och lite så nya saker, humor och sådär. Inte nån sån där 
gammal klassiker (Min. 5, pojke). 

Uppfattningen att valet av böcker är viktigt förenar eleverna med olika 
bakgrund. Intresset för skönlitteratur är däremot olika stort bland eleverna. 
Bland eleverna som inte instämmer i att det är ett viktigt mål är det flera 
som förespråkar att man istället lär sig om den svenska kulturen inom ramen 
för historieämnet eller inom so-undervisningen mer generellt. Alternativt att 
man lär sig om den svenska kulturen och de svenska värderingarna genom 
att till exempel titta på teve. En elev ger uttryck för denna uppfattning på 
följande sätt: 

Jag tycker man ska kolla på riktiga bilder, typ teve och så här, och sen skaffa en egen 
uppfattning (Maj. 56, flicka.) 

En elev menar att få del av den svenska kulturen och de svenska 
värderingarna bara är viktigt om man är, som hon uttrycker det, ”svensk”. 

Jag tycker liksom inte att dom från andra kulturer ska behöva ta del av våran kultur 
om dom inte vill (Maj. 41, flicka). 

Att en elev anser att en viss form av kulturkompetens är viktigt som mål för 
undervisningen betyder inte nödvändigtvis att den egna kulturkompetensen 
inom området ökat till följd av undervisningen. Av tabell 13.2 framgår hur 
eleverna själva uppfattar läranderesultatet avseende huruvida de 
skönlitterära texter som de läst i skolan bidragit till att förståelsen för den 
svenska kulturen och de svenska värderingarna ökat.  

                                          
234Innehållet i elevernas kommentarer sammanfattas i anslutning till tabellerna över elevernas resultat 
utifrån de fasta svarsalternativen. För att också låta elevernas egna ord komma fram citerar jag några av 
deras kommentarer. Dessa citat skrivs med mindre och kursiv stil. Inom parentes anges elevens språkliga 
bakgrund, intervjunummer samt kön. Den språkliga bakgrunden förkortas på följande sätt: 
majoritetsbakgrund (Maj.), blandad bakgrund (Bl.) samt minoritetsbakgrund (Min.). 
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Tabell 13. 2. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”Har de texter 
och böcker som ni läst i skolan gett dig ökad förståelse för svensk kultur 
och svenska värderingar 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Ja, i mycket/ 
ganska hög grad 

11 12 17 2 4 23

I varken hög eller 
låg grad 

6 5 9 2 11

Nej, i ganska/ 
mycket låg grad 

7 4 6 2 3 11

TOTALT 24 21 32 6 7 45

Om man endast fokuserar resultaten för samtliga elever är resultatet ungefär 
detsamma ifråga om inställning till målets relevans (tabell 13.1) och av 
eleverna själva bedömt läranderesultat (tabell 13.2). Detta innebär att cirka 
hälften av eleverna anser att litteraturen i mycket eller ganska hög grad 
bidragit till ökad förståelse för den svenska kulturen och de svenska 
värderingarna. Resultatbilden förändras emellertid om man istället väljer att 
studera resultaten uppdelade på flickor och pojkar. Färre flickor och fler 
pojkar anser att den lästa litteraturen gett dem ökad förståelse för svensk 
kultur och svenska värderingar än de som ansåg att det var ett viktigt mål för 
svenskämnet att bibringa eleverna denna kunskap och förståelse. Detta kan 
möjligen till en del förklaras av att flickorna, av deras kommentarer att 
döma, verkar läsa mer böcker på fritiden än vad pojkarna gör. För pojkarna 
blir därför litteraturen i skolundervisningen, relativt sett, mer betydelsefull 
för detta lärande. 
   Om man istället fokuserar den språkliga bakgrunden är skillnaderna 
mellan instämmande i målen och läranderesultaten marginella och av dessa 
elevers kommentarer framkommer inget som avviker från det generella. 

Genom elevernas kommentarer till om de fått ökad förståelse för svensk 
kultur och svenska värderingar framträder bilden, att de elever som anser att 
de fått det är mer positiva till vad de läst inom skolans ram än de elever som 
antingen svarar ”i varken hög eller låg grad” eller de som uppger att de i 
ganska eller mycket låg grad lärt sig. Flera av de sistnämnda eleverna 
påpekar också att bokvalet i sig har varit negativt och att man läst böckerna 
för att man måste och för läsandets skull, inte av intresse. Flera av eleverna 
tar också fasta på att bokvalet kan ha motverkat det lärande som avsågs: 

Selma Lagerlöf, den tyckte jag inte alls var bra. Det var den tråkigaste bok jag läst. 
Men man ska ändå läsa den, bara för allmänbildningens skull. För den är ju väldigt
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känd. … Jag bara läste liksom för läsandets skull. Och för att jag skulle ha läst den 
och inte mer. Inte så att jag tyckte – woh vilken bra bok! (Bl. 2, flicka). 

Nej, för vi har fått läsa så jävla dåliga böcker så man vart aldrig intresserad. Så 
därför brydde man sig inte så mycket om dom (Maj. 4, pojke). 

Ovanstående två citat illustrerar hur flera andra elever, med små nyanser, 
uttrycker sig kring bokvalet. Om litteraturen som dessa elever läst bidragit 
till ökad förståelse så är detta ingenting som de tänkt på, utan detta lärande 
har i så fall skett omedvetet. 
   Genom att studera tabell 13.1 och tabell 13.2 går det inte att utläsa om det 
är samma personer som döljer sig bakom kolumnsiffrorna i de båda 
tabellerna. Av tabell 13.3 går det att utläsa att så inte är fallet. 

Tabell 13. 3. Samband mellan instämmande i mål och läranderesultat avseende till-
ägnandet av det svenska kulturarvet via skönlitteraturen 

Har de texter och böcker som ni läst i skolan gett 
dig ökad förståelse för svensk kultur och svenska 
värderingar?

Att eleverna genom att läsa svensk 
skönlitteratur känner samhörighet 
med den svenska kulturen och de 
svenska värderingarna 

Ja, i 
mycket/
ganska
hög grad

I varken 
hög eller 
låg grad

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 14   6    3 23
Varken instämmer eller tar avstånd   4   3   3 10
Tar avstånd med tvekan/helt   5   2   4 11
TOTALT 23 11 10 44
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b. 

Av tabell 13.3 framgår det att det inte finns någon större samstämmighet 
mellan i vilken utsträckning den enskilde eleven instämmer i målet och i 
vilken grad hon eller han anser att undervisningen bidragit till lärande enligt 
målet. Enligt Kendalls tau-b föreligger det inte heller något statistiskt 
samband mellan uppfattning om målets relevans och av eleven uppskattat 
läranderesultat.

Att genom skönlitteraturen lära känna andras kultur och få ökad 
förståelse för hur olika människor lever 
Av tabell 13.4 framgår att flertalet (80,4%) av eleverna instämmer helt eller 
med tvekan i att det är ett viktigt mål inom svenskämnena att eleverna 
genom skönlitteraturen får ökad förståelse för hur människor lever i andra 
länder. Instämmande i detta mål gäller generellt, oberoende av kön och 
språklig bakgrund. Jämfört med det förra målet, som avsåg det svenska 
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kulturarvet, är det framför allt pojkarna som föredrar att lära sig om hur 
människor lever i andra länder framför att fördjupa sig i det svenska 
kulturarvet. Om man studerar den femgradiga skalan med svarsalternativ 
framgår det dessutom att ingen elev helt tar avstånd ifrån att detta mål är 
viktigt inom svenskämnena. Om eleverna själva får välja, så verkar det som 
om de finner det mer angeläget att lära sig mer om hur människor med 
annan kulturbakgrund lever och tänker än att fördjupa sig i det svenska 
kulturarvet.

Tabell 13. 4. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom 
svenskämnet ”Att eleven genom att läsa skönlitteratur från andra länder 
får ökad förståelse för hur olika människor lever i olika länder” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

17 20 26 6 5 37

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

3 1 4 4

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

4 1 3 2 5

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Av de kommentarer som eleverna som instämmer helt eller med tvekan gett 
framgår det att dessa elever uppfattar detta mål som både viktigt och 
intressant. Flera av dessa elever betonar också att det är viktigt att man inte 
bara fokuserar på det svenska. Ett exempel på hur eleverna själva resonerar 
kommer till uttryck i följande elevkommentar: 

Jag tror att det är viktigt att det inte bara blir Sverige liksom. Ute på landet, mjölka 
kossor och sånt ungefär (Maj. 6, pojke). 

Vissa elever tar också fasta på att ökad förståelse är nödvändigt för 
samexistensen mellan människor både på och utanför skolan. Ett exempel på 
hur man uttrycker sig kring det är: 

Det är så mycket så här kulturer som blandas nu så då måste man. Man kan inte vara 
hur trångsynt som helst. … Bara på den här skolan så är det jättemycket blandningar 
(Maj. 49, flicka). 

En elev med minoritetsbakgrund som instämmer helt uttrycker att det skulle 
vara bra om de etniskt svenska eleverna visste mer om hur andra människor 
lever:
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Det skulle vara bra om dom vet hur vi gör, typ i våra hem. Och vad vi gör liksom så 
här. Våra fester och så där. … Så slipper dom reta oss svartskallar om vi säger så 
(Min. 54, pojke). 

Bland eleverna som varken instämmer eller tar avstånd eller som tar avstånd 
med tvekan235 betonas mer att det skall vara frivilligt och om man är 
intresserad. Denna skillnad i inställning gäller både bland flickor och pojkar. 
Eleverna med minoritetsbakgrund har inte kommenterat sina svar.  
   Precis som när det gällde det svenska kulturarvet finns det elever som 
menar att lära känna andra kulturer snarare är att betrakta som ett mål för so-
ämnena än som ett mål för svenskämnena. Denna uppfattning finns både 
bland elever som instämmer respektive tar avstånd till målet i sig. Ett par 
elever pekar även på att faktalitteratur och teve, snarare än skönlitteratur, 
kan erbjuda denna kunskap. 
   Av tabell 13.5 framgår det att drygt hälften (61,4%) av eleverna anser att 
de texter och böcker som de läst inom ramen för skolans 
svenskundervisning bidragit till att deras förståelse för hur människor lever i 
Sverige och andra länder har ökat i mycket eller ganska hög grad.  
   Om man jämför tabell 13.5 med tabell 13.4 framgår det att det är färre 
elever som anser att den skönlitteratur de läst i skolan i mycket eller ganska 
hög grad gett dem ökad förståelse för människors livsvillkor än antalet 
elever som ansåg att detta är ett viktigt målområde för svenskundervisningen 
(61,4% jämfört med 80,4%). Detta gäller både då man studerar 
läranderesultaten för samtliga elever och om man väljer att fokusera 
elevernas könstillhörighet eller språkliga bakgrund.

Tabell 13. 5. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”Har de texter 
och böcker som ni läst i skolan gett dig ökad förståelse för hur olika 
människor lever i Sverige och i andra länder?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Ja, i mycket/ 
ganska hög grad 

12 15 22 3 2 27

I varken hög eller 
låg grad 

6 6 7 2 3 12

Nej, i ganska/ 
mycket låg grad 

4 1 4 1 5

TOTALT 22 22 33 5 6 44

                                          
235 Ingen elev tar helt avstånd från detta mål. 
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Enligt eleverna är det mest på slutet, i skolår nio, som de läst skönlitteratur 
och då främst de så kallade klassikerna. De har nästan inte alls läst hela 
litterära verk, utan det är främst utdrag ur texter som eleverna kommit i 
kontakt med.
   Av de elever som valt att kommentera sina svar är det flera som i dessa 
lyfter fram att de faktiskt inte läst så mycket böcker, att de läst mer om
författarna än av författarna ifråga.

Vi har läst en författare och så nån, vi har en sån där bok, där finns små snuttar som 
dom har skrivit och så. Och så ska vi svara på frågor om dom där och det dom skrivit 
(Min. 5, pojke). 

Det framstår som om eleverna lärt sig mer om författarna än om den tid och 
de värderingar som kommer till uttryck i författarnas verk. Två elever, som 
uppger att de i ganska eller mycket låg grad fått ökad förståelse genom 
litteraturen, ger uttryck för att denna typ av litteratur inte förekommer i 
svenskundervisningen. En del elever tycker vidare att det är svårt att skilja 
mellan det som de läser utanför skolan och det de läser inom skolans ram. 
   Av tabell 13.6 framgår att samstämmigheten mellan elevens uppfattning 
om målets relevans och det av eleven erfarna läranderesultatet generellt sett 
är låg. Endast 22 av de 36 eleverna, (61,1%), som helt eller med tvekan 
instämmer i målet uppger att den lästa litteraturen i mycket eller ganska hög 
grad bidragit till ökad förståelse. 

Tabell 13. 6. Samband mellan instämmande i mål och läranderesultat avseende 
tillägnandet av ökad förståelse för andra människor genom skönlitteratur 

Har de texter och böcker som du läst i skolan gett 
dig ökad förståelse hur olika människor lever i 
Sverige och i andra länder? 

Att eleverna genom att läsa skön - 
litteratur från andra länder får ökad 
förståelse för hur människor lever i 
olika länder 

Ja, i 
mycket/
ganska hög 
grad

I varken 
hög eller 
låg grad

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad

TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 22 11 3 36
Varken instämmer eller tar avstånd   3 1   4 
Tar avstånd med tvekan/helt   2   1 1   4 
TOTALT 27 12 5 44
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b.

Det föreligger inte heller något signifikant statistiskt samband, enligt 
Kendalls tau-b, mellan elevernas uppfattningar om målens relevans och av 
dem själva uppskattat läranderesultat. 
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Kulturkompetens inom so-ämnena 

Att utveckla kunskap om och inlevelse i människors olika sätt att leva 
och få ökad förståelse och respekt för  andras kulturer 
Av tabell 13.7 framgår att en klar majoritet (84,4%) av eleverna anser att det 
är ett viktigt mål inom so-ämnena, att man utvecklar kunskap om och 
förmåga till inlevelse i människors olika sätt att leva.  

Tabell 13. 7. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom so-
ämnena ”Att eleverna utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i 
människors olika sätt att leva” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

21 17 28 5 5 38

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

3 4 4 1 2 7

Tar avstånd med 
tvekan/helt 
TOTALT 24 21 32 6 7 45

Allra mest positiva till detta mål är flickorna236 medan någon större skillnad 
i uppfattningar mellan elever med olika språklig bakgrund inte kan utläsas 
av tabellen och framträder inte heller i kommentarerna.
   Ingen av eleverna som valt svarsalternativet ”Varken instämmer eller tar 
avstånd” har kommenterat sitt svar. Däremot framkommer det skillnader 
mellan de elever som instämmer helt respektive de elever som instämmer 
med tvekan i målet (den översta kategorin i tabellen). 
   Elever som instämmer helt i målet uppfattar detta mål som viktigt i en mer 
generell bemärkelse, som något som helt enkelt är ett måste för samhället.  

Vad skulle vi ha för samhälle annars om ingen har respekt för det? (Min. 5, pojke). 

Elever som instämmer med tvekan ger uttryck för förbehåll av olika slag: att 
det är beroende av eget intresse, att det inte är riktigt lika viktigt som andra 
so-mål och inte minst att det finns gränser för förståelsen. Det sistnämnda 
uttrycks som att man helt enkelt inte kan förstå hur andra människor lever 
och tänker, eller att man inte vill förstå. Det kommer även till uttryck i 

                                          
236 Flickorna har också i större utsträckning än pojkarna valt alternativet ”Instämmer helt”. 
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kommentarer som signalerar att man även om man vill förstå så kan man 
inte acceptera: 

Det är klart att man skall försöka förstå, men jag kan ha egna åsikter om att det är 
inte så jäkla bra att man hugger händerna av varandra i vissa länder bara för att 
man snott ett äpple eller nåt. Det kan inte jag förstå (Maj. 8, flicka). 

Av tabell 13.8 framgår det att drygt hälften (68,2%) av eleverna anser att so-
undervisningen bidragit i mycket eller ganska hög grad till att deras 
förståelse och respekt för andra människor ökat. Det är emellertid en mindre 
andel elever (68,2%) som anser att den gjort det i mycket hög eller ganska 
hög grad jämfört med andelen (84,4%) som instämde helt eller med tvekan i 
att det var ett viktigt målområde för so-ämnena. En fjärdedel av eleverna 
anser att undervisningen bidragit i varken hög eller låg grad. Endast 3 elever 
(6,8%) anser att undervisningen bidragit i låg grad237

   I elevgruppen med minoritetsspråklig bakgrund är andelen som lägst då 
det gäller svarsalternativen att undervisningen bidragit i mycket hög eller 
ganska hög grad, men eftersom eleverna är så få går det inte att dra några 
långtgående slutsatser utifrån denna skillnad. Skillnaden mellan könen är 
marginell.

Tabell 13. 8 Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”I vilken grad har 
undervisningen bidragit till att Du fått ökad förståelse och respekt för 
andra människors kulturer, dvs. värderingar och sätt att leva?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
I mycket/ganska 
hög grad 

14 16 25 2 3 30

I varken hög eller 
låg grad 

6 5 4 4 3 11

I ganska/mycket 
låg grad 

2 1 2 1 3

TOTALT 22 22 31 6 7 44

Kommentarerna från de elever som tycker att undervisningen i mycket eller 
ganska hög grad bidragit till ökad förståelse och respekt fokuserar i stor 
utsträckning att undervisningen gett kunskaper som de tidigare saknat. 
Citatet nedan stämmer, med små nyansskillnader, väl in på flera andra 
elevers kommentarer. 

                                          
237 Ingen av eleverna har svarat att undervisningen bidragit i mycket låg grad. 
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För man lär sig mycket om andra kulturer och så. Allt som är främmande tycker man 
är skrämmande. Och när man lär sig mer om det så förstår man dom bättre. Då blir 
det inte obehagligt längre. Så det tycker jag är jättebra (Maj. 18, pojke). 

Det är emellertid inte alltid alldeles klart vad eleverna själva menar med att 
de fått ökad förståelse och respekt. Vissa utgår från att det egna sättet att 
leva också borde vara norm för andra, vilket är mycket tydligt i den här 
elevens kommentar. 

Jag har ju fått information om hur andra kulturer har det. Jag tycker inte det är bra, 
vissa kulturer som dom har det. Men jag respekterar ju det och låter dom ha så som 
dom gör och. Jag respekterar deras kulturer fast jag tycker ändå att dom gör fel. Jag 
tycker att som jag har det så är det mycket bättre (Maj. 56, flicka). 

I liknande kommentarer kommer det till också ibland till uttryck att så länge 
det är respekt för ”kulturer” och religiösa sedvänjor utanför Sverige så går 
det bra, men om människorna bor här så borde de anpassa sig till det så 
kallade svenska sättet att leva.
   En elev betonar i sin kommentar att det faktum att det finns elever med 
minoritetsbakgrund i klassen har betydelse för vad hon som elev har lärt sig: 

För innan då kanske man inte visste så mycket om, vi säger kanske om muslimer. 
Man tyckte att dom äter inte kött, men hallå, såna saker. Ska det va så himla konstiga 
grejer? Men nu när man har lärt sig mycket om det. Och nu när det finns muslimer i 
klassen så berättar dom grejer och så här. Då får man mer förståelse – aha är det så 
liksom … Innan tyckte man att dom hade olika konstiga saker för sig, tycker man 
liksom. I och för sig tycker jag fortfarande att mycket är konstigt, men man måste 
acceptera för det är deras religion (Maj. 40, flicka). 

Nästan alla elever som anser att undervisningen i varken hög eller låg grad  
respektive i ganska låg grad bidragit till ökad förståelse och respekt och som 
kommenterat sina svar tycker att man lärt sig detta utanför skolan snarare än 
genom undervisningen i so-ämnena. Föräldrar och ”samhället” lyfts fram 
som mer betydelsefulla för deras lärande. Någon menar att det rent av är 
medfött.
   Pojkarnas kommentarer innehåller oftare att de faktiskt lärt sig genom 
undervisningen, medan flickorna i större utsträckning lyfter fram lärandet 
utanför skolan: i hemmet och på fritidsgården till exempel. Ingen av 
eleverna med minoritetsbakgrund och annat modersmål än svenska har 
kommenterat sitt svar.
   Av tabell 13.9 framgår att 27 av de 36 (75%) eleverna som instämmer helt 
eller med tvekan i målet också uppger att de i mycket eller ganska hög grad 
fått ökad förståelse och respekt för andras människors sätt att leva.
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Tabell 13. 9.  Samband mellan instämmande i mål och läranderesultat avseende ökad 
respekt och förståelse för andra människor genom so-undervisningen 

I vilken grad har undervisningen bidragit till att 
Du fått ökad förståelse och respekt för andra 
människors kultur, dvs. värderingar och sätt att 
leva? 

Att eleverna utvecklar kunskap om 
och förmåga till inlevelse i 
människors olika sätt att leva 

Ja, i 
mycket/
ganska
hög grad

I varken 
hög eller 
låg grad 

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 27   8 1 36
Varken instämmer eller tar avstånd   3   3 1   7 
Tar avstånd med tvekan/helt
TOTALT 30 11 2 43
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b. 

Det föreligger emellertid inte, enligt Kendalls tau-b, något signifikant 
statistiskt samband mellan elevers uppfattningar om vikten av att utveckla 
kunskap om och förmåga till inlevelse i människors sätt att leva och av dem 
själva uppskattat läranderesultat. 

Sammanfattning kulturkompetens 
Sammantaget då det gäller den interkulturella lärandekomponenten 
kulturkompetens framkommer det att eleverna i stor utsträckning instämmer 
helt eller med tvekan i att tillägnandet av kunskap om och förmåga till 
inlevelse i andra människors sätt att leva är viktiga målområden inom såväl 
svensk- som so-ämnena. Det är också tydligt att kulturkompetens ses som 
mer ”naturligt” och självskrivet inom so-ämnena och som mindre självklart 
inom svenskämnena. Motsvarande kunskaper om och samhörighet med det 
svenska kulturarvet ställer sig eleverna mer avvaktande till.
   Då det gäller elevernas generella läranderesultat inom ett målområde 
ligger detta, enligt elevernas egna utsagor, på en lägre nivå än elevernas 
generella instämmande i målen. Sambandet mellan i vilken utsträckning 
eleven instämmer i målen och hur eleven själv uppskattade sitt 
läranderesultat är alltså svagt. Inte i något fall finns det signifikanta 
samband, enlig Kendalls tau-b, mellan instämmande i mål och upplevda 
läranderesultat.
   Av elevernas kommentarer framgår det att valet av skönlitterära böcker 
har stor betydelse. Många elever uttrycker, då det gäller de svenska 
klassikerna, att de har uppfattat de förelagda böckerna som tråkiga och att 
bokvalet i vissa fall motverkat deras lärande. Selma Lagerlöf förefaller inte 
vara ett bra val om man önskar att eleverna genom läsning av svenska 
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klassiker skall känna samhörighet med den svenska kulturen och de svenska 
värderingarna.
   När det gäller icke svensk skönlitteratur framgår det att eleverna anser det 
som både viktigt och intressant att lära sig om hur olika människor lever och 
tänker. Flera elever betonar också att det är viktigt med denna kunskap med 
tanke på att Sverige idag inte är ett kulturellt homogent samhälle. 
   Av kommentarerna framgår även att eleverna tycker att man särskilt inom 
so-ämnena bör ägna sig åt att skapa förståelse för andra kulturer och 
värderingar. Det är också tydligt att eleverna åtminstone i retoriken anser att 
det är viktigt att acceptera och respektera andra kulturyttringar. I praktiken 
verkar det som om det egna sättet att leva för många elever trots allt utgör 
norm för hur man betraktar och värderar alternativa levnadssätt. 
  Det framgår också tydligt att skolan inte utgör den enda arenan där man lär 
sig visa respekt eller utvecklar större förståelse. Hemmet och fritiden utgör i 
detta sammanhang viktiga socialisationsagenter.
   Elevernas instämmande i målområdena för den interkulturella 
lärandekomponenten kulturkompetens innebär således inte med automatik 
förstärkande socialisation och interkulturellt lärande inom svensk- och so-
ämnena. 

Målområden avseende demokratiskt 
förhållningssätt

De målområden ur kursplanerna för svensk- och so-ämnena, med 
utgångspunkt i den formella läroplanens mål, som jag valt som 
representativa för den interkulturella lärandekomponenten kulturkompetens 
redovisas nedan med den formulering som förelades eleverna vid 
intervjuerna.

1. Att alla elever har sådana kunskaper i det svenska språket att han eller 
hon  kan delta i  samtal och diskussioner.  

2. Att alla elever känner att de kan påverka i samhället. 
3. Att alla elever har respekt för andras åsikter. 
4. Att alla elever tar avstånd från förtryck av människor 
5. Att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika 

informationskällor, som t.ex. dagstidningar, nyhetsrapporteringar och 
Internet (SKOLFS 1995:46, 1998:4; Utbildningsdepartementet, 
1994a, 1994b, 1998).

De ovanstående målområdena fångar tillsammans in de olika dimensionerna 
av den interkulturella lärandekomponenten demokratiskt förhållningssätt: 
mänskliga rättigheter, demokratifostran och kritiskt tänkande (se även 
kapitel fem). 
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   Det är främst inom so-ämnena som mål relaterade till ett demokratiskt 
förhållningssätt kommer till uttryck, men även målet att eleverna skall 
kunna kommunicera på svenska, som återfinns inom svenskämnena, räknar 
jag dit.
   Då det gäller det första målområdet menar jag att utan sådana kunskaper i 
samhällsspråket, att individen kan använda det inom samhällets olika 
domäner, är risken överhängande att hon eller han utestängs från 
möjligheten att delta i såväl den offentliga debatten som i mer informella 
sammanhang. Att individen själv kan delta och därmed påverka är en viktig 
dimension i det demokratiska förhållningssättet och därmed som mål i 
skolans demokratifostran. 
   Det andra målområdet, att ha tilltro till sin förmåga att påverka i samhället, 
är ett centralt mål också för so-ämnena i en mer generell bemärkelse och 
således inte enbart ett målområde för det interkulturella lärandet. En tilltro 
till denna förmåga förutsätter att man har de kunskaper och färdigheter som 
krävs för ett sådant deltagande och att man känner att man är en del av 
samhället. 
   Att ha respekt för andras åsikter, det tredje målområdet ovan, innebär att 
individen har förståelse och acceptans också för uppfattningar och 
värderingar som inte står i överensstämmelse med de egna. Åsiktsfrihet kan 
ses som en del av de mänskliga fri- och rättigheterna som måste ingå i ett 
demokratiskt förhållningssätt. Detta betyder emellertid inte att man skall 
förhålla sig passivt till exempelvis rasistiska eller främlingsfientliga åsikter, 
det vill säga åsikter som står i strid med ett demokratiskt förhållningssätt.  
   Också det fjärde målområdet tar fasta på de mänskliga fri- och 
rättigheterna, men är mer inriktat på handling och handlingsberedskap.
   Ett demokratiskt förhållningssätt i interkulturella relationer förutsätter 
även att individen kan värdera information på ett kritiskt sätt. Detta gäller 
inte minst den information och den propaganda som sprids om invandrare, 
flyktingar och andra grupper på Internet och i andra media. Denna 
dimension238 kommer till uttryck i det femte målområdet ovan.  

Målområde demokratiskt förhållningssätt inom svensk-
ämnena

Att kunna delta i samtal och diskussioner och argumentera för sin åsikt 
Av tabell 13.10 framgår det att alla elever instämmer helt eller med tvekan i 
att det är ett viktigt mål för svenskämnena att man som elev tillägnar sig 
sådana kunskaper i det svenska språket att man kan delta i samtal och 

                                          
238 Denna dimension skulle även kunna undersökas inom svenskämnet, men jag valdeatt fråga eleverna 
inom ramen för so-ämnena, eftersom den då omfattade fyra ämnen. 

299



diskussioner. Därmed föreligger det inte heller några skillnader relaterade 
till språklig bakgrund eller kön. Detta är ett mål som ”alla” elever ställer sig 
bakom. 

Tabell 13. 10. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom 
svenskämnet ”Att alla elever har sådana kunskaper i det svenska språket 
att han eller hon kan delta i samtal och diskussioner” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

24 22 33 6 7 46

Varken instämmer 
eller tar avstånd 
Tar avstånd med 
tvekan/helt 
TOTALT 24 22 33 6 7 46

Eleverna betonar också i sina kommentarer att det är viktigt att kunna 
kommunicera på svenska och några elever ger uttryck för att 
kommunikation måste vara språkets viktigaste funktion. Detta gäller 
generellt, men en del elever betonar även den kommunikativa aspekten av 
språket som fundamental för exempelvis arbetslivet.  
   Några elever påtalar vidare att det är svårare för invandrare som inte varit 
så länge i Sverige och någon elev ifrågasätter om samma ”skala” för den 
språkliga kompetensen skall gälla för alla: 

Om man jämför typ en som kommer från Sverige med en invandrare och liksom han 
kan ju va bra på sitt sätt liksom, beroende på hur länge han har varit här (Maj. 52, 
flicka). 

En elev lyfter också fram att man genom att kommunicera faktiskt lär sig 
språket, vilket kan underlätta det språkliga lärandet för de som kan språket 
sämre: 

Ja men det är också ett sätt, om man inte kan svenska så bra, då liksom, då kan man 
lära sig av att argumentera med andra, lär sig prata svenska bättre om man typ 
pratar med folk och så där (Maj. 56, flicka). 

Av tabell 13.11 framgår det att drygt hälften (60,9%) av eleverna anser att 
svenskundervisningen i mycket eller ganska hög grad bidragit till att de lärt 
sig att argumentera för sin sak eller åsikt i en diskussion.
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Tabell 13. 11. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”Har Du lärt 
dig att argumentera för din sak eller åsikt i en diskussion?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Ja, i mycket/ 
ganska hög grad 

12 16 20 4 4 28

I varken hög eller 
låg grad 

4 2 5 1 6

Nej, i ganska/ 
mycket låg grad 

8 4 8 2 2 12

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Hälften av flickorna anser att de i mycket eller i ganska hög grad lärt sig att 
argumentera jämfört med 72,7% av pojkarna. Av eleverna med minoritets-
bakgrund är det drygt hälften som anser att de i ganska hög grad lärt sig 
det239.
   Ungefär en fjärdedel (26,1%) av eleverna anser att undervisningen i 
mycket eller ganska låg grad bidragit till att de lärt sig att argumentera eller 
försvara sin åsikt i en diskussion. 
   I kommentarerna från eleverna som svarat att de i mycket eller ganska hög 
grad lärt sig att argumentera för sin sak eller åsikt i en diskussion kommer 
det fram att det inte bara är undervisningen som sådan som bidragit. I sina 
kommentarer pekar eleverna på att bland annat klassen som sådan och 
klasskamraterna samt det egna hemmet har betydelse för detta lärande. Men 
lärarens förhållningssätt är också väsentligt: 

Ja men det har jag gjort. Så att man inte bara sitter tyst liksom och håller med. Det 
har hon varit rätt duktig med. Hon försöker få alla att prata så mycket som möjligt 
(Maj. 32, pojke). 

Kommentarerna bland eleverna som svarat i ganska respektive i mycket låg 
grad skiljer sig åt. Av dem som anser att de i ganska låg grad lärt sig 
argumentera anser sex av sju elever, som kommenterat sina svar, att de 
kunde det sedan tidigare, eller att de har lärt sig det utanför skolan.  

Jag kan argumentera men, men jag tror inte jag har lärt mig det i skolan” (Bl. 1, 
flicka). 

Tre av fyra elever, som ansåg att de i mycket låg grad lärt sig argumentera, 
kommenterar sitt svar med att de inte ägnat sig åt detta i 

                                          
239 Ingen av eleverna med minoritetsbakgrund angav alternativet i mycket hög grad. 
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svenskundervisningen. Flickorna svarar betydligt oftare än pojkarna att de 
lärt sig argumentera utanför skolan. 
   Av tabell 13.12 framgår det att endast 28 av 46 elever (60,8%) upplever att 
de i mycket eller ganska hög grad, genom svenskundervisningen, lärt sig att 
argumentera för sin sak eller åsikt i en diskussion. Detta skall jämföras med 
att alla instämmer helt eller med tvekan i målet att alla elever skall ha sådana 
kunskaper att de kan delta i samtal och diskussioner. 

Tabell 13. 12. Samband mellan instämmelse i mål och läranderesultat avseende om 
eleven har sådana kunskaper i svenska språket att den kan delta i samtal 
och diskussioner och om eleven upplever att den lärt sig att argumentera 

Har du lärt dig att argumentera för din sak eller 
åsikt i en diskussion? 

Att alla elever har sådana kunskaper i 
det svenska språket att han eller hon 
kan delta i samtal och diskussioner 

Ja, i 
mycket / 
ganska
hög grad

I varken 
hög eller 
låg grad 

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 28 6 12 46
Varken instämmer eller tar avstånd 
Tar avstånd med tvekan/helt 
TOTALT 28 6 12 46
Ingen statistisk analys är möjlig att genomföra.  

Det var inte möjligt att genomföra någon statiskt analys. 

Målområden demokratiskt förhållningssätt inom so-
ämnena

Att kunna påverka i samhället och delta i diskussioner 
Det första målområdet avseende demokratiskt förhållningssätt inom so-
ämnena handlar om elevernas inställning till om man inom dessa ämnen 
skall tillägna sig en tilltro till sin egen förmåga att påverka och därmed 
kunna vara delaktig i samhället (se tabell 13.13). 
   Av tabell 13.13 framgår det att det finns en stor uppslutning också kring 
målet att elever känner att de kan påverka i samhället. Nästan alla (91,3%) 
elever ställer sig helt eller med tvekan bakom målformuleringen och det är 
endast en elev som helt eller med tvekan tar avstånd från målet240.

                                          
240 Detta målområde är centralt inom all so-undervisning och inte endast som en interkulturellt 
lärandekomponent. Trots det är det endast lite mer än hälften (58,7%) av eleverna som instämmer helt i att 
detta är ett viktigt mål inom so-ämnena. Endast en elev har emellertid helt tagit avstånd från detta mål. 
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   Skillnaderna mellan elever med olika kön eller språklig bakgrund är 
marginella. Däremot finns det skillnader i elevernas kommentarer med 
utgångspunkt i om de instämmer helt eller med tvekan i målet. 
Tabell 13. 13. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom 

so-ämnena ”Att alla elever känner att de kan påverka i samhället” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

22 20 30 6 6 42

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

1 2 3 3

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

1 1 1

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Alla elever som instämmer helt och som kommenterat sina svar understryker 
att det är viktigt att man kan påverka och ha en egen talan. 

Det instämmer jag helt i. För det ska man ju ha. Annars kan man ju inte leva ett 
normalt liv. Man måste ha något att säga till om och veta hur man ska ha saker och 
så (Bl. 2, flicka). 

Bland eleverna som instämmer med tvekan i att det är ett viktigt mål att 
eleverna känner att de kan påverka i samhället är det flera som menar att det 
inte är så mycket man som 16-åring, eller som individ, kan göra för att 
påverka i samhället. 

Ja det är det väl, egentligen, men jag tycker man kan inte påverka så mycket så det är 
bara att lura eleverna. … Så mycket kan man inte som individ påverka samhället, så 
det är lite att tolka det opportunistiskt tycker jag (Min. 5, pojke). 

Eleven som helt tar avstånd från målet anser att man helt enkelt är för ung 
för att bestämma något själv när man slutar grundskolan, man är inte 
tillräckligt vuxen då. 

Man är ändå ungdom. Jag tycker inte att man är vuxen om man går i nian, liksom går 
ut nian. Det här ska jag göra själv. Nu ska jag bestämma med mig själv. Jag tycker 
inte det (Min. 17, flicka). 

Ingen av eleverna som valt alternativet ”Varken instämmer eller tar avstånd” 
har kommenterat sina svar. 
   Av tabell 13.14 framkommer det att drygt hälften, (63%), av samtliga 
elever anser att de i mycket eller ganska hög grad deltar i diskussioner inom 
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so-undervisningen och argumenterar för sina åsikter. Ungefär en fjärdedel, 
(23,9%), av samtliga elever uppger att de i ganska eller mycket låg grad 
deltar.
Tabell 13. 14. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”I vilken grad 

deltar Du i diskussioner och argumenterar för dina åsikter?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
I mycket/ganska 
hög grad 

14 15 18 5 6 29

I varken hög eller 
låg grad 

4 2 5 1 6

I ganska/mycket 
låg grad 

6 5 10 1 11

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Nästan alla elever med blandad bakgrund eller med minoritetsbakgrund 
uppger att de deltar i ganska eller mycket hög grad. När det gäller 
elevgruppen med minoritetsbakgrund förklaras den höga andelen till en del 
av att två av eleverna går i en särskild, mycket liten, so-grupp där det helt 
enkelt är omöjligt att inte delta i de diskussioner som spontant uppstår eller 
initieras av läraren. Detta betyder emellertid inte med automatik att dessa 
elever deltar i diskussioner i vilka även elever med majoritetsbakgrund eller 
blandad bakgrund är involverade. 
   Eleverna som svarat att de deltar i ganska eller mycket hög grad i 
diskussionerna ger i sina kommentarer uttryck för att de ofta eller alltid 
deltar, åtminstone om det är ett ämne som intresserar dem. 
   Bland elever som svarat att de deltar i mycket hög grad ger 
kommentarerna en bild av att de måste få säga vad de tycker, att de måste få 
ge uttryck för vad de tycker: 

Om jag tycker en sak så säger jag det rakt ut. Och tycker jag att något är fel så säger 
jag det rakt ut. … Jag är alltid med, diskuterar nästan jämt (Bl. 13, flicka) 

Kommentarerna från eleverna som svarat att de deltar i ganska hög grad 
uttrycker ungefär det samma, men flera betonar att det måste vara något som 
intresserar dem. Det sistnämnda blir ännu mer tydligt bland eleverna som 
anser sig delta i varken hög eller låg grad. 
   Kommentarerna från eleverna som svarat att de deltar i låg eller mycket 
låg grad uttrycker i stort sett att de antingen inte hinner med diskussionerna, 
att de känner att de inte kan påverka eller förstå alternativt att de inte orkar 
engagera sig. 
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Om jag har något att säga då hinner alltid någon före så då sitter jag hellre och 
lyssnar (Bl. 13, flicka). 

Ovanstående mönster gäller för både flickor och pojkar, men pojkarna har i 
mindre utsträckning kommenterat sina svar. Men att pojkar och flickor 
deltar i diskussionerna på olika sätt kommer till uttryck i kommentarer som: 

Tjejerna dom kanske tycker mycket, men dom liksom bara viskar det till varann. Inte 
så här, men vi killar vi säger det rätt ut (Maj. 6, pojke). 

Av tabell 13.15 framgår det att två tredjedelar av eleverna både anser att det 
är ett ganska eller mycket viktigt mål att kunna påverka i samhället och som 
uppger att de i ganska eller mycket hög grad deltar i diskussioner och 
argumenterar för sin åsikt. En tredjedel av eleverna som instämmer helt eller 
delvis i att det är ett viktigt mål uppger att de antingen deltar i varken hög 
eller låg grad alternativt i ganska eller mycket låg grad. 

Tabell 13. 15. Samband mellan instämmelse i mål och läranderesultat avseende att 
kunna påverka i samhället och deltagande i diskussioner 

I vilken grad deltar Du i diskussioner och 
argumenterar för dina åsikter? 

Att alla elever känner att de kan 
påverka i samhället 

Ja, i 
mycket/
ganska
hög grad

I varken 
hög eller 
låg grad

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 28 5   9 42
Varken instämmer eller tar avstånd 1   2   3 
Tar avstånd med tvekan/helt   1   1 
TOTALT 29 6 11 46
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b. 

Det finns inget signifikant samband mellan instämmande i mål och upplevt 
läranderesultat.

Att acceptera och respektera andras åsikter som mål och i handling 
Det andra målområdet avseende demokratiskt förhållningssätt inom so-
ämnena avser respekten för andras åsikter. Av tabell 13.16 framgår det att i 
stort sett alla (97,8%) elever anser att det är ett viktigt mål för so-
undervisningen att man lär sig att respektera andras åsikter.
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Tabell 13. 16. . I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom 
so-ämnena ”Att alla elever har respekt för andras åsikter” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

24 21 33 6 6 45

Varken instämmer 
eller tar avstånd 
Tar avstånd med 
tvekan/helt 

1 1 1

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Om man studerar de ursprungliga fem svarsalternativen framkommer att alla 
flickor utom en (95,8%) instämmer helt i målet medan endast cirka tre 
fjärdedelar (72,7%) av pojkarna gör det. En lägre andel av eleverna med 
minoritetsbakgrund instämmer helt (57,1%), men eftersom eleverna är så få 
är denna skillnad mindre intressant. 
   Det som bland annat framkommer när man studerar elevernas 
kommentarer är att många med emfas uttrycker att man måste få ha vilka 
åsikter man vill, men det finns även elever som tydligt markerar att det finns 
en gräns för vilka åsikter man får ha, eller åtminstone uttrycka. 
   Både flickor och pojkar understryker i sina kommentarer att respekt för 
andras åsikter är ett viktigt eller mycket viktigt mål och att detta innebär att 
man lyssnar på vad andra har att säga även om man själv inte tycker 
likadant:

Därför att man ska lyssna på varann. Man behöver inte påverkas av vad de andra 
säger, men man kan alltid vara tyst och lyssna, lyssna på vad andra tycker och förstå 
hur man ska bete sig. Att man inte kan säga saker som kan vara sårande. Det är 
viktigt att lyssna (Maj. 3, flicka). 

Det framkommer också i flera av elevernas kommentarer att de tycker att 
man i för liten utsträckning respekterar varandras åsikter inom klassen.

Det måste man arbeta mer på, för det är ingen som respekterar varandra i våran 
klass (Maj. 8, flicka). 

Andra uppfattningar som kommer fram i kommentarerna är att man inte kan 
respektera alla åsikter, till exempel inte nazistiska, eller att respektera andras 
åsikter inte kan vara ett so-mål, utan det måste vara ett mål för alla ämnen 
och för hela livet. Det är också intressant att vissa elever lyfter fram att man 
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inte måste vara eller bli överens, eller ens kompromissa, utan det är att man 
lyssnar på varandras argument som innebär respekt. 
   Eleven som tar avstånd med tvekan har däremot valt att inte kommentera 
sitt svar. 
   Av tabell 13.17 framgår det att de flesta, 82,6%, eleverna anser att de i 
mycket eller ganska hög grad accepterar andras åsikter. Den största 
skillnaden är mellan pojkar och flickor. Nästan alla flickorna (91,7%), 
jämfört med 72,8% av pojkarna, anser att de accepterar andras åsikter i 
mycket eller ganska hög grad. Ungefär var tionde elev (10,9%) svarar att de 
i ganska eller mycket låg grad accepterar andras åsikter.

Tabell 13. 17. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”I vilken grad 
accepterar Du andras åsikter?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
I mycket/ganska 
hög grad 

22 16 27 5 6 38

I varken hög eller 
låg grad 

3 3 3

I ganska/mycket 
låg grad 

2 3 3 1 1 5

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Generellt sett ger eleverna i sina kommentarer uttryck för att de vill och 
försöker acceptera andras åsikter, men också att det finns vissa åsikter som 
man bara inte kan eller vill acceptera. 
   Det framkommer en skillnad mellan eleverna som svarat i mycket 
respektive i ganska hög grad. Eleverna som svarat att de i mycket hög grad 
accepterar andras åsikter betonar ofta att man måste acceptera andras åsikter 
för annars kan man inte själv förvänta sig respekt för sina åsikter: 

Om inte jag accepterar deras åsikter, respekterar deras åsikter, varför ska dom 
respektera alla mina åsikter då? (Maj. 56, pojke). 

Eleverna som svarat att de accepterar andras åsikter i ganska hög grad har 
oftast med i sina kommentarer att det finns gränser för vad man kan 
acceptera: 

Om det är någonting som jag tycker är helt fel, som rasismen, då har jag väldigt 
svårt att acceptera det. Men ändå. Men man ska ju ändå acceptera. Om en människa 
tycker annorlunda så måste jag ju acceptera (Bl. 2, flicka). 
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Av de fem elever som svarat i ganska eller mycket låg grad är det endast en 
elev som kommenterat sitt svar och hon säger att hon inte accepterar andras 
åsikter, eftersom hon själv alltid måste ha rätt. 
   Av tabell 13.18 framgår det att 37 av 46 elever (80,4%) både instämmer 
helt eller med tvekan i att det är viktigt att respektera andras åsikter och 
uppger som läranderesultat att de i mycket eller ganska hög grad accepterar 
andras åsikter. Fem (10,9%) av eleverna säger att de endast i mycket eller 
ganska låg grad accepterar andras åsikter. Detta resultatet kan möjligen ses 
som ett mått på en viss självinsikt hos dessa elever – vad de anser borde 
gälla och vad som faktiskt gäller för dem själva korresponderar inte alltid 
fullt ut. 

Tabell 13. 18.  Samband mellan instämmelse i mål och läranderesultat avseende att ha
  respekt för andras åsikter 

I vilken grad accepterar du andras åsikter? 

Att alla elever har respekt för andras 
åsikter

Ja, i 
mycket/
ganska
hög grad

I varken 
hög eller 
låg grad 

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 37 3 5 45
Varken instämmer eller tar avstånd 
Tar avstånd med tvekan/helt   1   1 
TOTALT 38 3 5 46
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b. 

Det föreligger inget signifikant statistiskt samband mellan att instämma i 
målet och läranderesultat.
   I anslutning till frågan om i vilken omfattning man accepterar andras 
åsikter ställde  jag även en öppen följdfråga om vilka åsikter man tar avstånd 
från.
   Generellt framkommer att eleverna tar avstånd från rasism och förtryck av 
människor samt generaliseringar, men av svaren framkommer det också att 
det finns två diskussionsämnen, homosexualitet och invandrare/invandring,
som ständigt och jämt debatteras och där eleverna har olika åsikter. Många 
flickor ger uttryck för att det är pojkarna som ständigt aktualiserar dessa 
frågor och att de har åsikter i dessa ämnen som flickorna tar avstånd från. 
Bland flickornas svar finns också att man tar avstånd från det som är 
kränkande mot just flickor. 
   Några av pojkarnas uttrycker i sina kommentarer åsikter om att de inte kan 
acceptera homosexualitet och att de tycker att man låter för många 
invandrare komma till Sverige. Dessa åsikter försvarar man även i 
diskussionerna:
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Jag gillar inte såna här grejer att, såna åsikter att typ att det är ok, att bögar till 
exempel – typ att såna ska få skaffa barn och grejer. Såna grejer eller att typ vi ska ta 
in hur mycket svartskallar som helst typ. Det gillar jag inte heller. Jag är inte rasist, 
men jag gillar inte att vi tar in, och så tar vi in hur mycket som helst. Och så sätter vi 
allihop i ett område så blir det typ kulturkrockar kan man säga (Bl. 16, pojke). 

Även om man ger uttryck för kritik av invandringspolitiken eller har åsikter 
om hur invandrare är betonar man också samtidigt, precis som i citatet ovan, 
att man inte är rasist. Trots det hamnar flera i sin argumentation i 
generaliseringar om vissa grupper:  

Du vet det här med utlänningar. En person som är född i Sverige men har annan 
hudfärg, det ser jag som en person som är svensk. Men en person som kommer från 
ett land, och kommer hit … ja man kan inte kräva att dom ska byta religion. … man 
borde kunna kräva att dom tar avstånd från religionen på ett annat sätt när dom är 
här. Som till exempel dom slår ju sina barn ibland och de är ju förbjudet enligt 
svensk lag och det, och det skiter dom i fullständigt. Det känns liksom som om lag, 
svensk lag, inte har något att säga till om i vissa sätt. Och det tycker jag är synd. 
Annars är det, jag inget alls emot utlänningar så men (Maj. 18, . 

Ovanstående citat får illustrera vad som kommer fram också i flera andra 
kommentarer.

Att ta avstånd från förtryck av människor som mål och i handling 
Av tabell 13.19 framkommer det att nästan alla elever (89,1%) instämmer 
helt eller med tvekan i att detta är ett viktigt mål för so-ämnena. Det är 
endast två pojkar som tar avstånd från detta mål241.

Tabell 13. 19.  I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom 
so-ämnena ”Att alla elever tar avstånd från förtryck av människor” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

23 18 29 6 6 41

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

1 2 2 1 3

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

2 2 2

TOTALT 24 22 33 6 7 46

                                          
241 Ingen elev tar helt avstånd från detta mål. 
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Bland eleverna som instämmer helt eller med tvekan i att det är ett viktigt 
mål ges i de vanligaste kommentarerna uttryck för ett understrykande av att 
det är viktigt att inte förtrycka någon, men någon påpekar också att detta mål 
är svårt att uppnå, eftersom våld alltid kommer att finnas: 

Ja det är väl viktigt det också, fast det är svårt. Våld kommer väl alltid att finnas 
(Maj. 9, pojke). 

Några av eleverna ger i sina kommentarer även uttryck för att det inte kan 
vara ett absolut mål. Till exempel menar en elev att en persons upplevelse av 
att vara förtryckt, eller illa behandlad, inte behöver betyda att den faktiskt är 
det. En annan elev menar att förtryck ibland är mer legitimt än annars, till 
exempel om någon som tidigare blivit dömd för mord blir förtryckt av 
människorna i sitt bostadsområde: 

Det beror på vad det är för sorts människor också som är förtryckt liksom. Det kan ju 
vara till exempel ja före detta mördare, eller nånting sånt där. Om han är förtryckt 
av, där han bor. Och. Jag vet inte riktigt, då, instämmer med tvekan. (Bl. 16, pojke). 

Ytterligare en elev, med minoritetsbakgrund, menar att tydligt förtryck från 
svenskar kan vara bättre än ett otydligt, eftersom man då vet att man skall 
vara rädd för den personen. 
   En elev som varken instämmer eller tar avstånd ger uttryck för en mycket 
pessimistisk ståndpunkt då hon menar att förtryck är ingenting man kan göra 
någonting åt, eftersom: 

Jag menar att liksom om nån går och trycker ned den personen så kommer andra att 
trycka ned den som trycker ned den personen (Maj. 21, flicka). 

En av eleverna som svarat att de med tvekan tar avstånd från målet menar att 
det är en motsättning mellan vad som är rätt och fel i det här fallet. Å ena 
sidan är det inte bra med rasism och sådant och å andra sidan skall man få 
säga vad man tycker och tänker. 
   Av tabell 13.20 framgår det att svaren varierar mycket då det gäller i 
vilken grad eleverna anser att undervisningen i so-ämnena bidragit till att de 
tar avstånd från att människor behandlas på ett kränkande sätt.
   Ungefär två tredjedelar (65,2%) av eleverna anser att undervisningen 
bidragit i mycket eller i ganska hög grad. Andelen som anser att 
undervisningen bidragit i mycket eller ganska hög grad är störst bland elever 
med minoritets- eller blandad bakgrund. En femtedel (19,6%) av samtliga 
elever har valt alternativet ”i varken hög eller låg grad. Sju av eleverna 
(15,2%) anser att undervisningen bidragit i ganska eller mycket låg grad till 
att de tar avstånd från att människor behandlas på ett kränkande sätt. Ingen 
av eleverna med blandad bakgrund eller med minoritetsbakgrund har valt 
detta svarsalternativ. 
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Tabell 13. 20. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”I vilken grad 
har undervisningen i SO bidragit till att Du tar avstånd från att människor 
behandlas på ett kränkande sätt?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
I mycket/ganska 
hög grad 

17 13 19 5 6 30

I varken hög eller 
låg grad 

4 5 7 1 1 9

I ganska/mycket 
låg grad 

3 4 7 7

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Av de kommentarer som elever som svarat i mycket eller ganska hög grad 
gett framkommer det att de anser att det bland annat är genom lärarens 
förhållningssätt, diskussionerna samt till följd av de faktakunskaper man 
tillägnat sig genom undervisningen som påverkan skett. 

Men ju mer man liksom, ju mer man får reda på fakta liksom om, vi säger olika 
religioner, då lär man ju sig mer och då får man ju mer förståelse och då respekterar 
man ju det (Maj. 40, flicka). 

Flera elever påpekar också att detta inte är något som man bara lär sig i 
skolan, utan också något som man har med sig hemifrån: 

Det får vi. Det får man lära sig redan som är liten också. Så det är både skola och 
hemma liksom. Det är både ock, samarbetet. … Han tar väldigt avstånd från det 
våran so-lärare då, men det är väl från person till person, men. Men jag tycker att 
dom gör väldigt bra jobb här (Bl. 2, flicka). 

Bland eleverna som svarat i varken hög eller låg grad, eller som svarat i 
ganska eller mycket låg grad är det få som kommenterat sina svar. Dessa 
elevers kommentarer är knapphändiga och visar mer på att man antingen 
inte tycker detta budskap är tydligt i undervisningen eller att det bara är 
självklart.
   Av tabell 13.21 kan man utläsa att 29 av de 46 eleverna, (63%), både 
instämmer helt eller med tvekan i målet att man som elev lär sig att ta 
avstånd från förtryck av människor och anser att undervisningen bidragit i 
mycket eller ganska hög grad till att man tar avstånd från kränkande 
behandling. Då det gäller resten av eleverna är resultaten mycket splittrade.  
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Tabell 13. 21.  Samband mellan instämmande i mål och läranderesultat avseende att ta 
avstånd från att människor behandlas på ett kränkande sätt 

I vilken grad har undervisningen i SO bidragit till 
att du tar avstånd från att människor behandlas 
på ett kränkande sätt? 

Att alla elever tar avstånd från 
förtryck av människor

Ja, i 
mycket/
ganska
hög grad 

I varken 
hög eller 
låg grad

Nej, i 
ganska/
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 29 7 5 41
Varken instämmer eller tar avstånd   1 1 1   3 
Tar avstånd med tvekan/helt 1 1   2 
TOTALT 30 9 7 46
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b.

Det föreligger inget signifikant samband mellan instämmande i målen och 
läranderesultat.

Kritiskt förhållningssätt som mål och läranderesultat 
Av tabell 13.22 framgår det att de allra flesta av eleverna (91,3%) instämmer 
helt eller med tvekan i målet att eleverna skall utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt till olika informationskällor. 

Tabell 13. 22. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt mål inom 
so-ämnena ”Att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika 
informationskällor, som t ex dagstidningar, nyhetsrapporteringar och 
Internet?”.

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

23 19 30 5 7 42

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

1 1 1 1 2

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

2 2 2

TOTALT 24 22 33 6 7 46

Av elevernas kommentarer framkommer det att de generellt sett, inte bara 
inom so-ämnena, tycker det är viktigt att vara kritisk och ifrågasättande. De 
anser att om man inte har ett kritiskt förhållningssätt så kommer man att bli 
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lurad. Inställningen är att man kan inte läsa eller ta till sig information och 
tro att det är sanningen242 som presenteras, utan man måste vara kritisk: 

För annars så tror man på allt och då blir det helt – då ser man inte verkligheten som 
den egentligen är (Maj. 4, pojke). 

Kommentarer som den ovan fälls främst av de elever som svarat att de 
instämmer helt. Elever som med tvekan instämmer i målet, och som 
kommenterat sina svar, ger mer svepande kommentarer. Bland annat ger de 
uttryck för att det inte är lika viktigt som andra mål inom so-ämnena. Ibland 
ses ett kritiskt förhållningssätt som något som är skilt från lärandet i sig: 

Det är typ viktigare att man lär sig (Maj. 46, pojke). 

Båda eleverna som valde alternativet ”varken instämmer eller tar avstånd” 
anser att det inte överhuvudtaget är viktigt att vara kritisk och ifrågasättande. 
   Det är endast två elever, båda pojkar, som tog helt respektive med tvekan 
avstånd från målet. Dessa två elever har inte kommenterat sina svar. 
   Av tabell 13.23 framgår det att cirka hälften (48,9%) av eleverna anser att 
de i mycket eller ganska hög grad är kritiska och ifrågasättande.

Tabell 13. 23. Hur eleverna uppfattar läranderesultatet avseende frågan ”I vilken grad 
är Du kritisk och ifrågasättande då Du läser och använder material från 
olika källor, som t ex Internet?” 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
I mycket/ganska 
hög grad 

13 9 15 3 4 22

I varken hög eller 
låg grad 

9 10 13 3 3 19

I ganska/mycket 
låg grad 

1 3 4 4

TOTALT 23 22 32 6 7 45

Om man studerar den femgradiga skalan framgår det att endast cirka var 
tionde (11,1%) elev anser att de i mycket hög grad är kritiska och 
ifrågasättande när de läser eller använder källor av olika slag.

                                          
242 Något som framkom vid intervjuerna var att närvaron av elever från det krigshärjade forna Jugoslavien 
påverkat en del elever i riktning mot att de medvetandegjorts om att det inte finns en objektiv sanning när 
man rapporterar eller beskriver exempelvis ett krig. 
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   Pojkarna tenderar att mer sällan än flickorna anse sig ha ett kritiskt 
förhållningssätt och det är endast pojkar som svarar att de endast i mycket 
låg grad är kritiska och ifrågasättande.
   Av elevernas kommentarer framgår det att man generellt sett, oberoende 
av kön och språklig bakgrund, förhåller sig mer kritiskt till Internet än till 
andra informationskällor, men att ett kritiskt förhållningssätt inte är 
självklart. Det är främst om något är uppenbart konstigt eller osannolikt som 
man reagerar. Detta gäller oavsett om man svarat i mycket eller i ganska hög 
grad eller i varken hög eller låg grad. 

Ja när det inte låter normalt, eller när det är liksom saker som helt säger emot sig 
självt. Om man först säger en sak i texten och sen så säger dom en annan sak i texten, 
då tycker jag det börjar bli något konstigt. Man kan inte riktigt förstå vad dom menar 
då (Maj. 10, flicka). 

Eleverna som svarat i mycket eller i ganska låg grad uttrycker däremot att de 
i princip inte alls förhåller sig ifrågasättande.

Jag brukar tro på det (Maj. 47, pojke). 

Av tabell 13.24 framgår det att 22 av 45 elever (48,9%) både instämmer helt 
eller med tvekan i målet att vara kritisk och ifrågasättande och anser sig 
själva vara det. Nästan lika många, det vill säga 17 elever, instämmer helt 
eller med tvekan i målet, men anser att de varken i hög eller låg grad är 
kritiska och ifrågasättande. 

Tabell 13. 24. Samband mellan instämmelse i mål och läranderesultat avseende kritiskt 
förhållningssätt 

I vilken grad är du kritisk och ifrågasättande då 
du läser och använder material från olika källor, 
som t.ex. Internet? 

Att eleverna utvecklar ett kritiskt förhåll-
ningssätt till olika informationskällor, 
som t.ex. dagstidningar, nyhetsrapporte-
ringar och Internet? 

I mycket/ 
ganska
hög grad

I varken 
hög eller 
låg grad

I ganska/ 
mycket låg 
grad TOTALT

Instämmer helt/med tvekan 22 17 2 41
Varken instämmer eller tar avstånd   1 1   2 
Tar avstånd med tvekan/helt   1 1   2 
TOTALT 22 19 4 45
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b.

Det föreligger inte heller något statistiskt signifikant samband mellan att 
instämma i målet att vara kritisk och ifrågasättande och att anse att man 
själv är det. 

314



Sammanfattning demokratiskt förhållningssätt 
Generellt sett instämmer eleverna i att målområdena inom det demokratiska 
förhållningssättet är viktiga inom svensk- och so-ämnena. Andelen som 
instämmer helt eller med tvekan i de uppsatta målen uppgår till mellan 90 
och 100%. Skillnaderna mellan andelen flickor och andelen pojkar som 
instämmer i målen är små, men flickorna tenderar att i större utsträckning än 
pojkarna instämma helt i målen. 
   Då det gäller läranderesultaten inom målområdena för demokratiskt 
förhållningssätt anger mellan 48,9% och 82,6% av eleverna att de i mycket 
eller ganska hög grad lever upp till målen. Andelen är högst då det gäller 
acceptansen för andras åsikter och lägst ifråga om att vara kritisk och 
ifrågasättande. Skillnaderna mellan flickor och pojkar är inte så stora, men 
då det gäller att argumentera för sin åsikt och att delta i diskussioner är det 
en större andel pojkar än flickor som anser att de lärt sig argumentera och 
som uppger sig delta i diskussionerna i hög eller i ganska hög grad. Inom 
övriga målområden är det flickorna som i större utsträckning anser att de i 
mycket eller ganska hög grad lärt sig. Störst skillnad är det då det gäller i 
vilken grad man accepterar andras åsikter där en betydligt större andel 
flickor än andel pojkar anser sig göra det. Skillnader till följd av språklig 
bakgrund är generellt sett marginella. 
   Sammantaget, avseende demokratiskt förhållningssätt, är det färre som 
anser att de lärt sig det än som instämmer i målen. Särskilt tydligt är detta då 
det gäller det kritiska förhållningssättet.
   De flesta eleverna ger i sina kommentarer uttryck för att de anser att 
målområdena inom det demokratiska förhållningssättet är viktiga. Detta 
gäller såväl inom svenskämnena som inom so-ämnena.  
   Då det gäller målområdet inom svenskämnet anser de att det är viktigt att 
man kan kommunicera på svenska, men de ger även uttryck för att detta 
måste vara svårare för dem som inte har svenska som modersmål. Det är 
emellertid inte självklart att eleverna anser att de tillägnat sig förmågan att 
använda språket för att argumentera i skolan. Många anser att man lärt sig 
det utanför skolan, i hemmet eller på fritiden. 
   Då det gäller målområdena inom so-ämnena så ger man även här i sina 
kommentarer uttryck för att man anser att det är viktigt att man kan påverka 
i samhället, att man har respekt för andras åsikter, att man tar avstånd från 
förtryck av människor samt att man utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till 
olika informationskällor. Av kommentarerna att döma finns det en viss 
diskrepans mellan retorik och handling.
   Vissa elever deltar nästan aldrig i de diskussioner som pågår under so-
lektionerna, inte för att man inte har något att säga utan för att man inte 
hinner få något sagt. Man får intrycket av att ”rätten till ordet” är något som 
vissa elever, i huvudsak pojkar, tar sig medan andra aldrig släpps in i 
diskussionen. Antingen eftersom de inte är snabba nog eller för att de inte 
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längre orkar engagera sig. På det här sättet blir vissa elever, och deras 
åsikter, tongivande. 
   Många elever ger samtidigt i sina kommentarer uttryck för att respekt för 
andras åsikter bland annat innebär att man lyssnar på vad andra har att säga. 
Detta rimmar emellertid illa med att vissa aldrig deltar i samtalet. 
   Av elevernas kommentarer framkommer också att det i diskussionerna 
sägs saker som kan uppfattas som kränkande för vissa elever. Å ena sidan 
tar man i retoriken avstånd från att någon skall utsättas för förtryck eller 
kränkande behandling, å andra sidan verkar detta ske i handling. I 
diskussionerna förefaller det som om man kan bli synnerligen kränkt då 
andra uttalar sig generaliserande om olika grupper. Detta gäller inte minst 
om man är invandrare eller homosexuell. Det verkar som om några elever 
har svårt att hitta balansgången mellan rätten att få ha vilka åsikter man vill 
och att inte kränka någon annan. Vissa elever ger också i sina kommentar 
uttryck för just detta dilemma. 
   Av elevernas kommentarer då det gäller kritiskt tänkande förefaller det 
också så att det eventuella kritiska tänkandet i huvudsak inriktas mot 
faktauppgifter, inte värderingar.  
   Inte heller då det gäller den interkulturella lärandekomponenten 
demokratiskt förhållningssätt utgör instämmande i målen någon garanti för 
förstärkande socialisation och interkulturellt lärande inom ämnena. Däremot 
är det tydligt att även lärande utanför skolan har betydelse. 

Tillgång till samhällsspråket och modersmåls-
erkännande

Tillgång till samhällsspråket 
I Lpo 94 är det ett uttalat mål att varje elev, oberoende av språklig bakgrund, 
skall behärska samhällsspråket svenska. Målområdet för den interkulturella 
lärandekomponenten ”tillgång till samhällsspråket” är att varje elev har goda 
kunskaper i svenska språket då hon eller han lämnar grundskolan. 
   På vilket sätt man har möjlighet att få tillgång till samhällsspråket ser olika 
ut för elever med svenska respektive annat språk som modersmål. Tillgång 
till samhällsspråket för elever med annat modersmål än svenska tillförsäkras 
antingen genom elevernas deltagande i undervisning i svenska som 
andraspråk eller i modersmålssvenska. Elevens betyg i svenska som 
andraspråk, alternativt i modersmålssvenska, bedömer jag som ett 
”objektivt” mått på elevens tillgång till samhällsspråket. 
   Ett mått av mer subjektivt slag, för elever med annat modersmål än 
svenska, är elevens egen uppfattning om sin förmåga att tillgodogöra sig 
undervisningen i de övriga ämnena samt om de anser att ökade kunskaper i 
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svenska också innebär att de får kunskap om den svenska kulturen. Även 
betyget på det nationella provet i svenska samt betygen i de övriga ämnena 
ger en fingervisning om denna förmåga.  
   På den undersökta skolan har man valt att ge alla elever med annat 
modersmål än svenska betyg i svenska som andraspråk. Tre av dessa elever 
har emellertid sin svenskundervisning tillsammans med eleverna som läser 
modersmålssvenska.  

Goda kunskaper i svenska, som mål och läranderesultat 
Av tabell 13.25 framgår det att nästan alla, eller 93,5%, elever instämmer 
helt eller med tvekan i att det är ett viktigt mål att varje elev har goda 
kunskaper i svenska då den lämnar grundskolan.  

Tabell 13. 25. I vilken utsträckning eleverna instämmer i att det är ett viktigt att alla 
elever har goda kunskaper i svenska då de lämnar grundskolan 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

22 21 30 6 7 43

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

1 1 1

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

1 1 2 2

TOTALT 24 22 33 6 7 46

   Av den ursprungliga, femgradiga, svarsskalan framgår det att alla elever 
med blandad bakgrund och alla utom en av eleverna med 
minoritetsbakgrund instämmer helt i målet. En lägre andel (60,6%) av 
eleverna med majoritetsbakgrund instämmer helt i detta mål. En större andel 
flickor (79,2%) än andel pojkar (59,1%) instämmer helt i målet. Det är 
endast ett fåtal elever som inte instämmer helt eller med tvekan.  
   Det finns både likheter och skillnader, när det gäller kommentarerna, 
mellan de elever som svarat att de instämmer helt respektive de elever som 
svarat att de instämmer med tvekan. Eleverna som instämmer helt 
understryker i sina kommentarer att det är viktigt att kunna svenska, i 
generell bemärkelse, medan flera elever som instämmer med tvekan tycker 
att det är viktigast att kunna prata svenska. Grammatik och att kunna skriva 
på svenska ses som mindre viktigt. Ett exempel på kommentar är: 

317



Det är viktigt att kunna prata, men det är inte viktigt att kunna skriva, tycker jag 
(Maj. 4, pojke).

Många elever, både bland de som instämmer helt och de som instämmer 
med tvekan, väljer att kommentera målet utifrån att det i Sverige finns 
många invånare som inte har svenska som modersmål. I sina kommentarer 
understryker de att det kan vara svårt för ”invandrare” eller ”utlänningar” 
som kommit till Sverige att lära sig svenska. En elev som instämmer helt i 
målet uttrycker sig så här: 

Det instämmer jag också i för man måste kunna prata svenska för att klara sig i 
samhället. Utlänningssvenska – det är väl inget fel på det heller, man förstår vad dom 
säger. Men om det blir för knackligt, om man inte kan läsa och skriva så bra, man 
klarar sig inte (Maj. 18, pojke). 

Någon elev menar att man måste ha respekt för att det tar tid att lära sig ett 
nytt språk. Vad man menar med respekt är emellertid lite tvetydigt ibland, 
vilket tydligt kommer fram i denna elevs kommentar: 

Eftersom det är ungefär som om man skulle vända på det och vi kom dit. Det skulle ta 
en tid att lära sig deras språk flytande. Man måste ha lite respekt för att man kommer 
från ett annat land. … Ibland kan det ju låta kul när dom säger något fel och man 
skrattar så länge dom har dåligt uttal. Man måste ha respekt för att dom kommer från 
andra kulturer (Maj. 31, pojke). 

Någon elev lyfter i sin kommentar fram att man inte kan ställa samma krav 
på alla elever: 

Men om det är några som kommer från andra länder så kan man ju förstå att dom 
har svårt för svenska – då behöver man inte kräva riktigt lika mycket (Maj. 9, pojke). 

Eleven som svarat att han tar delvis avstånd från målet har en liknande 
kommentar. Ingen av eleverna som valt alternativet ”tar helt avstånd” 
respektive ”varken instämmer eller tar avstånd” har kommenterat sina svar. 
   Av tabell 13.26 framgår det att ingen av de 40 eleverna med svenska som 
modersmål fick betyget Icke godkänd (IG) som slutbetyg i ämnet svenska i 
skolår 9. Av eleverna med svenska som modersmål erhöll 47,5% betyget 
Godkänd (G) och cirka hälften (52,5%) av eleverna fick Väl godkänd (VG) 
eller Mycket väl godkänd (MVG) som slutbetyg. 
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Tabell 13. 26. Betyg i svenska vårterminen 1999 

Betyg i svenska Vt 1999 
Språklig bakgrund MVG VG G IG TOTALT
Majoritet        3        13       17       33 
Blandad        1          3         2         6 
Minoritet          1*         1 
TOTALT        4        17        19        40 
* Denna elev har svenska som modersmål. 

Alla de sex eleverna med minoritetsbakgrund och annat modersmål än 
svenska har erhållit slutbetyg i ämnet svenska som andraspråk. Detta gäller 
även den elev som gått hela sin skolgång i Sverige.
   Endast hälften, det vill säga tre, av eleverna har erhållit betyget Godkänd i 
svenska som andraspråk och ingen elev har högre betyg än betyget 
Godkänd. Hälften av eleverna har med andra ord inte tillägnat sig de 
kunskaper och färdigheter i svenska språket som krävs för att man till 
exempel skall kunna antas på ett nationellt program inom gymnasieskolan. 
   Sambandet mellan elevens betyg på det nationella provet i svenska och 
elevens slutbetyg i svenska är slående, vilket framgår av tabell 13.27.  

Tabell 13. 27. Elevens betyg på nationella provet i svenska jämfört med elevens slutbetyg 
i svenska vårterminen 1999 

Betyg i svenska Vt 1999 
Betyg på nationellt prov MVG VG G IG TOTALT
MVG         2             2 
VG         2          15       1           18 
G            2      18           20 
IG
TOTALT         4          17      19           40 
p <0.01 (.000). 
Kendalls tau-b = .842. 

Två av de sex eleverna med svenska som andraspråk deltog inte i det 
nationella provet i svenska och dessa två elever har båda erhållit betyget 
Icke godkänd som slutbetyg, vilket framgår av tabell 13.28. 
   En av eleverna har deltagit i det nationella provet i svenska och på det 
erhållit betyget Icke godkänd och även fått detta betyg som slutbetyg. Elever 
som deltagit i provet och erhållet betyget Godkänd har också fått detta betyg 
som slutbetyg. 
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Tabell 13. 28. Elevens betyg på nationella provet i svenska jämfört med elevens slutbetyg 
i svenska som andraspråk vårterminen 1999 

Betyg i svenska som andraspråk Vt 1999 
Betyg på nationellt prov MVG/VG G IG TOTALT
MVG/VG
G          3           3 
IG          1           1
Ej deltagit          2           2 
TOTALT          3          3           6 

Av de sex eleverna som fick betyg i svenska som andraspråk hade tre av 
eleverna sin undervisning i den ordinarie klassen på svensklektionerna och 
de övriga gick i en särskild undervisningsgrupp.243 Av tabell 13.29 framgår 
det att det inte finns något samband mellan instämmande i målet att varje 
elev skall ha goda kunskaper i svenska då hon eller han lämnar grundskolan 
och slutbetyget i svenska alternativt svenska som andraspråk. 

Tabell 13. 29. Samband mellan instämmelse i målet goda kunskaper i svenska och 
slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk 

Slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk 
Att alla elever har goda 
kunskaper i svenska 

MVG/VG G IG TOTALT 

Instämmer helt/med tvekan 21 191 32 43
Varken instämmer eller tar 
avstånd

  1    1 

Tar avstånd med tvekan/helt   2    2 
TOTALT 21 22 3 46
Inget signifikant samband enligt Kendalls tau-b. 

1. Varav tre elever med slutbetyg i svenska som andraspråk. 
2. Alla tre eleverna har slutbetyg i svenska som andraspråk. 

Möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen 
Till eleverna som uppgav att de läste svenska som andraspråk244 ställde jag 
även några frågor som handlade just om svenska som andraspråk. På frågan 
”Är dina kunskaper i svenska sådana att Du kan hänga med på 
undervisningen i andra ämnen?” uppgav tre av de fem eleverna att de hade 
sådana kunskaper i mycket hög grad, en elev uppgav svaret i ganska hög 
grad och en uppgav alternativet i mycket låg grad. En av eleverna som 
svarade i mycket hög grad har kommenterat sitt svar med att det förhåller 
                                          
243 Två av eleverna som hade undervisningen i den ordinarie klassen var själva osäkra på vilken typ av 
svenskundervisning som de deltog i samt om de fick betyg i svenska eller i svenska som andraspråk.  
244 En elev som fick betyg i svenska som andraspråk uppgav vid intervjun att han deltog i undervisningen i 
svenska som modersmål samt fick betyg i detta. Därför har denna elev inte besvarat frågorna. 
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sig på det sättet, eftersom han ser svenskan som sitt andra ämne. Han anser 
med andra ord att han behärskar svenskan väl. Eleven som uppgav 
alternativet i ganska hög grad kommenterade sitt svar med att hon gjorde det 
i skolår åtta. Då deltog hon i alla ämnen, men under skolår 9 har det gått 
sämre och sämre och nu går hon inte längre på undervisning i till exempel 
de naturvetenskapliga ämnena. På skolan tycker man att hon skall satsa på 
svenskan, men själv anser hon att hon kunde hänga med på den ordinarie 
undervisningen under skolår 8 om hon till exempel fick hjälp med vissa ord. 
Däremot blev hon stressad av proven och klarade inte dem. Övriga elever 
har inte kommenterat sina svar. 
   Eleven ovan, som fått problem under skolår 9, samt eleven som svarat att 
hon hänger med i mycket låg grad gick båda i en särskild, liten so-grupp 
samt i en liten grupp i svenska som andraspråk. Dessa elever har inte förrän 
under vårterminen i skolår 9 haft tillgång till modersmålsundervisning eller 
studiehandledning på modersmålet, eftersom ingen lärare funnits att tillgå. 
   Endast en elev med minoritetsbakgrund och annat modersmål än svenska 
har betyg i samtliga ämnen. De tre eleverna som erhållit betyget Icke 
godkänd i svenska som andraspråk saknar också godkända betyg i alla andra 
ämnen förutom i de praktiskt-estetiska. 

Ökade kunskaper i svenska och tillgång till majoritetskulturen 
Den andra frågan jag ställde till eleverna som uppgav att de hade 
undervisning i svenska som andraspråk var: ”I vilken grad hjälper det 
svenska språket dig att få kunskap om den svenska kulturen?”. Tre av 
eleverna uppgav alternativet i mycket hög grad, men dessa elever har inte 
kommenterat sina svar. De övriga två ansåg att det endast gjorde det i 
mycket låg grad, varav den ena eleven bara kommenterar sitt svar med att 
ökade svenskkunskaper inte bidrar någonting till det. Den andra eleven 
kommenterar sitt svar väldigt utförligt och han menar bland annat att det är 
stor skillnad mellan det språk man lär sig i skolan och det språk man lär sig 
på fritiden. Att han lärde sig mer svenska innebar för den här pojken att: 

Det innebär att läsa, att vara med kompisar, att vara med svenska kompisar hur 
mycket som helst för för typ, om jag säger så här – jag har mer lärt mig av kompisar 
än att i skolan för jag är mycket med kompisar. Så man lär sig mer av att man är med 
kompisar än i skolan…Typ i skolan lär man sig dom här, dom här, snälla ord som 
ingår, liksom, men med kompisar lär man sig samtidigt dom här andra orden, som 
dom använder om man säger så (Min. 54, pojke). 

Svenskan han lär sig i skolan ger enligt honom själv inga nycklar till den 
svenska kulturen så som man möter den som ungdom. Det är genom att vara 
med svenska kamrater man lär sig ”ungdomskulturen”. Umgänge med 
kamraterna hjälper emellertid inte för de svenskkunskaper som krävs i 
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skolan. Han uttrycker det som att det är två helt olika språk och att inget av 
dem ger kunskap om eller tillträde till någon mer generell svensk kultur. 

Modersmålserkännande

Elevernas inställning till att modersmålsundervisningen är frivillig 
Av tabell 13.30 framgår det tydligt att modersmålet ses som ett tilläggsämne
av de allra flesta elever. Nästan alla, 93,3%, eleverna instämmer helt eller 
med tvekan i att modersmålsundervisningen skall vara frivillig. Alla elever 
med blandad bakgrund eller med minoritetsbakgrund instämmer helt eller 
med tvekan i att denna undervisning skall vara frivillig.

Tabell 13. 30. Elevernas inställning till att modersmålet är ett frivilligt ämne för elever 
som inte har svenska som modersmål 

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

22 20 29 6 7 42

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

1 1 2 2

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

1 1 1

TOTALT 24 21 32 6 7 45

Av eleverna med minoritetsbakgrund har endast eleven med svenska som 
modersmål valt att kommentera sitt svar och han menar att det är upp till 
eleven själv att bestämma. Samma elev menar vidare att det är tveksamt om 
det är skolans ansvar att eleven skall ha möjlighet att erhålla sådan 
undervisning: 

Har skolan resurser kan man ju föreslå det och fråga om dom vill det, men man 
behöver inte hålla på och tjata om det – ska du inte läsa finska? (Min. 5, pojke).

Den i särklass vanligaste kommentaren, oavsett svarsalternativ, är att det är 
individens ensak om hon eller han vill behålla sitt modersmål eller inte. 
Denna inställning kommer till uttryck i kommentarer i linje med: 

Jag tycker det är upp till var och en om man vill ha kvar modersmålet (Maj, 31, 
pojke). 
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Enspråkighet som norm i Sverige slår igenom på lite olika sätt, till exempel 
genom kommentarer som tar fasta på att man måste välja antingen svenska 
eller sitt modersmål. Detta synsätt kommer till uttryck i kommentarer som 
denna elevs: 

Om dom vill ha kvar sitt modersmål så ska dom få ha det, och vill dom inte, om dom 
känner att det är svenska som dom vill lära sig, så är det upp till dom (Maj, 33, 
flicka) 

Av någon elevs kommentar framgår det också att om eleven väljer att 
behålla sitt modersmål så uppfattas detta som ett tecken på att man inte 
tänker att stanna i Sverige. 
   En del av eleverna menar å ena sidan att det är viktigt att undervisningen 
är frivillig, men å andra sidan menar man att det är viktigt att möjligheten att 
behålla sitt modersmål finns. De skäl som anges för att det är viktigt att 
behålla sitt modersmål är bland annat att kunskaper i modersmålet möjliggör 
att man kan behålla kontakten med släkten, eller att det har ett värde i sig att 
behålla sitt modersmål. Några elever menar också att man på skolan skall 
uppmuntra eleven att delta i undervisningen. 
   En av eleverna som instämde med tvekan samt eleven som tog avstånd 
med tvekan ger båda uttryck för att det inte är självklart att deltagande i 
modersmålsundervisning skall vara frivillig, utan vacklar mellan frivillighet 
och obligatorium. 

Elevernas inställning till modersmålsundervisningens tidsmässiga 
förläggning
Som jag tidigare nämnt förläggs ofta modersmålsundervisningen till tider 
utanför det ordinarie schemat. På skolan där undersökningen genomfördes 
hade man valt att i största möjliga utsträckning placera elevernas 
undervisning i modersmålet till håltimmar före eller under den ordinarie 
skoldagen. Det förekom även, i undantagsfall, att elever gick ifrån annan 
undervisning för att delta i modersmålsundervisning. Elever som inte själva 
deltog i modersmålsundervisning verkade generellt sett ha mycket vaga 
begrepp om hur denna undervisning var organiserad och när den ägde rum. 
   Av tabell 13.31 framgår det att det är ungefär lika många elever som 
instämmer helt eller med tvekan (46,5%) respektive helt eller med tvekan tar 
avstånd (37,2%) från att modersmålsundervisningen skall ligga på tider 
utanför skoltid. Övriga elever varken instämmer eller tar avstånd. 
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Tabell 13. 31. Elevernas inställning till att modersmålsundervisningen skall ligga utanför 
skoltid

                                             Kön                            Språklig bakgrund
Flicka
N = 24 

Pojke
N = 22 

Majoritet 
N = 33 

Blandad
N = 6 

Minoritet
N = 7 

Samtliga 
N = 46 

N N N N N N
Instämmer helt/ 
med tvekan 

12 8 14 2 4 20

Varken instämmer 
eller tar avstånd 

4 3 4 3 7

Tar avstånd med 
tvekan/helt 

6 10 13 3 16

TOTALT 22 21 31 5 7 43

Ingen av eleverna med blandad bakgrund tar helt eller med tvekan avstånd 
från att undervisningen är förlagd utanför skoltid, men tre av de fem 
eleverna med denna bakgrund som besvarat frågan uppger alternativet 
”varken instämmer eller tar avstånd”. Bland eleverna med 
minoritetsbakgrund är det däremot ingen elev som uppgett detta 
svarsalternativ, vilket tyder på att dessa elever har en uppfattning om hur 
man vill att det skall vara. Pojkarna tenderar att i högre grad än flickorna ta 
avstånd från att undervisningen äger rum efter skoldagens slut. 
   Här finns det anledning att gå tillbaka till den ursprungliga femgradiga 
svarsskalan, eftersom det föreligger skillnader i elevernas kommentarer 
utifrån om de svarat att de instämmer helt eller med tvekan i att 
modersmålsundervisningen skall ligga utanför skoltid. 
   Bland de elever som instämmer helt i kan nästan samtliga motiveringar till 
deras ställningstaganden hänföras till en av två kategorier, eller en 
kombination av dessa båda kategorier. Till den första kategorin hör 
kommentarer om att modersmålsundervisningen inte får ta utrymme från 
andra ämnen och till den andra hör motiveringar som går ut på att eftersom 
undervisningen är frivillig kan den också vara förlagd till tid efter 
skoldagens slut. Ett exempel på en kommentar som innehåller exempel från 
båda kategorierna är: 

Eftersom det är frivilligt så får man ägna sin fritid åt det och inte låta det gå ut över 
ämnen (Maj. 3, flicka). 

Endast en elev som instämmer helt har en helt annan motivering, vilken går 
ut på att beroende på om hon ser det ur elevens eller lärarnas synvinkel blir 
svaren olika, men att hon själv anser att det är godtagbart att undervisningen 
äger rum efter skoldagens slut. 
   De flesta elever som instämmer med tvekan och som kommenterat sitt 
svar tycker att det är viktigt med modersmålsundervisning och att man 
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därför om möjligt skall undvika att förlägga den till tider efter skoldagens 
slut så att fler deltar.
   Eleverna som varken instämmer eller tar avstånd ger i stor utsträckning 
uttryck för att man inte tidigare funderat så mycket på det här och flera av 
dem resonerar fram och tillbaka om vad som är bra och dåligt med att 
modersmålsundervisningen ligger utanför schemat. De flesta kommer så 
småningom fram till att det nog är bättre, och att fler skulle delta, om 
undervisningen inte förlades till tider efter den ordinarie skoldagens slut. En 
elev ger uttryck för att om modersmålsundervisningen placeras efter att de 
andra eleverna har slutat kan detta uppfattas som nedlåtande för den elev 
som skall delta: 

Jag tror det kanske kan kännas lite nedlåtande, eller nedsättande rättare sagt, att 
liksom när alla har gått hem då ska jag ha min lilla speciella lektion (Maj. 6, pojke). 

Kommentarerna från eleverna som helt eller med tvekan tar avstånd från att 
undervisningen ligger utanför den ordinarie skoldagen kännetecknas av att 
man bland annat uppfattar det som orättvist att vissa elever skall tillbringa 
längre tid i skolan och vidare att det motverkar att man som elev vill delta i 
modersmålsundervisning. Flera elever understryker att de tycker det är 
viktigt att delta i modersmålsundervisningen. Några av dessa elever jämför 
undervisningen i svenska för elever med svenska som modersmål med 
modersmålsundervisningen och fyra elever går så långt att de menar att 
modersmålsundervisningen är viktigare än svenskundervisningen: 

Jag tycker att. Vi säger att när vi har svenska då tycker jag att dom som vill ha sitt 
hemspråk, att dom ska få ha det på våran svenskalektion. … När vi har vårat språk så 
kan dom ha sitt språk (Maj. 56, flicka). 

Ovanstående, och liknande, citat ger samtidigt uttryck för tänkandet 
antingen svenska eller modersmål, vilket även kom till uttryck i 
kommentarerna till frågan om deltagande i modersmålsundervisning skall 
vara frivillig eller inte. Det finns emellertid även elever som menar att 
modersmålsundervisning istället kan ersätta annan språkundervisning som 
exempelvis tyska eller franska. 
   Tre elever med minoritetsbakgrund tar helt avstånd från att undervisningen 
förläggs till tid efter skoldagens slut och säger att de för egen del inte hade 
deltagit i modersmålsundervisningen om den legat efter lektionstid, men att 
det däremot är helt i sin ordning att ha undervisningen på håltimmar före 
eller under skoldagen. 
   Jag ställde även ett ganska stort antal bakgrundsfrågor till eleverna och 
bland annat frågade jag om föräldrarnas modersmål och eventuell 
tvåspråkighet inom familjen. Fem av de sex245 eleverna med blandad
                                          
245 En elev har föräldrar födda utomlands, men med svenska som modersmål. 
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bakgrund har minst en förälder som är tvåspråkig. Trots detta kan ingen av 
dessa elever förälderns/föräldrarnas modersmål till fullo. En elev uttrycker 
att hon kan tala det i viss, begränsad omfattning, men övriga saknar i stort 
sett helt kunskaper i språket. Svenska har varit det enda umgängesspråket i 
dessa elevers hem. Dessa fem elever uttrycker besvikelse över att de inte 
getts möjlighet att lära sig förälderns/föräldrarnas modersmål246. Alla 
uttrycker att de vill lära sig språket, bland annat för att kunna ha kontakt 
med den del av släkten som endast talar förälderns/föräldrarnas modersmål. 

Sammanfattning tillgång till samhällsspråket och 
modersmålserkännande

Då det gäller elevernas tillgång till samhällsspråket är det stor skillnad 
mellan elever med svenska respektive annat språk som modersmål. Alla 
elever med svenska som modersmål lämnar grundskolan med godkänt 
betyg, (Godkänd, Väl godkänd eller Mycket väl godkänd) i ämnet svenska 
medan endast hälften, tre av sex, av eleverna med svenska som andraspråk 
gör det. Detta trots att de sistnämnda eleverna själva anser att det är viktigt 
med goda kunskaper i svenska. Resultatet är något förvånande mot 
bakgrund av att man i den lokala arbetsplanen pekar ut godkänt betyg i 
svenska som andraspråk/svenska som ett prioriterat mål vid skolan. 
   Om man ser till målen i kursplanen i svenska respektive svenska som 
andraspråk, vilka motsvarar betyget Godkänd, innebär icke-godkända betyg 
för elever med minoritetsbakgrund att dessa elever inte har de kunskaper 
som måste anses som nödvändiga för att man skall kunna tala om att de har 
tillgång till samhällsspråket inom alla dess domäner. Därmed har de heller 
inte samma möjligheter som elever med svenska som modersmål. Det är 
med andra ord långt mellan intentionerna i läroplan och kursplaner och 
realiteten.
   Att det brister avseende tillgång till samhällsspråket bland eleverna med 
minoritetsbakgrund understryks av att det endast är en av de sex eleverna 
med annat modersmål än svenska som lämnar grundskolan med fullständigt 
betyg. Övriga fem saknar betyg som ger dem behörighet att söka till ett 
nationellt program på gymnasiet och tre av eleverna har endast godkända 
betyg i de praktiskt-estetiska ämnena. Även bland eleverna med svenska 
som modersmål är det flera som saknar fullständiga betyg, men de är alla 
godkända i svenska och ingen av dessa elever saknar godkända betyg i 
samtliga teoretiska ämnen. 
   I stort sett alla elever tycker det är viktigt med goda kunskaper i svenska. 
Många elever med svenska som modersmål uppmärksammar i sina 
kommentarer att det kan vara förknippat med svårigheter att tillägna sig 

                                          
246 En elev har så komplex språksituation att det inte finns ett andraspråk som är det självklara valet. 
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dessa kunskaper om man har ett annat modersmål än svenska. De tillmäter 
emellertid inte sig själva någon betydelse för dessa elevers lärande av 
svenska som andraspråk.
   Generellt sett anser eleverna, oavsett språklig bakgrund, att 
modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska skall 
vara frivillig och att det är individens ensak om hon eller han vill delta eller 
inte. Den i särklass vanligaste kommentaren är också att det är individens 
ensak om hon eller han vill behålla sitt modersmål eller ej. Många elever 
understryker emellertid också att de uppfattar denna undervisning som 
viktig och att man på bästa sätt bör möjliggöra deltagande i 
modersmålsundervisning för de elever som önskar det.  
   När modersmålsundervisningen skall äga rum råder det delade 
uppfattningar om bland eleverna. Att ämnet är frivilligt samt att 
modersmålsundervisningen inte skall gå ut över den övriga 
ämnesundervisningen är de två motiveringar som dominerar bland eleverna 
som instämmer helt i att undervisningen skall ligga utanför den övriga 
schemalagda undervisningen. Eleverna som helt eller med tvekan tar 
avstånd från att modersmålsundervisningen skall ske utanför ordinarie 
schemalagd tid ger uttryck för att det inte är rättvist att vissa elever skall 
behöva tillbringa mer tid än andra i skolan. Några av dessa elever anser att 
modersmålsundervisningen kan ersätta undervisning i svenska/svenska som 
andraspråk eller annan språkundervisning. 
   Många elever ger i sina kommentarer uttryck för att de tycker att 
undervisningen i modersmålet är viktig och att man genom att placera den 
efter skoldagens slut motverkar att eleverna deltar i den. Denna farhåga 
bekräftas av hälften av eleverna med minoritetsbakgrund som säger att de 
inte skulle deltagit i undervisningen om den var förlagd till tid efter skolan. 
Att ha undervisning på håltimmar anser de emellertid vara godtagbart. 
   I en del kommentarer, i anslutning till båda frågorna om 
modersmålsundervisningen, kommer det till uttryck att eleverna ser det som 
om man måste göra ett val mellan modersmålet och svenska, vilket jag 
tolkat som att normen om enspråkighet är mycket stark hos eleverna. Denna 
uppfattning har emellertid ingen elev med minoritetsbakgrund. 
   Trots att modersmålsundervisningen uppfattas som viktig så ses den 
således inte av eleverna som något som självklart skall ingå i 
grundskoleutbildningen. Detta hänger troligen samman med att kunskaper i 
modersmålet, om annat än svenska, inte uppfattas som något som har 
betydelse utanför den privata sfären. 
   Inga av elevernas kommentarer tyder på att kunskaper i modersmålet 
anses ha någon positiv inverkan på lärandet generellt, eller för tillägnandet 
av svenska som andraspråk. I stället ger några elever uttryck för att det kan 
vara betungande att behöva lära sig på två språk. Eleverna med svenska som 
modersmål ger inte heller uttryck för att modersmålsundervisningen är något 
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som berör dem själva, utan detta är helt och hållet en verksamhet som berör 
”de andra”. 
   Motiveringarna till att undervisningen skall ligga på skoltid handlar inte 
heller de om att kunskaper i modersmålet har betydelse för lärandet. I stället 
kommer ”rättvisetankar” tydligt till uttryck. Det är helt enkelt inte rättvist 
att vissa elever skall behöva tillbringa mer tid i skolan än andra. 
   Även om eleverna, av andra kommentarer att döma, i stor utsträckning 
diskuterat invandring och invandrare så finns det inget i deras motiveringar 
som tyder på att dessa diskussioner belyst modersmålets betydelse för 
kunskapsinhämtning och tillägnandet av svenska som andraspråk. I stället är 
det kontakter med familj och övrig släkt, eller att man skall ”åka tillbaka” 
till det tidigare ”hemlandet” som anses motivera kunskaper i modersmålet.  
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Kapitel 14

Interkulturellt lärande hos och mellan 
elever. Övergripande resultatanalys 

utifrån delstudiens syfte 
Delstudiens syfte var att ur ett socialisationsteoretiskt perspektiv beskriva 
och analysera det interkulturella lärandet hos och mellan elever med olika 
bakgrund. Till syftet hade jag formulerat två frågeställningar: ”Omfattar 
eleverna (ställer sig eleverna bakom) målen i  det interkulturella synsättet, så 
som de kommer till uttryck i grundskolans styrdokument?” och ”Vilka 
interkulturella läranderesultat anser eleverna att de uppnått genom 
undervisningen?”. Utgångspunkten för den övergripande resultatanalysen är 
frågan som ställdes i kapitlets inledning: Innebär elevers värdegemenskap 
med läroplanens interkulturella mål också att dessa elever erfar 
förstärkande socialisation och interkulturellt lärande? 
   Av mina resultat att döma är värdegemenskap med den formella 
läroplanens interkulturella mål inte tillräckligt för att interkulturellt lärande 
hos eleven skall komma till stånd. En generell tendens i mina resultat är att 
eleverna i större utsträckning instämmer i de interkulturella målen avseende 
kulturkompetens och demokratiskt förhållningssätt än de anser att de lärt sig 
det som ingår i dessa mål.  
   Avseende den interkulturella lärandekomponenten tillgång till 
samhällsspråket är det stor diskrepans mellan mål och lärande främst då det 
gäller elevgruppen med annat modersmål än svenska. Fem av de sex 
eleverna instämde helt i att det är viktigt med goda kunskaper i svenska men 
endast två av dessa fick ett godkänt betyg. Den sjätte eleven instämde med 
tvekan och erhöll betyget godkänt. Alla eleverna med svenska som 
modersmål fick betyget Godkänd eller högre som slutbetyg. Detta trots att 
det i vissa fall förelåg värdekonflikt mellan elev och målet att varje elev 
skall ha goda kunskaper i svenska efter avslutad grundskola. Det vill säga 
dessa eleverna ansåg inte att goda kunskaper i svenska är viktiga men erhöll 
trots det godkänt betyg. 
   Om det föreligger värdegemenskap mellan eleverna och målen i 
grundskolans läroplan och kursplaner, avseende de interkulturella 
lärandekomponenterna kulturkompetens, demokratiskt förhållningssätt och 
tillgång till samhällsspråket, – varför kommer då inte lärandet till stånd i 
större utsträckning än vad det gör? Vidare – på vilka sätt kan den 
interkulturella lärandekomponenten modersmålserkännande relateras till 
dessa läranderesultat? 
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   Av elevernas svar och kommentarer att döma finns det anledning att rikta 
blickarna mot den operationaliserade läroplansnivån. Hur man i skolans 
verksamhet generellt samt hur lärarna i sin undervisning och övriga 
verksamhet implementerar de interkulturella målen i ord och handling och 
genom valda arbetsmetoder kan kasta ljus över en del av den diskrepans som 
föreligger mellan utifrån teorin förväntade och de i praktiken av eleverna 
upplevda läranderesultaten. Det finns emellertid även anledning att beakta 
hur den aktuella skolan organiserat sin verksamhet samt olika ramfaktorer 
som styr skolans verksamhet. Det sistnämnda är speciellt intressant då det 
gäller de båda interkulturella lärandekomponenterna modersmålserkännande 
och tillgång till samhällsspråket.  
   Jag har valt att diskutera några utifrån min undersökning identifierade 
tänkbara förklaringar till resultaten utifrån följande rubriker:

a) socialisationsinnehållet är skilt från arbetssättet, 
b) en segregerande majoritetsläroplan, 
c) linjärt snarare än cirkulärt tänkande, 
d) majoritetskulturella ramfaktorer och statens övergripande politik. 

Delstudiens resultat i relation till dokumenten på den ideologiska och 
formella läroplansnivån diskuteras i det avslutande kapitlet. 

Socialisationsinnehållet är skilt från arbetssättet 
I kapitel fem konstaterade jag att en slutsats av litteraturgenomgången inom 
området interkulturell undervisning och interkulturellt lärande visar att hur
undervisningen bedrivs är av avgörande betydelse för om eleverna skall 
utveckla ett interkulturellt lärande eller inte. Bland annat betonas att man i 
undervisningen måste utgå både från den enskilda elevens individuella och 
elevernas gemensamma kunskaper och erfarenheter. Vidare att arbetssättet 
är undersökande och problemorienterat och bedrivs i heterogena grupper 
samt att eleverna, oberoende av bakgrund, tillförsäkras tillgång till stoff och 
lärprocesser.
   Jag har inte specifikt undersökt vilka olika arbetssätt som förekommer 
inom ämnena, men vid intervjuerna framkom det att eleverna i stor 
utsträckning arbetade med uppgifter, individuellt eller i grupp, av 
reproducerande karaktär. Vidare ställde jag några öppna frågor till eleverna 
om vem de brukade sitta och arbeta tillsammans med, varför man föredrog 
just den eller de personerna samt huruvida lärarna försökte styra med vem 
man samarbetade vid till exempel grupparbeten. Svaret var entydigt, lärarna 
försökte i stort sett aldrig påverka gruppsammansättningen. Eleverna valde 
själva med vem de skulle arbeta och många elever uppgav också att de 
nästan alltid arbetar med samma person eller personer. Skälen som de 
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uppgav till varför de arbetade med samma person(er) var främst att man 
arbetade bra ihop eftersom man tänkte lika, var på samma nivå, eller för att 
man var kamrater i skolan och ibland även på fritiden. Även för de som 
uppgav att det varierade med vilka de arbetar blir variationen begränsad, 
eftersom de flesta alltid arbetar med samma personer. 
   Om man utgår från att lärandet är situerat, vilket är en utgångspunkt i det 
sociokulturella perspektivet, kan socialisationsinnehållet inte skiljas från det 
sätt på vilket man lär sig det. Det är med andra ord svårt att implementera ett 
interkulturellt synsätt genom individuella arbeten eller genom att elever som 
sinsemellan är väldigt ”lika” alltid sitter och/eller arbetar tillsammans. 
Genom problemorienterat arbete i heterogena grupper kan man däremot 
skapa mötesplatser med interkulturella lärandebetingelser för elever med 
olika bakgrund och med olika perspektiv.
  Enligt eleverna använder sig inte lärarna av heterogena grupper för att 
möjliggöra att eleverna på det sättet lär av varandra. Därigenom vänjer man 
inte heller eleverna vid att hantera att individer kan, vill och tänker olika 
kring frågor och sammanhang. Skilda perspektiv på frågor och ”problem” 
kan därmed gå förlorade. Innehållet i de interkulturella målen kan 
därigenom omvandlas till normativa ”faktauppgifter” om hur det borde vara 
snarare än förhållningssätt till klasskamrater och andra samt ett kritiskt 
perspektiv på olika förgivettagna ”sanningar” om tillvaron. Interkulturell 
socialisation för ett mångkulturellt samhälle kräver att både minoriteter av 
olika slag och majoriteten lär av varandra 
   Då det gäller de språkliga minoriteterna hade man på den undersökta 
skolan i största möjliga utsträckning försökt att förlägga modersmåls-
undervisningen så att den utgjorde en integrerad del av deltagande elevers 
ordinarie skoldag. Övriga elever berördes emellertid inte av denna 
undervisning. Kunskap om och förståelse för varför eleverna deltar i denna 
undervisning förefaller inte vara något som man diskuterat med de elever 
som inte själva deltar. Dessa elever har inte heller fått någon information om 
denna undervisning. Däremot förefaller acceptansen för att eleverna 
använder olika modersmål, andra än svenska, vara relativt hög. Enligt 
eleverna med annat modersmål än svenska finns det inget motstånd från 
lärarna mot att de använder sitt modersmål även på de ”vanliga” lektionerna. 
Undantaget var en ämneslärare som inte tillät någon kommunikation över 
huvud taget under lektionerna. Inte heller klasskamraterna reagerade 
negativt på modersmålsanvändningen i klassrummet, som skedde mellan 
elever med samma modersmål. 
   Trots acceptansen för modersmålsanvändandet finns det en risk att 
socialisationsinnehållet ”interkulturellt förhållningssätt” omvandlas till ett 
mångkulturellt förhållningssätt, eftersom det finns vattentäta skott mellan de 
olika lärarkategorierna. Mellan de vuxna, lärarna och övrig personal, 
gestaltas inga interkulturella meningserbjudanden. 
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En segregerande majoritetsläroplan 
Det är en majoritetsläroplan som utgör normen för all verksamhet i skolan. I 
denna läroplan är svenska som modersmål förgivettaget och det finns till 
exempel inget tvåspråkighetsmål för elever med annat modersmål än 
svenska. Genom att läroplanen är utformad som en majoritetsläroplan är 
risken stor att undervisning som särskilt berör elever med minoritetsspråklig 
bakgrund segregeras från den övriga undervisningen snarare än integreras 
då läroplanen implementeras. 
   På den undersökta skolan har man visserligen organisatoriskt247 integrerat 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk, men integrationen 
med majoritetsläroplanen slutar här. Modersmålsundervisning och 
undervisning i svenska som andraspråk är ingen verksamhet som berör 
eleverna med blandad eller majoritetsbakgrund. Inte heller berör denna 
undervisning lärarna i övriga ämnen, vilket innebär att det inte finns någon 
samordning då det gäller socialisationsinnehållet. Den undervisning som 
endast berör elever med annat modersmål än svenska lever ett eget liv 
bredvid, men ej samordnat med, majoritetselevernas undervisning. Till 
exempel har socialisationsinnehållet i so-undervisningen som är speciellt 
utformad för vissa elever med svenska som andraspråk ingen större likhet 
med innehållet i den ordinarie undervisningen i ämnet och bedrivs inte 
heller av någon i ämnet behörig lärare. Istället tillämpas en förenklad
läroplan. Genom att exkludera dessa elever från den ordinarie 
undervisningen är intentionen att dessa elever skall få en bättre, utifrån dessa 
elevers svenskkunskaper, undervisning. Risken är emellertid att de istället 
får en förenklad undervisning, som inte leder till måluppfyllelse inom 
ämnena. En inkludering av elevens modersmål, genom studiehandledning 
(och samplanering), hade kanske möjliggjort deltagande i 
majoritetsundervisningen tillsammans med språkligt mer kompetenta elever. 
Detta torde varit fullt möjligt, eftersom det enligt eleverna med annat 
modersmål än svenska inte fanns något motstånd från lärarna eller eleverna 
mot att de använder sitt modersmål även på ”vanliga” lektioner.
   Undervisningen endast för elever med annat modersmål än svenska blir en 
från majoritetsläroplanen segregerad verksamhet, eftersom det är den 
sistnämnda som utgör norm för skolans undervisning och övriga 
verksamhet. Den språkliga mångfalden gestaltas organisatoriskt som 
mångkulturell, inte som interkulturell. Detta understryks också av att det 
finns mycket få lärare med minoritetsbakgrund bland skolans lärare, med 
undantag för lärarna i modersmål. 

                                          
247 Det vill säga den äger rum i skolans lokaler och då det gäller svenska som andraspråk bedrivs den 
undervisningen inom ramen för det ordinarie schemat. Även modersmålsundervisningen är så långt möjligt 
förlagd till håltimmar före eller under skoldagen. 
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   Majoritetseleverna och eleverna med blandad bakgrund är inte delaktiga i 
minoritetselevernas undervisning och inte heller i hur den är organiserad och 
varför den är organiserad som den är. Av elevernas kommentarer att döma 
förs det heller inga diskussioner om varför vissa elever har behov av till 
exempel modersmålsundervisning. Detta innebär vidare, med Engens (1995) 
terminologi, att minoritetsläroplanen inte blir synlig för majoritetseleverna 
och inte heller för elever med blandad bakgrund och svenska som 
modersmål.  
   Eftersom det inte förekommer något samarbete eller samplanering 
avseende innehållet i undervisningen för elever med annat modersmål än 
svenska tvingas dessa elever att delta i en verksamhet som utgår från att 
eleverna har svenska som modersmål och en kulturell referensram som är 
helt och hållen ”svensk” i alla andra ämnen än modersmålet och eventuellt i 
svenska som andraspråk.
   Att det är en majoritetsläroplan som är normen syns också på så sätt att de 
interkulturella målen som kommer till uttryck i läroplanen har väldigt lite 
genomslag i de betygskriterier som finns i ämnena. Elevernas eventuella 
interkulturella lärande har därmed liten betydelse för elevens måluppfyllelse 
och i förlängningen deras betyg i ämnena. 

Linjärt snarare än cirkulärt tänkande 
Avseende eleverna med svenska som andraspråk kommer såväl Vygotskijs 
(1986) teori om hur tillägnandet av ett andraspråk går till samt det Øzerk 
(1992d, 1995a) benämner cirkulärt tänkande till uttryck i skolans lokala 
arbetsplan (bilaga 3). Intentionerna i arbetsplanen, och i bilagorna till denna, 
är att skolans personal skall arbeta utifrån sådana utgångspunkter. Emellertid 
föreligger det diskrepans mellan vad man i den lokala arbetsplanen uttrycker 
om hur andraspråksinlärning går till och hur man organiserar 
undervisningen för elever med annat modersmål än svenska.  
   Skolans verksamhet och undervisning för elever med annat modersmål än 
svenska präglas snarare av ett linjärt än ett cirkulärt tänkande (Øzerk, 
1992d, 1995a). Modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska 
som andraspråk samt övriga ämnen ingår inte i ett för eleverna meningsfullt 
sammanhang, utan utgör separata verksamheter. Utan samarbete mellan de 
olika lärarkategorierna kring dessa elevers lärande utnyttjas dessutom inte 
elevernas totala språkliga repertoar. Risken är uppenbar att eleverna av 
denna anledning får minskade möjligheter att till fullo tillgodogöra sig den 
övriga undervisningen, eftersom lärarna sinsemellan inte är informerade om 
vad eleverna arbetar med på de olika lektionerna. Avsaknaden av samarbete 
mellan lärare kan även innebära att man inte försöker ta reda på vad eleven 
egentligen kan.
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   Om man utgår från att man bäst lär sig ett språk i meningsfulla 
sammanhang är det vidare motsägelsefullt att vissa elever ”befrias” från 
ämnesundervisning för att istället koncentrera sig på svenska som 
andraspråk. Undervisningen i svenska som andraspråk sker dessutom för 
vissa av eleverna i små grupper där språkkunskaperna är begränsade och 
risken finns att undervisningen inte känns speciellt meningsfull. Vidare 
skapar arrangemanget få möjligheter för dessa elever att umgås och 
samarbeta med elever som kan mer svenska än de själva. De små grupperna 
kan även bidra till att stimulansen blir för liten. Detta sätt att organisera 
undervisningen ger även det uttryck för linjärt tänkande. Språk och ämne ses 
som separerade från varandra och där att lära sig svenska föregår det 
ämnesmässiga lärandet. De språköverskridande kunskaperna och 
färdigheterna (Cummins, 1996, 2000b) utnyttjas inte som en resurs för 
elevens lärande, det vill säga elevens totala språkliga repertoar utnyttjas inte. 
Elevens modersmål ses inte som en resurs som till exempel genom 
studiehandledning möjliggör för eleven att delta i och tillgodogöra sig 
ämnesundervisningen. 
   Många av eleverna med minoritetsbakgrund deltar endast i en del av de 
obligatoriska ämnena. Det är tydligt att man främst satsar på att dessa elever 
skall få godkända betyg i de så kallade kärnämnena. Övriga ämnen ses på så 
sätt som mindre viktiga för eleverna med annat modersmål än svenska. 
Detta innebär att dessa elever är mindre väl rustade för fortsatta studier och 
det individuella programmet på gymnasiet blir ofta det enda möjliga ”valet”. 
Detta förfaringssätt menar jag också ger uttryck för att ”hjälpen” till 
eleverna kommer för sent. Det kan inte vara rimligt att man först i skolår 9 
upptäcker att eleverna inte kan hänga med i den övriga undervisningen och 
att den enda möjliga hjälpen att erbjuda är att befria eleverna från 
ämnesundervisning. Att elever ”befrias” från deltagande i undervisningen i 
vissa ämnen minskar även dessa elevers möjligheter att i naturliga 
sammanhang lära sig såväl språk som ämne samt ett interkulturellt 
förhållningssätt till deras olika kulturella och språkliga referensramar.  
   Elever med minoritetsbakgrund ingår dessutom i samma mentorsgrupp – 
ett arrangemang som är ytterligare ett exempel på att man inte tillämpar ett 
cirkulärt tänkande. Majoritets- och minoritetsspråkligt blandade 
mentorsgrupper hade kunnat möjliggöra för elever med annat modersmål än 
svenska att kommunicera på vardagssvenska om även annat än skolarbete 
med elever som har svenska som modersmål. Därigenom hade man både 
kunnat uppnå att språket utvecklas och att elever möts. Det sistnämnda är 
viktigt också eftersom många av eleverna med majoritetsbakgrund har känt 
varandra ända sedan förskoleåldern och många har också gått i samma klass 
under hela skoltiden. Dessa elever känner med andra ord varandra väl och 
det kan då vara svårt för nya elever att komma in i klassen. Det kan därför 
behövas arenor där ”nya” och ”gamla” elever möts. 
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Majoritetskulturella ramfaktorer och statens 
övergripande politik 

Möjligheterna att på den aktuella skolan skapa goda betingelser för 
interkulturellt lärande hos och mellan elever begränsas även av vad jag här 
benämner som majoritetskulturella ramfaktorer. En sådan ramfaktor är det 
formella läroplansdokumentet, Lpo 94 som reviderades 1998, som utgår från 
majoritetselevernas språkliga och kulturella ”verklighet”. Denna ramfaktor 
har jag delvis redan berört, men i läroplanen som ramfaktor ingår även 
vilken ”status” ämnen har och därmed vilka lärarkategorier som utbildas
   Modersmålslärarna och lärarna i svenska som andraspråk har stor 
betydelse för minoritetselevernas lärande, men det är ofta svårt att rekrytera 
lärare som är behöriga att undervisa, bland annat eftersom man från statens 
sida inte prioriterat utbildning av dessa lärarkategorier och för att båda dessa 
ämnes status ständigt ifrågasatts.  
   Att eleverna inte kunde delta i modersmålsundervisning i romani förrän 
sista terminen i skolår nio berodde inte på att man vid skolan inte 
prioriterade denna undervisning, utan på att ingen modersmålslärare fanns 
att tillgå. Läraren som undervisade den lilla gruppen i svenska som 
andraspråk samt i so-ämnena har 20 poäng i svenska som andraspråk, inte 
de 40 poäng som rekommenderas som behörighetsgräns.  
   Det svårt för en liten skola med relativt sett få elever med behov av 
undervisning i svenska som andraspråk och med få elever med samma 
modersmål att hitta rationella undervisningslösningar om man inte integrerar 
denna undervisning i den ordinarie verksamheten. Jag kan tycka att man på 
den undersökta skolan inte använt sig av det friutrymme som finns då det 
gäller skolans organisation. Ingenting hindrar att man på den enskilda skolan 
bildar arbetslag i vilka olika lärarkategorier ingår: ämneslärarna, 
modersmålslärarna och lärarna i svenska som andraspråk, som gemensamt 
planerar undervisningen. Det går vidare att på ett framgångsrikt sätt 
kombinera ämnesundervisning med undervisning i svenska som andraspråk 
(se t.ex. Bergman, Sjökvist, Bülow & Ljung, 1992). 
   Också den övergripande invandrings- och integrationspolitiken försvårar 
den enskilda skolans möjligheter att skapa goda lärandebetingelser för 
elever med behov av undervisning i svenska som andraspråk och 
modersmålsundervisning. Vid intervjuerna framkom att flera av eleverna 
med minoritetsbakgrund under flera år väntade på beslut om asyl och att de 
under väntetiden varit bosatta på ett flertal olika bostadsorter. Den långa 
väntan på asyl och de många skolbytena är exempel på hur den övergripande 
politiken har betydelse för elevernas lärandebetingelser. Till detta skall 
läggas deras upplevelser från tiden innan de kom till Sverige. För skolan 
innebär det samtidigt att elever ständigt kommer och går under läsåret, vilket 
ytterligare försvårar planering av dessa elevers undervisning och övrig 
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skolverksamhet. Under det år som gick mellan min kartläggningsstudie och 
elevstudien hade åtta elever lämnat de två klasserna och tre elever kommit 
till, de flesta med minoritetsbakgrund. Då det gäller eleverna med 
minoritetsbakgrund har de, med ett undantag, kommit till klassen ganska 
sent under skolgången, oftast under högstadietiden. Ovanstående förklarar 
till stor del varför så stor andel av eleverna med minoritetsbakgrund inte når 
upp till betyget Godkänd i svenska och andra ämnen. 

Sammanfattande kommentarer och slutsatser 
Undersökningsresultaten från min empiriska studie verifierar inte att 
värdegemenskap med läroplanens mål också innebär förstärkande 
socialisation. Trots att eleverna i mycket stor utsträckning instämmer i 
läroplanens interkulturella mål innebär inte detta med automatik 
förstärkande socialisation och interkulturellt lärande. Även andra faktorer 
har betydelse för om denna socialisations- och lärandeprocess skall komma 
till stånd. 
   Det är svårt att möjliggöra ett interkulturellt lärande i skolan trots att det i 
läroplanen finns interkulturella mål, eftersom läroplanen som helhet snarast 
är att betrakta som en majoritetsläroplan och därför också snarare blir 
segregerande än integrerande då den implementeras. Den interkulturella 
lärandeprocessen försvåras också av andra majoritetskulturella ramfaktorer 
och av den övergripande statliga politiken. Ytterligare faktorer är att det 
interkulturella socialisationsinnehåll som trots allt finns på den undersökta 
skolan är skilt från arbetssätten samt avsaknaden av ett cirkulärt tänkande 
avseende eleverna med minoritetsbakgrund. Avsaknad av samarbete och 
samplanering mellan olika lärarkategorier förstärker läroplanens och övriga 
majoritetskulturella ramfaktorers segregerande drag.   
   Det som också framgår tydligt i elevernas kommentarer är att lärandet inte 
är begränsat till skolan och att det ibland är svårt att veta om det är i skolan 
eller någon annanstans som man lärt sig. Mycket av lärandet sker i hemmet, 
på fritiden och bland kamrater. Skolans möjlighet att socialisera eleverna i 
interkulturell riktning är därför begränsad. Utan att samhället i övrigt 
utvecklas i interkulturell riktning kan inte skolan ensamt klara denna 
socialisation. Detta betyder inte att arbetet i skolan är mindre viktigt – 
tvärtom. Att eleverna instämmer i de interkulturella målen innebär att ett 
mer interkulturellt förhållningssätt på sikt kan komma att prägla samhället 
om ett mer interkulturellt socialisationsinnehåll gestaltas i skolans 
undervisning och övriga verksamhet. 
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Kapitel 15 

Sammanfattning och diskussion

Sammanfattning

Bakgrund
Ett riksdagsbeslut om ett interkulturellt synsätt i undervisningen har funnits 
sedan 1985 (Prop. 1984/1985:100). Trots det har inte interkulturellt lärande 
ägnats någon större uppmärksamhet inom forskningen. Detta förhållande är 
särskilt tydligt då det gäller om och i så fall hur elever med 
majoritetsbakgrund påverkats av en tilltagande mångkulturell situation och 
om ett interkulturellt lärande sker hos dessa elever. 
   Det övergripande målet med denna studie har varit att beskriva och 
analysera på vilka sätt det interkulturella synsättet kommer till uttryck i 
statliga utredningar, regeringens propositioner samt i grundskolans 
styrdokument, organisation och undervisning samt att undersöka om 
förstärkande socialisation, och därmed interkulturellt lärande, möjliggörs 
hos och mellan elever i skolår 9. Jag ville med andra ord undersöka om den 
offentliga socialisationen inom den obligatoriska grundskolan ger barn och 
ungdomar redskap att hantera kulturell mångfald. 
   Som fenomen kan interkulturellt lärande betraktas både utifrån vilka 
förutsättningar som ges, utifrån övergripande politik och offentliga 
styrdokument, och utifrån konkreta läranderesultat hos eleverna. Med andra 
ord kan interkulturellt lärande studeras såväl utifrån statens intentioner som 
utifrån uppnådda resultat, det vill säga interkulturellt lärande som realitet.

Syften

Utifrån den tecknade bakgrunden formulerade jag två syften: 

Det första syftet är 
att ur ett samhällsvetenskapligt och läroplansteoretiskt perspektiv 
beskriva och analysera förutsättningarna för interkulturellt lärande i 
svensk grundskola.

Det andra syftet är
att ur ett socialisationsteoretiskt perspektiv beskriva och analysera det 
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uppfattade och upplevda interkulturella lärandet hos och mellan elever i 
skolår 9. 

Ett interkulturellt synsätt på undervisning och lärande 
Så som det kom fram i avhandlingens inledande kapitel har det 
interkulturella perspektivet, eller synsättet, på undervisning och lärande 
blivit en internationell tendens. I Sverige kommer detta synsätt främst till 
uttryck genom ”Språk- och kulturarvsutredningen” (SOU 1983:57 ) och det 
efterkommande riksdagsbeslutet från 1985 (Prop. 1984/1985:100). Inom det 
interkulturella synsättet, så som det kommit till uttryck internationellt och i 
den ovan nämnda utredningen, betonas vikten av pedagogisk helhetssyn, 
vilket bland annat innefattar samarbete mellan modersmålslärare 
(hemspråkslärare) och lärare i svenska som andraspråk samt lärare i de 
övriga ämnena. Detta ställningstagande syftar både till en bättre 
lärandesituation för elever med så kallad invandrarbakgrund och till
kulturell växelverkan mellan dessa elever och elever med 
majoritetsbakgrund. Samarbetet syftar således även till att involvera 
majoritetseleverna.
   Fennes och Hapgood (1997) menar att interkulturellt lärande utgör en ny
pedagogisk disciplin. Syftet med denna nya pedagogiska disciplin, enligt 
författarna, är att övervinna och överskrida kulturella barriärer, det vill säga 
den tar inte endast fasta på att utveckla eller bevara den ursprungliga 
kulturella identiteten. Detta innebär att interkulturellt lärande skall förstås 
som en mång- och ömsesidig process, i vilken man lär sig att vara öppen och 
accepterande i förhållande till andra kulturer. 

Teoretiska utgångspunkter 
Min utgångspunkt var att se om ett läroplansteoretiskt perspektiv 
tillsammans med ett socialisationsteoretiskt perspektiv kunde kasta nytt ljus 
över fenomenet interkulturellt lärande. Med utgångspunkt i Goodlads 
läroplansteori (Goodlad, m.fl., 1979) och Hoëms (1978) socialisationsteori 
valde jag att studera interkulturellt lärande på olika läroplansnivåer. Dessa 
båda teoretiska utgångspunkter kombineras i Øzerks (1992a) modellmatris 
(se s. 79). 
   Goodlads läroplansteori, eller begreppssystem, möjliggjorde att olika 
läroplansnivåer kunde hållas analytiskt åtskilda. Goodlad skiljer mellan fem 
olika läroplansnivåer: den ideologiska läroplanen, den formella läroplanen, 
den uppfattade läroplanen, den operationaliserade läroplanen och den 
upplevda läroplanen. 
   Samhällets mål då det gäller den formella socialisationens mål och 
innehåll avseende interkulturellt lärande kommer till uttryck på de båda 
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förstnämnda läroplansnivåerna. De övergripande politiska målen, men även 
den konkreta politiken, kommer till uttryck på den ideologiska 
läroplansnivån. Till denna nivå hör dokument som statliga utredningar och 
propositioner. På den formella läroplansnivån formuleras de mer explicita 
målen för den formella socialisationens mål och innehåll i dokument som till 
exempel Lpo 94.  
   Hur formuleringarna avseende interkulturellt lärande tolkas av bland annat 
skolledare, lärare och elever motsvarar den uppfattade läroplansnivån. Olika 
tolkningar av bland annat lärarna möjliggör olika meningserbjudanden 
(Englund, 1996a, 1997c) avseende socialisationsinnehållet. 
   Den operationaliserade läroplanen är den läroplan som kommer till 
uttryck i undervisning och övrig skolverksamhet, det vill säga den 
operationaliserade läroplanen är detsamma som det som faktiskt sker i 
undervisningen (och den övriga skolverksamheten). 
   Med den upplevda läroplanen, slutligen, avses vad främst eleverna 
uppfattar och lär sig som konsekvens av undervisningen, det vill säga 
lärandet.
   Det socialisationsteoretiska perspektivet tar sin utgångspunkt i Hoëms 
(1978) begreppspar intresse och värden. Hoëm menar att då det föreligger 
intresse- och värdegemenskap mellan hemmet/eleven och skolan är 
förutsättningarna för förstärkande socialisation goda. Med förstärkande 
socialisation avser han den optimala socialisationsprocessen. I korthet 
handlar det om hur en människa kan stärka socialisationen i den egna 
traditionen och kulturen samtidigt som hon växer in i en ny kultur. 
Förstärkande socialisation föreligger när eleverna får en ökad förståelse för 
sin egen bakgrund och lär sig att hantera den. För att möjliggöra detta måste 
skolan använda barnets kulturella bakgrund som ett redskap i 
undervisningen. Detta möjliggör också ett interkulturellt lärande. Jag har 
valt att tolka begreppet förstärkande socialisation vidare än den ursprungliga 
innebörden som Hoëm (1978) gav det. Här innefattar begreppet även 
resocialisation, det vill säga att ny värdemässig förankring sker gradvis, 
under förutsättning att socialisationsinnehållet är interkulturellt. En tes 
utifrån Hoëms teori är att värde- och intressegemenskap mellan hem/elev 
och skola leder till lärande och förstärkande socialisation – en tes som 
ifrågasätts av Øzerk (1992a) som ställer frågan om det förhåller sig så att 
värdegemenskap med den formella läroplanens mål garanterar förstärkande 
socialisation och lärande. Den fråga som jag genom elevstudien ville 
undersöka empiriskt och om möjligt ”besvara” är: Innebär elevers 
värdegemenskap med läroplanens interkulturella mål också att dessa elever 
erfar förstärkande socialisation och interkulturellt lärande?
   Ur teoretisk synvinkel är även hur lärandet uppfattas centralt och detta 
betraktar jag ur ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978, 1986). Detta 
sätt att betrakta lärande innebär att vad och hur inte kan separeras, eftersom 
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allt lärande är situerat i en kontext. Socialisations- och lärandeprocesser ser 
jag som sammanflätade då det gäller interkulturellt lärande. I all 
socialisation och allt lärande är språket centralt. För elever med annat 
modersmål än svenska är såväl modersmålet som svenska som andraspråk 
betydelsefulla i dessa processer. 
   En offentlig socialisation utgående från interkulturella mål som syftar till 
att barn och ungdomar med olika bakgrunder och levnadshistorier nu och i 
framtiden skall kunna samverka och leva tillsammans i ett demokratiskt 
samhälle präglat av mångfald måste gestalta dessa mål. Socialisationsmålet 
och socialisationsinnehållet kan inte betraktas var för sig och inte heller kan 
det interkulturella lärandet ses som skilt från socialisationsprocessen.

Centrala begrepp
Ett av avhandlingens centrala begrepp är kulturbegreppet och begrepp 
relaterade till detta, som till exempel mångkulturalitet, mångkulturalism, 
intrakulturalitet, interkulturalitet och interkulturalism, interkulturell 
undervisning och inte minst interkulturellt lärande. Hur de olika begreppen 
kan tolkas tar i stor utsträckning sin utgångspunkt i om man uppfattar 
kulturbegreppet som statiskt och exkluderande eller som dynamiskt och 
inkluderande. Jag har valt att utgå från ett dynamiskt kulturbegrepp, vilket 
innebär att kultur inte ses som något man ärver utan som något man lär och 
därmed också kan lära på nytt och med nödvändighet hela tiden omtolka. 
   Utifrån en genomgång av Språk- och kulturarvsutrednings förslag, 
riksdagsbeslutet 1985 samt av litteratur och forskning inom området 
interkulturellt lärande och interkulturell undervisning gjorde jag en tolkning 
avseende vad som ingår i det interkulturella lärandet. Denna tolkning 
utgjorde sedan en utgångspunkt för avhandlingens empiriska del. Det 
interkulturella lärandets innehåll formulerade jag som interkulturella 
lärandekomponenter med tillhörande målområden enligt följande: 

Kulturkompetens.
- Att synliggöra den egna kulturens dolda och omedvetna värderingar samt 

öka förståelsen för andra kulturella värderingar, (såväl intrakulturella 
som interkulturella). 

Demokratiskt förhållningssätt. 
- Att fostra till tolerans och respekt samt förebygga fördomar, mobbning 

och diskriminering, det vill säga demokrati- (medborgar-) fostran och 
beaktandet av de mänskliga rättigheterna. Kritiskt tänkande och 
möjlighet att påverka. 

Modersmålserkännande.
- Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att 

bevara och utveckla modersmålet samt använda det som ett redskap för 
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lärande.
Tillgång till samhällsspråket. 
- Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella möjligheter att få 

tillgång till och utveckla samhällets språk, svenska, inom alla domäner. 
För elever med annat modersmål än svenska tillförsäkras detta oftast 
genom undervisning i svenska som andraspråk. 

Att ge förutsättningar för ett interkulturellt lärande medför att man i 
undervisningen  

a) utgår från elevernas individuella och elevernas gemensamma 
erfarenheter

b) använder sig av ett undersökande, problemorienterat arbetssätt i 
heterogena grupper 

c) tillförsäkrar sig om att alla elever, oberoende av bakgrund, får tillgång 
till socialisationsinnehåll och lärprocesser. 

Dokumentstudien
Till det första syftet formulerade jag två frågeställningar som låg till grund 
för den ena av avhandlingens två delstudier, den så kallade 
dokumentstudien.

Den första frågeställningen är: 

På vilka sätt kommer det interkulturella synsättet till uttryck i dokumenten 
på den ideologiska läroplansnivån?  

Den andra frågeställningen är:

På vilka sätt kommer det interkulturella synsättet till uttryck i de formella 
läroplanerna för den svenska grundskolan? 

För att belysa det första syftet och tillhörande frågeställningar valde jag ett 
samhällsvetenskapligt och läroplansteoretiskt perspektiv. 
   Inom ramen för dokumentstudien beskrev och analyserade jag hur det 
interkulturella synsättet kommer till uttryck i dokumenten dels på den 
ideologiska, dels på den formella läroplansnivån. Det vill säga det var 
statens intentioner som var i fokus. 
   På den ideologiska läroplansnivån har jag studerat dels dokument hörande 
till den vida kontexten (Säfström, 1994), vilken avgränsats till invandrar-, 
minoritets-, integrations- och utbildningspolitiken under de senaste fyra 
decennierna, dels de ideologiska läroplanerna. Utifrån en indelning i tre 
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tidsperioder: Initieringsfasen som sträcker sig över 1960-och 1970-talen, 
utvärderingsfasen som sträcker sig över 1980-talet och omformuleringsfasen 
som sträcker sig över 1990-talet, har den vida kontexten har studerats för sig 
och övriga dokument på den ideologiska och formella läroplansnivån har 
studerats tillsammans.
   Vid läsningen av dokumenten som härrör till den vida kontexten har jag 
utgått från den övergripande frågan: hur kommer mångkulturalism som 
samhällsideal och politik till uttryck?. Analysen och tolkningen utgick från 
den genomgång av alternativa innebörder som tillskrivs kulturbegreppet och 
andra begrepp relaterade till detta, vilka jag redogjorde för i avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter. 
   De ideologiska läroplanerna har analyserats och tolkats utifrån frågor som 
tar sin utgångspunkt i de interkulturella lärandekomponenter som jag 
identifierat samt utifrån den innebörd som tillskrivs mångkulturalitet och 
mångkulturalism.
   De formella läroplansdokumenten, i form av bland annat läroplaner, 
kursplaner och kommentarmaterial, analyserades och tolkades utifrån om de 
tar sikte på interkulturellt lärande, utifrån de tidigare nämnda interkulturella 
lärandekomponenterna samt utifrån förordad organisation av 
undervisningen. 

Den vida kontexten 
Resultaten visar att den övergripande politiken (den vida kontexten) tolkad 
utifrån mångkulturalism som samhällsideal är flertydig sedd över de tre 
tidsperioderna. Tolkningen tog sin utgångspunkt dels i hur kultur och 
mångkulturalitet kom till uttryck, dels i hur mångkulturalismen 
formulerades. 
   Under initieringsfasen framkom en tämligen oreflekterad syn på kultur. 
Olika kulturer betraktades som helheter, klart åtskilda och främst något som 
”andra”, det vill säga invandrare, har. Mångkulturaliteten kommer utifrån 
med invandrarna och de inhemska minoriteterna blev omnämnda 
tillsammans med dessa ”nya” grupperingar. Ett kontextuellt perspektiv på 
kultur kommer endast till uttryck i utredningen ”Skolgång borta och 
hemma” (SOU 1966:55). 
   Under utvärderingsfasen började kulturbegreppet användas med en mer 
kulturantropologisk innebörd, vilket ledde till en kulturalisering i så måtto 
att kultur tillmättes stort förklaringsvärde. Den vidare tolkning av kultur som 
följde av den kulturantropologiska innebörden ledde även till att det 
invandrarpolitiska valfrihetsmålet blev omdebatterat. I statliga utredningar 
och propositioner markerades att den kulturella valfriheten endast tilläts 
inom relativt snäva ramar. De statliga intentionerna var inte ett flerspråkigt 
eller mångnationellt Sverige. 
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   Inom integrationspolitiken (som invandrarpolitiken nu rubriceras) under 
omformuleringsfasen ersätts kulturbegreppet med mångfaldsbegreppet. 
Däremot får kulturbegreppet ny aktualitet inom den nya minoritetspolitiken 
som nu bara riktas mot de ursprungliga inhemska minoriteterna. 
   I skenet av den nya integrations- och minoritetspolitiken framstår Sverige, 
med Kymlickas (1998) ord, snarare som ett mångnationellt än 
mångkulturellt land med ny status för de inhemska minoriteterna, som 
plötsligt blivit en del av det svenska kulturarvet. 

Läroplansdokumenten 
Då det gäller läroplansdokumenten framkommer att under initieringsfasen är 
ingen mångkulturalitet synlig. Mångkulturaliteten kommer utifrån med 
invandrarna och som innehåll i skolans värld kommer den via 
läroplanssupplement. Undervisningen som riktar sig till invandrarnas barn är 
separerad från den reguljära undervisning. Kulturbegreppet används inte för 
att särskilja elever till en början, men med supplementen om undervisning 
av invandrarbarn (SÖ, 1970, 1973) blir kultur något som andra har. 
   De båda interkulturella lärandekomponenterna kulturkompetens och 
demokratiskt förhållningssätt kommer till uttryck i läroplansdokumenten, 
men ur ett internationellt snarare än ur ett interkulturellt perspektiv. 
Modersmålserkännandet gäller för majoritetseleverna och modersmåls-
undervisning för elever med annat modersmål än svenska betraktas som 
stödundervisning fram till hemspråksreformen 1977. Även tillgång till 
samhällsspråket ses som stödundervisning för elever med annat modersmål 
än svenska. De i läroplanerna förespråkade arbetssätten är inte 
interkulturella till sin karaktär och det är främst minoritetselever som berörs. 
   Ett första embryo till interkulturellt synsätt kommer i början av 1970-talet 
med läroplanssupplementen (SÖ, 1970, 1973) där man bland annat lyfter 
fram tvåspråkighet som mål. Inte heller i supplementen är arbetssätten 
interkulturella till sin karaktär. 
   Under utvärderingsfasen är mångkulturaliteten ett faktum i 
läroplansdokumenten. Däremot ses inte elever med invandrarbakgrund som 
självklara medlemmar av det svenska samhället utan snarare ses som 
representanter för andra kulturer med ett annat hemland än Sverige. 

Kulturbegreppet används nu för att särskilja elever och kultur betraktas 
ofta som en statisk helhet då det gäller invandrarelever och som mer 
differentierad och dynamisk då det gäller majoritetseleverna. 
   Den interkulturella lärandekomponenten demokratiskt förhållningssätt har 
en framträdande plats i läroplansdokumenten men inte främst ur ett 
interkulturellt perspektiv. Elevernas kulturarv skall tillvaratas och förståelse 
och respekt för andra kulturer förvandlas till ”invandrarfrågor”. 
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Modersmålets betydelse erkänns även för elever med annat modersmål än 
svenska och ses som en rättighet men deltagandet är frivilligt för eleven. 
Tillgången till samhällsspråket betonas och svenska som främmande språk
är obligatoriskt, men är samtidigt en övergångslösning inför deltagande i 
modersmålssvenska. I den formella läroplanen Lgr 80 är målet om 
tvåspråkighet för elever med annat modersmål än svenska inskrivet. De i 
läroplanen förespråkade arbetssätten främjar interkulturellt lärande. 
   Ett interkulturellt synsätt kommer till uttryck i dokumenten som utkommer 
efter riksdagsbeslutet 1985, men det är som tydligast i kommentarmaterial 
som vänder sig till hemspråkslärare och lärare som undervisar i svenska som 
andraspråk (SÖ, 1985a, 1988b). 
   Omformuleringsfasen utmärks av genomgripande förändringar – övergång 
till mål- (och resultat-)styrning, ny ansvarsfördelning mellan stat och 
kommun och friskolereformen. 
   I dokumenten från denna periods början ses mångkulturaliteten som 
utifrån kommande men i dokumenten vid periodens slut betonas att 
mångfalden alltid funnits. Det sker en glidning i invandrarbegreppet till att 
främst avse muslimer och icke-européer. Invandrarbegreppet undviks och i 
stället talar man om mångfald. Kulturbegreppet används med många olika 
innebörder och kulturarvet betonas på ett nytt sätt. I detta kulturarv kan man 
ingå eller inte. 
   Det kritiskt granskande perspektivet saknas både då det gäller den egna 
kulturen och andras kulturer. Däremot har det skett en skärpning i de 
formella läroplansdokumenten avseende avståndstagande från kränkande 
behandling.
   Då det gäller modersmålserkännandet inskränks rätten till 
modersmålsundervisning för invandrarelever, bland annat i tidsomfattning 
och avseende när kommunen är skyldig att anordna den, men inte för de 
inhemska minoriteterna. Tvåspråkighetsmålet finns inte längre kvar som ett 
mål i läroplanen. Mot slutet av perioden sker dock en statushöjning genom 
ändring av beteckningen hemspråk till modersmål samt införande av rätt till 
studiehandledning vid behov. 
   Svenska som andraspråk blev ett eget ämne 1995 med samma status 
avseende behörighet, vilket också kan ses som ett erkännande av att dessa 
elever har behov av annan undervisning för att få tillgång till 
samhällsspråket.
   Då det gäller arbetssätten lämnas beslut om dessa över till lokala beslut. 
Om det blir undervisning som främjar interkulturellt lärande beror på den 
lokala tolkningen, men i läroplansdokumenten finns mycket som inbjuder 
till annan tolkning. 
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Generella tendenser 
Invandrare och minoriteter är osynliga i de tidiga dokumenten under 
initieringsfasen och kommer så småningom in via supplement. 
Undervisningen av invandrar- och minoritetselever är skild från den 
ordinarie undervisningen. Invandrarelever omtalas ofta tillsammans med 
problem. Under utvärderingsfasen blir dessa grupper synliga och omtalas 
även som resurser. Med omformuleringsfasen försvinner invandrarna och 
minoriteterna igen från dokumenten, men de omtalas genom indirekt 
skrivning. Det sker en förskjutning i invandrarbegreppet till att främst avse 
muslimer och icke-européer. Med Skolkommittén (SOU, 1996:143, 
1997:121) uppmärksammas mångkulturaliteten igen, men nu utifrån 
individuella skillnader. 
   Det interkulturella innehållet utgör ett litet inslag i dokumenten och det 
krävs därför att lärare aktivt väljer detta bland allt annat. Detta innebär att 
det föreligger en risk att innehållet marginaliseras (Batelaan & van Hoof, 
1996; Gundara, Markou & Pippo, 1992; Nationella samordningskommittén 
för Europaåret mot rasism, 1998). 
   I dokumenten föreskrivs inte någon undervisning syftande till 
empowerment (Cummins, 1996, 1997, 2000a, 2000b), det vill säga ett av 
elever och lärare gemensamt skapande av makt. I läroplanen finns inget 
konfliktperspektiv (undantag Lgr 80) och strukturella orättvisor kommer inte 
till uttryck. 
   Perspektivet i läroplansdokumenten är internationellt snarare än 
interkulturellt. – I de tidigaste dokumenten med inriktning mot den så 
kallade tredje världen, under utvärderingsfasen är det inriktat mot så kallad 
”inre internationalisering” och under omformuleringsfasen sker en 
insnävning mot Europa och svenskt och västerländskt kulturarv. Olika språk 
får olika status – majoritetselevers språkkunskaper (och eventuella 
tvåspråkighet) syftar till internationalisering medan minoritetselevers 
tvåspråkighet snarare syftar till identitetsutveckling och kulturbevarande. 
   Tänkandet kring hur elever utvecklar svenska som andraspråk är linjärt 
snarare än cirkulärt (Øzerk, 1992d, 1995a). I stället för synsättet att språk- 
och ämneskunskaper utvecklas genom ömsesidig samverkan utgår man från 
att först skall språket, det vill säga svenska, utvecklas och sedan ämnet. På 
samma sätt ses språket som en förutsättning för deltagande i samhället 
istället för att språket utvecklas genom deltagande i samhället. 
   Införande av svenska som andraspråk, med status som ämne signalerar ett 
erkännande av att det tar tid att lära sig ett andraspråk. Införandet av 
studiehandledning på modersmålet för dem som har behov av det kan ses 
som ett modersmålserkännande 
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Elevstudien 

Till det andra syftet formulerade jag två frågeställningar, vilka låg till grund 
för avhandlingens andra delstudie, den så kallade elevstudien. 

   Den första frågeställningen är: 

Omfattar eleverna (ställer sig eleverna bakom) målen i det interkulturella
synsättet så som de kommer till uttryck i grundskolans styrdokument? 

   Den andra frågeställningen är: 

Vilka interkulturella läranderesultat anser eleverna att de uppnått genom 
undervisningen?  

Syftet och frågeställningarna är relaterade till elevernas uppfattade och 
upplevda interkulturella lärande, som jag undersökt genom analyser av 
elevsvaren i de elevintervjuer som genomfördes inom ramen för elevstudien.
Studien kan ses som en exemplifiering av det interkulturella lärandet som 
realitet.
   Den övergripande frågan för elevstudien, som innefattar delstudiens båda 
frågeställningar, var:

Innebär elevers värdegemenskap med läroplanens interkulturella mål också 
att dessa elever erfar förstärkande socialisation och interkulturellt lärande? 

De fyra interkulturella lärandekomponenterna (se ss. 340-341) tillsammans 
med relaterade målområden, utgör utgångspunkten för min elevstudie. 
   Eleverna har fått ta ställning till interkulturella mål i läroplanen och i 
kursplanerna för svenska, svenska som andraspråk och so-ämnena samt fått 
uppskatta sitt eget lärande inom de interkulturella målområdena. Generellt 
gäller, avseende de interkulturella lärandekomponenterna kulturkompetens 
och demokratiskt förhållningssätt, att eleverna i större utsträckning ställer 
sig bakom de interkulturella målen än tycker sig tillägnat sig dem som 
läranderesultat. Då det gäller tillgång till samhällsspråket är läranderesultatet 
sådant att flera av eleverna med annat modersmål än svenska inte uppnår 
betyget Godkänd. 
   Utifrån de i undersökningen funna resultaten går det inte att verifiera tesen 
att värdegemenskap med den formella socialisationens mål också med 
automatik innebär förstärkande socialisation och interkulturellt lärande hos 
eleverna.
   I min undersökning identifierade jag några tänkbara förklaringar till varför 
interkulturellt lärande inte i större utsträckning kom till stånd trots 
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värdegemenskap mellan eleverna och de interkulturella målen i 
grundskolans styrdokument. De tänkbara förklaringarna är: 

a) att socialisationsinnehållet är skilt från det tillämpade arbetssättet, 
b) en segregerande majoritetsläroplan, 
c) linjärt snarare än cirkulärt tänkande och
d) majoritetskulturella ramfaktorer och statens övergripande politik. 

Då det gäller det tillämpade arbetssättet kan jag konstatera att lärarna inte 
försöker att styra elevernas val av samarbetspartners. Med andra ord 
använder sig inte lärarna av heterogena grupper som en resurs för 
interkulturellt lärande. 
   Majoritetsläroplanen fungerar segregerande eftersom det är den som är 
normen för all verksamhet i skolan. Den undervisning som särskilt riktar sig 
till elever med annat modersmål än svenska är segregerad från den övriga 
undervisningen. Visserligen har man på den undersökta skolan försökt att 
organisatoriskt integrera modersmålsundervisningen och undervisningen i 
svenska som andraspråk, men denna undervisning är ingenting som berör 
majoritetseleverna eller eleverna med blandad bakgrund. 
   Det linjära tänkandet kommer till uttryck genom att man inte låter språk- 
och ämnesstudier ingå i ett för eleverna meningsfullt sammanhang. Istället 
sker ett betonande av språk först och därefter ämnesstudier. Detta innebär 
även att eleverna med olika språkliga bakgrund har få mötesplatser. 
   Den övergripande invandrings- och invandrarpolitiken, med bland annat 
långa handläggningstider i asylärenden som ofta för eleverna resulterar i 
flera boendeorter och därmed flera skolor, försvårar för den enskilda skolan 
att planera och genomföra undervisning för elever med minoritetsbakgrund. 
Att man inte heller från statligt håll satsar tillräckligt på utbildning av lärare 
i svenska som andraspråk och modersmål verkar i samma riktning. 

Diskussion

Relationen mellan intentioner och realiteter 
När dokumenten/intentionerna och empirin/realiteten studeras tillsammans 
framkommer det tydligt att det föreligger diskrepans mellan intentionerna i 
den övergripande politiken och målen i de ideologiska och de formella 
läroplansdokumenten och inte minst i den av eleverna upplevda läroplanen. 
   Tänkbara orsaker till denna diskrepans mellan intentioner och realiteter är 
bland annat att mål som formuleras på de högre läroplansnivåerna sällan 
följs av motsvarande resurser (ekonomiska, personella och intentionella) på 
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de läroplansnivåerna där målen skall implementeras. Dessutom prioriteras
sällan dessa mål, vilket är ett måste då resurserna är knappa. 
   De tidigaste målen för undervisning av elever med annan språklig eller 
kulturell bakgrund formulerades inom ramen för invandrarpolitiken. 
Ungefär samtidigt formulerades målen för den stora grundskolereformen. 
Grundskolan som utmärktes av sitt mål om att vara en skola för alla – en 
mötesplats för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund, hade föga till övers 
för att betona dessa barn och ungdomars språkliga eller kulturella bakgrund 
och göra den till något som särskilde elever. Med hemspråksreformen kom 
till exempel även tankar om kulturbevarande in i skolsystemet – något som 
stämde ganska illa med devisen om ”en skola för alla” som hade som 
utgångspunkt att sudda ut skillnader i bakgrund mellan individer. 
Invandrarpolitikens propåer om att möjliggöra kulturbevarande avseende 
invandrar- och minoritetselevers språk och kultur blev därför en anomali 
inom den svenska grundskolan. Det gick att bevara målet om en skola för 
alla, oberoende av bakgrund, men endast genom att låta undervisningen som 
tog fasta på annan kultur och annat språk utgöra en separerad undervisning. 
   Vidare har man ”talat med kluven tunga”. Å ena sidan har man i den 
övergripande politiken intentionellt gett uttryck för främjande av kulturell 
växelverkan och interkulturellt lärande, å andra sidan har man med andra 
beslut gett andra signaler. Ett exempel är att när man betonat vikten av 
modersmålsundervisning har man samtidigt vare sig prioriterat utbildning av 
denna kategori lärare, eller gett denna yrkesgrupp med andra lärare 
likvärdiga arbetsvillkor. Inte heller har andra modersmål än svenska haft en 
självskriven plats inom skolans undervisning. Istället har 
modersmålsundervisningen för elever med annat modersmål än svenska 
ständigt ifrågasatts. 
   Ett annat exempel är att mål i den formella läroplanen som tar fasta på en 
eller flera av de interkulturella lärandekomponenterna inte återfinns i 
kursplanerna i alla ämnen och att de i mycket liten utsträckning kommer till 
uttryck i olika ämnens betygskriterier. 
   Läroplanen från 1994, som reviderades 1998, sägs bygga på Vygotskijs 
teorier om hur lärande går till, men gör den verkligen det? Kan en målstyrd 
skola sägas bygga på en teori som slår fast att mål och process inte kan 
skiljas åt? I Lpo 94 förespråkas inga arbetssätt, vare sig för elever eller 
lärare, utan val av metod överlämnas till den lokala nivån. Samtidigt betonar 
till exempel Carlgren (1999), en av läroplansförfattarna, att om man 
betraktar lärandet som situerat, vilket är en grundtes i Vygotskijs teori, kan 
inte metoderna för lärandet skiljas från lärandet (a.a., s. 12). 
   Liksom Vygotskij (1978, 1986) betonar flera moderna forskare, till 
exempel Cummins (1996) och Øzerk (1998a), lärarens betydelse för elevens 
lärande medan läroplanen betonar elevens eget ansvar för lärandet. 
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   Interkulturellt lärande förutsätter process, men läroplanen talar bara om 
mål. En relevant fråga att ställa i sammanhanget är därför om inte införandet 
av Lpo 94 samtidigt innebar att riksdagsbeslutet om interkulturell 
undervisning upphävdes? Det är kanske i ljuset av införandet av målstyrning 
som betonandet av värdegrund skall ses. Värdegrund som mål och produkt i 
stället för interkulturalitet som fortlöpande process. 
   Att inte modersmålsundervisningen eller målet om tvåspråkighet finns 
med i Lpo 94 kan även ses som ett uttryck för att man från statsmakterna 
inte eftersträvat någon integrerad läroplan för såväl majoritets- som 
minoritetselever. Det är majoritetssamhällets behov och krav som eleverna 
skall socialiseras till att omfatta – mångfalden är underordnad
enhetskulturens (majoritetskulturens) krav på goda svenskkunskaper, 
kunskaper i engelska och andra så kallade ”världsspråk”, (inte modersmålen 
representerade i skolorna till följd av elever med utländsk bakgrund) samt 
kulturkunskaper som möjliggör internationella kontakter och utbyten. 
   En integrerad socialisation (Engen, 1995) förutsätter att både majoritets- 
och minoritetsperspektiv kommer till uttryck. Detta innebär att de 
meningserbjudanden (Englund, 1996a, 1997c) som skolan tillhandahåller 
eleverna tillgodoser detta. En organisation som segregerar vissa elevers 
undervisning från majoritetens signalerar segregation snarare än integration 
och ömsesidighet – inter saknas. Frånvaro av samarbete mellan lärare 
signalerar även det att denna verksamhet inte är något som berör 
majoritetseleverna.
   För elever med blandad bakgrund erbjuder den offentliga socialisationen 
endast ett majoritetsperspektiv. Deras bakgrund är helt osynlig i skolans 
organisation och verksamhet. 
   Målstyrningen har inneburit att invandrar- eller integrationspolitiken inte 
längre är överordnad utbildningspolitiken. Däremot är den nya 
minoritetspolitiken överordnad utbildningspolitiken. På samma sätt som den 
tidiga invandrar- och minoritetspolitiken formulerade delar av skolans 
innehåll formulerar den nya minoritetspolitiken det. Men det 
kulturbevarande draget har tonats ned. 

Skolan som arena för interkulturellt lärande 
Skolan har en möjlighet att vara en arena för interkulturellt lärande, men 
denna möjlighet används inte optimalt. Det jag tycker mig kunna se utifrån 
resultaten av min elevstudie, genom intervjuerna med eleverna, är att 
skolans lärare inte lyckas att föra upp diskussionen om de interkulturella 
relationerna till en nivå som medger metakognition. Eleverna ges utrymme 
att tillkännage sin åsikt om invandrare, homosexuella och andra grupper och 
läraren verkar i viss utsträckning förespråka ”politiskt korrekta” åsikter 
kring detta. Däremot tycks det saknas en diskussion på en övergripande nivå 

349



som placerar in elever med olika bakgrund i den maktstruktur som finns i 
samhället (och skolan). Undervisningen syftar med andra ord inte till 
empowerment för att använda Cummins (1996, 1997, 2000a, 2000b) 
terminologi.  
   Att det finns elever med olika bakgrund på en skola innebär inte med 
automatik att kunskap om och förståelse för varandras livsvillkor ökar. Ofta 
krävs det en medveten strategi vid skolan för att åstadkomma ett 
interkulturellt lärande. Förekomsten av exempelvis elever med annan etnisk 
eller språklig bakgrund kan, utan medvetet formulerade mål och 
handlingsstrategier hos lärare och annan personal, leda till att fördomar 
förstärks. Om inte betingelser för samtal och möten över verkliga eller 
fiktiva barriärer och gränser skapas kan grupperna vara lika långt ifrån 
varandra som om de inte fanns på samma skola. Likaså förutsätter ett 
interkulturellt lärande hos eleverna tillägnandet av vissa kunskaper och 
förhållningssätt. Det kan därför vara på sin plats att, som Fennes och 
Hapgood (1997) förespråkar, se interkulturellt lärande som en pedagogisk 
disciplin syftande till en kvalitativt bättre undervisning för alla elever som 
skall leva och verka i ett mångkulturellt samhälle.

Avslutande reflexioner 
Vilken betydelse har erkännandet av de nationella minoritetsgrupperna samt 
erkännandet av minoritetsspråken för skolan? Innebär dessa beslut att 
måttstocken blir annorlunda – från monokulturell och monolingvistisk till 
multi? Men kommer vi att nå hela vägen fram – kommer det att bli inter, det 
vill säga kommer det att handla om interkulturalitet och ”interspråklighet” i 
betydelsen ömsesidig flerspråkighet? 
   Just när jag sitter och skall sätta punkt i mitt avhandlingsskrivande gör 
utbildningsminister Östros ett utspel om att tvåspråkig utbildning på försök 
skall erbjudas i vissa av högstadiets ämnen. Har man då äntligen förstått att 
en likvärdig utbildning för alla elever förutsätter likvärdiga 
lärandebetingelser? Svaret på denna fråga återstår att invänta, eftersom 
denna försöksverksamhet ännu inte har tilldelats några särskilda resurser 
(ekonomiska och mänskliga/pedagogiska). ”Reformen” är, som tidigare 
reformer, ännu främst på intentionsnivån – förverkligandet återstår och för 
detta krävs prioriteringar som möjliggör tvåspråkig utbildning. 

Fortsatt forskning 
Det finns inte mycket forskning kring interkulturellt lärande och framför allt 
finns det väldigt litet om interkulturellt lärande hos majoritetsbefolkningen.
Inom den fortsatta forskningen är det därför viktigt att inte studera ett 
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perspektiv i taget. Det interkulturella perspektivet kräver att de tidigare 
fokuseringarna på klass, kön eller etnicitet kombineras och vidgas. 
   Det kan även vara på sin plats att inom forskningen studera hur den 
formella socialisationens mål avseende interkulturellt lärande implementeras 
på den operationaliserade läroplansnivån. Man kan nämligen fråga sig om 
målstyrningen inneburit att man slutat att inom forskningen intressera sig för 
hur man gör? För att garantera kvalitet i undervisning och lärande för elever 
oavsett bakgrund går det inte att bortse från vad som sker mellan de 
formulerade målen och de uppnådda resultaten. Nyckelgrupper här är lärare 
och skolledare. 
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Chapter 16 

Summary in English and discussion

Summary

Background
A resolution passed by the Swedish Riksdag on introducing an intercultural 
perspective in education has been in existence since 1985 (Bill 1985:100). In 
spite of this, intercultural teaching and learning have not attracted much 
attention from researchers. This is particularly tangible with regard to 
whether, and if so, students with a majority background have been affected 
by an increasing multicultural situation and whether these students undergo 
a process of intercultural learning. 
   The overall aim of this study has been to describe and analyse in what 
ways the majority and the intercultural perspectives are expressed in 
government reports and bills and in the control documents, organisation and 
education of the nine-year compulsory school system, and also to study 
whether reinforcing socialisation, and thereby intercultural learning, is made 
possible in and between students in the ninth form, In other words I want to 
investigate whether the public socialisation in the compulsory school system 
provides children and adolescents with tools for handling cultural diversity. 
   As a phenomenon intercultural learning may be viewed with respect to 
both what conditions are provided on the basis of overall political and public 
control documents and the students’ concrete learning results. In other 
words inter-cultural learning may be studied in terms of both the 
Government’s intentions and the results achieved, that is, intercultural 
learning as a reality.

Aims

On the basis of the background sketched above I formulated two aims: 

The first aim is 
to describe and analyse the conditions for intercultural learning in the 
compulsory Swedish school system in the perspectives of social science and 
curriculum theory. 
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The second aim is 
to describe and analyse the perceived and experienced intercultural 
learning in and between students in the ninth form in the perspective of 
socialisation theory. 

An intercultural approach to teaching and learning 
As was stated in the introductory chapter of the thesis, the intercultural 
perspective on, or approach to teaching and learning has become an 
international trend. In Sweden this perspective is primarily expressed in the 
“Språk och kulturarvsutredningen” (“Language and culture report”) (SOU 
‘the Swedish Government Official Reports’, 1983:57) and the subsequent 
Riksdag resolution in 1985 (Bill 1985:100). In the intercultural perspective, 
as it is manifested internationally and in the above-mentioned report, the 
importance of a holistic educational approach is emphasised, which among 
other things includes cooperation between mother-tongue (home language) 
teachers, teachers of Swedish as a second language, and teachers of other 
subjects. This position aims both at providing a better learning situation for 
students with a so-called immigrant background and at creating 
opportunities for better cultural interaction between these students and 
students with a majority background. The cooperation thus aims at involving 
the majority students as well. 
   Fennes and Hapgood (1997) are of the opinion that intercultural learning 
constitutes a new discipline of pedagogy. The aim of this new discipline of 
pedagogy is, according to the authors, to overcome and cross cultural 
barriers, that is, it does not only concentrate on developing or preserving the 
original cultural identity. This means that intercultural learning should be 
understood as a many-sided and mutual process, in which people learn to be 
open and receptive in relation to other cultures. 

Theoretical points of departure 
My point of departure was to find out whether a perspective of curriculum 
theory together with a perspective of socialisation theory could shed new 
light on the phenomenon of intercultural learning. On the basis of Goodlad’s 
curriculum theory (Goodlad et al, 1979) and Hoëm’s (1978) socialisation 
theory I chose to study intercultural learning on different curriculum levels. 
These two theoretical points of departure are combined in Øzerk’s (1992a) 
model matrix (see p, 79). 
   Goodlad’s curriculum theory, or conceptual system, made it possible to 
keep different curriculum levels analytically apart. Goodlad distinguishes 
between five different curriculum levels: the ideological curriculum, the 
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formal curriculum, the perceived curriculum, the operationalised curriculum, 
and the experienced curriculum. 
   The goals of society as regards the aims and content of formal 
socialisation with respect to intercultural learning are expressed on the two 
first-mentioned curriculum levels. The overall political goals, but also the 
concrete policies, are expressed on the ideological curriculum level.
Documents such as government reports and bills belong to this level. On the 
formal curriculum level the more explicit goals of the aims and content of 
formal socialisation are formulated in documents such as for example Lpo 
94248.
   How the formulations concerning intercultural learning are interpreted by 
among others head masters, teachers and students corresponds to the 
perceived curriculum level. Different interpretations by the teachers, among 
others, make it possible to offer different meanings (Englund, 1996a, 1997c) 
with regard to the socialisation content. 
   The operationalised curriculum is the curriculum that is manifested in the 
teaching and other school activities, that is, the operationalised curriculum is 
equivalent to what actually takes place in the teaching (and other school 
activities).
   The perceived curriculum, finally, refers to what primarily the students 
understand and learn as a consequence of the teaching, that is, the learning.
   The perspective of socialisation theory sets out from Hoëm’s (1978) 
conceptual pair interest and values. Hoëm thinks that when the home/the 
student and the school have common interests and values, the conditions for 
reinforcing socialisation are good. By reinforcing socialisation he means the 
optimal socialisation process. In brief this is about how a human being can 
reinforce the socialisation in his/her own tradition and culture at the same 
time as s/he becomes integrated into a new culture. Reinforcing socialisation 
is present when the students acquire a better knowledge of their own 
background and learn to handle it. To make this possible the school must use 
the child’s cultural background as a tool in the teaching. This also makes 
intercultural learning possible. I have chosen to interpret the concept 
‘reinforcing socialisation’ more widely than the original meaning that Hoëm 
(1978) gave it. Here the concept also includes resocialisation, that is that a 
new axiological platform is gradually built up, provided that the 
socialisation content is intercultural. One thesis based on Hoëm’s theory is 
that common interests and values in the home/the student and the school 
lead to learning and reinforcing socialisation – a thesis questioned by Øzerk 
(1992a), who asks if it is the case that having values in common with the 
goals of the formal curriculum guarantees reinforcing socialisation and 
learning. The question I wish to study empirically through the student 

                                          
248 Curriculum for the compulsory school system, preschools and after-school centres. 
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investigation and if possible “answer” is: Does the students having values in 
common with the intercultural goals of the curriculum also mean that these 
students experience reinforcing socialisation and intercultural learning?
   From a theoretical point of view the way in which learning is perceived is 
also a central issue, and I look at this from a sociocultural perspective 
(Vygotsky, 1978, 1986). This way of looking at learning means that what 
and how cannot be separated, since all learning is contextually situated. I see 
socialisation and learning processes as conflated when it comes to 
intercultural learning. Language is central in all socialisation and learning. 
To students with a mother tongue other than Swedish both their mother 
tongue and Swedish as a second language are important in these processes. 
   Public socialisation starting out from intercultural goals aiming at children 
and adolescents with different backgrounds and life stories being able to 
cooperate and live together in a democratic society now and in future must 
visualise these goals. The goals and content of socialisation cannot be 
looked at separately, nor can intercultural learning be regarded as separate 
from the socialisation process. 

Central concepts 
One of the central concepts of the present study is the concept of culture and
its related concepts, such as for example multiculturality, multiculturalism, 
intraculturality, interculturality and interculturalism, intercultural teaching 
and not least intercultural learning. How the different concepts can be 
interpreted is to a great extent dependent on whether the concept of culture 
is perceived as static and exclusive or dynamic and inclusive. I have chosen 
to start our from a dynamic concept of culture, which means that culture is 
not seen as something you inherit but as something you learn and hence can 
also learn again and by necessity reinterpret all the time. 
   On the basis of an examination of the Language and Culture 
Commission’s proposal, the Riksdag resolution in 1985, and literature and 
research in the area of intercultural learning and teaching, I made an 
interpretation of what is included in intercultural learning. This 
interpretation then became the starting-point of the empirical part of the 
thesis. I formulated the content of intercultural learning as intercultural
learning components with their adherent goal areas as follows: 

Cultural competence 
- To make one’s own culture’s concealed and unconscious values visible 

and increase the understanding of other cultural values (both intracultural 
and intercultural). 
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Democratic attitudes
- To foster tolerance and respect and prevent prejudice, mobbing and 

discrimination, that is, education in democracy (citizenship), and also to 
foster regard to human rights. Critical thinking and the possibility to have 
an influence. 

Recognition of one’s mother tongue 
- That the individual student, irrespective of his/her background, is given 

real opportunities of keeping and developing his/her mother tongue and 
using it as a tool for learning. 

Access to the language of society
- That the individual student, irrespective of his/her background, is given 

real opportunities of gaining access to and developing the language of 
society, Swedish, in all domains. To students with a mother tongue other 
than Swedish this is most often ensured through teaching of Swedish as a 
second language. 

To provide conditions for intercultural learning entails that in the teaching 

(a) the starting-point is the students’ individual and common experiences 
(b) an exploratory, problem-oriented method of working is used in 

heterogeneous groups 
(c) it is ensured that all students, irrespective of their backgrounds, gain 

access to socialisation content and learning processes 

The document study 
For the purpose of the first aim I formulated two questions, which served as 
the basis of one of the two parts of the thesis, the so-called document study.

The first question is: 

In what ways is the intercultural perspective expressed in the documents on 
the ideological curriculum level?

The second question is: 

In what ways is the intercultural perspective expressed in the formal 
curricula for the compulsory Swedish school system?

In order to shed light on the first aim and its adherent questions I chose a 
perspective of social science and curriculum theory. 
   In the framework of the document study I described and analysed how the 
intercultural perspective is expressed in the documents, on the one hand on 
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the ideological curriculum level, and on the other on the formal curriculum 
level. That is to say that it was the Government’s intentions that were in 
focus.
   On the ideological curriculum level I have studied documents belonging to 
the wide context (Säfström, 1994), which has been limited to immigrant, 
minority, integration and education policies during the last four decades, as 
well as the ideological curricula. On the basis of a division into three periods 
of time: The initiation phase spanning the 1960s and 1970s, the evaluation
phase spanning the 1980s, and the reformulation phase spanning the 1990s I 
have studied the wide context by itself and the other documents on the 
ideological and formal curriculum levels together. 
   When reading the documents pertaining to the wide context I have started 
out from the overall question: How is multiculturalism as a social ideal and 
a policy expressed? The analysis and the interpretation were based on the 
survey of alternative meanings that were ascribed to the concept of culture 
and other related concepts, which I accounted for in the theoretical points of 
departure of the thesis. 
   The ideological curricula have been analysed and interpreted in terms of 
questions based on the intercultural learning components that I have 
identified and on the meanings ascribed to multiculturality and 
multiculturalism. 
   The formal curriculum documents, in the form of for example curricula, 
syllabi and commentaries, were analysed and interpreted in terms of whether 
they aim at intercultural learning, on the basis of the aforementioned 
intercultural learning components and the recommended organisation of the 
teaching

The wide context 
The results show that the overall policy (the wide context), interpreted in 
terms of multiculturalism as a social ideal, is ambiguous when seen over the 
three periods of time. The interpretation was based both on how culture and 
multiculturality were expressed and on how multiculturalism was 
formulated. 
   During the initiation phase a rather ill considered view of culture was 
discernible. Different cultures were regarded as wholes, distinctly separated 
and primarily something that “others”, that is, the immigrants, have. 
Multiculturality comes from outside together with the immigrants and the 
native minorities were mentioned together with these “new” groups. A 
contextual perspective on culture is expressed only in the report “Skolgång 
borta och hemma” (‘Education abroad and at home’) (SOU 1966:55). 
   During the evaluation phase the concept of culture began to be used in a 
more anthropological sense, which led to culturalisation to the extent that 
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great explanatory value was attached to culture. The wider interpretation of 
culture that resulted from the anthropological sense also led to the aim of 
freedom of choice of the immigrant policy being brought up for discussion. 
In government reports and bills it was emphasised that that cultural freedom 
of choice was permitted only within relatively narrow limits. The 
Government’s intentions were not a multilingual or multinational Sweden. 
   Within the integration policy (as the immigrant policy is now labelled) 
during the reformulation phase the concept of culture is replaced with the 
multiplicity concept. On the other hand the concept of culture gains new 
current interest in the new minority policy, which is now directed only at the 
original native minorities. 
   In the light of the new integration and minority policies Sweden appears, 
as Kymlicka (1998) puts it, as a multinational rather than as a multicultural 
country with a new status for the native minorities, who have suddenly 
become a part of the Swedish cultural heritage. 

The curriculum documents 
In the curriculum documents no multiculturality is evident during the 
initiation phase. Multiculturality comes from outside together with the 
immigrants and as an element in schools it comes via curriculum 
supplements. The teaching aimed at immigrant children is separated from 
the regular teaching. The concept of culture is initially not used to 
distinguish between students, but with the supplements on teaching of 
immigrant children (SÖ ‘the National Board of Education’, 1970, 1973) 
culture becomes something that others have. 
   The two intercultural learning components cultural competence and 
democratic attitudes are expressed in the curriculum documents, but in an 
international rather than an intercultural perspective. Recognition of the 
mother tongue concerns only the majority students and mother tongue 
teaching for students with a mother tongue other than Swedish is regarded as 
remedial teaching up to the home language reform in 1977. Access to the 
language of the society is also seen as remedial teaching for students with a 
mother tongue other than Swedish. The methods of working advocated in the 
curricula are not intercultural by nature and it is chiefly minority students 
that are concerned.  
   A first embryo of an intercultural outlook is published in the early 1970s 
with the curriculum supplements (SÖ, 1970, 1973), in which among other 
things bilingualism is introduced as a goal.  The methods of working are not 
intercultural by nature in the supplements either. 
   During the evaluation phase multiculturality is a fact in the curriculum 
documents, On the other hand students with an immigrant background are 
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not seen as self-evident members of Swedish society but rather as 
representatives of other cultures with another mother country than Sweden. 
   The concept of culture is now used to distinguish between students and 
culture is often regarded as a static whole with regard to immigrant students 
and as more differentiated and dynamic with regard to majority students. 
   The intercultural learning component democratic attitudes has a prominent 
place in the curriculum documents but not primarily in an intercultural 
perspective. The cultural heritage of the students is to be safeguarded and 
understanding of and respect for other cultures are transformed into 
“immigrant issues”. 
   The importance of the mother tongue is recognised also for students with a 
mother tongue other than Swedish and it is seen as a right, but participation 
is optional for the student. Access to the language of the society is 
emphasised and Swedish as a foreign language is obligatory, but is at the 
same time a provisional solution before taking part in mother tongue 
Swedish. In the formal curriculum Lgr 80 the goal of bilingualism for 
students with a mother tongue other than Swedish is formulated. The 
methods of working advocated in the curriculum promote intercultural 
learning.
   An intercultural perspective is expressed in the documents that are issued 
after the Riksdag resolution in 1985, but it is most evident in commentaries 
aimed at home language teachers and teachers of Swedish as a second 
language (SÖ, 1985a, 1988b). 
   The reformulation phase is characterised by radical changes – a transition 
to management by objectives (and results), a new distribution of 
responsibility between the Government and the municipalities and the 
independent school reform. 
   In the documents from the beginning of this period multiculturality is seen 
as coming from outside, but in the documents from the end of the period it is 
emphasised that ethnic multiplicity has always existed. There is a shift of 
meaning of the immigrant concept so that it primarily refers to Muslims and 
non-Europeans. The immigrant concept is avoided and ethnic multiplicity is 
used instead. The concept of culture is used with many different meanings 
and the cultural heritage is emphasised in a new way. A person may be 
included or not in this cultural heritage. 
   The critically examining perspective is lacking with regard to both the 
native Swedish culture and the cultures of others. On the other hand the 
formal curriculum documents are more emphatic about the need to take 
exception to insulting treatment. 
   As regards recognition of the mother tongue, the right to mother tongue 
teaching is restricted for immigrant students, among other things in terms of 
the amount of time allotted to it and when the municipalities are required to 
arrange it, but not for the native minorities. The goal of bilingualism is no 
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longer mentioned in the curriculum. Towards the end of the period a status 
elevation takes place, however, through the changing of the designation 
home language to mother tongue and the introduction of the right to 
supervision when necessary. 
   Swedish as a Second Language became a subject of its own in 1994 with 
the same status concerning eligibility, which may also be seen as recognition 
of these students needing other teaching in order to gain access to the 
language of the society.
   As for the methods of working, decisions on these are delegated to the 
local level. If it is to be teaching that promotes intercultural learning is 
dependent on the local interpretation, but in the curriculum documents there 
are many things that invite a different interpretation. 

General trends 
Immigrants and minorities are invisible in the early documents during the 
initiation phase and are gradually introduced via the supplements. The 
teaching of immigrant and minority students is separated from the ordinary 
teaching. Immigrant students are often mentioned in connection with 
problems. During the evaluation phase these groups become visible and are 
also described as resources. But in the reformulation phase the immigrants 
and the minorities disappear again from the documents, but they are referred 
to by means of indirect formulations. The immigrant concept shifts to 
primarily referring to Muslims and non-Europeans. In Skolkommittén (‘the 
School Commission’, SOU, 1996:143, 1997:121) diversity is paid attention 
to again, but now in terms of individual differences. 
   The intercultural content is only a small part of the documents and it is 
therefore necessary for teachers actively to choose it among all the other 
things. This means that there is a risk that this content is marginalised 
(Batelaan & van Hoof, 1996; Gundara, Markou & Pippo, 1992; Nationella 
samordningskommittén för Europaåret mot rasism, (‘the National 
Coordination Committee for the European Year against Racism’) 1998). 
   No teaching aiming at empowerment is prescribed in the documents 
(Cummins, 1996, 1997, 2000a, 2000b), that is, the joint creation by students 
and teachers of power. In the curriculum there is no conflict perspective 
(with the exception of Lgr 80) and structural injustices are not discussed. 
   The perspective in the curriculum documents is international rather than 
intercultural – in the earliest documents with reference to the so-called Third 
World; during the evaluation phase it is concerned with so-called “internal 
internationalisation”, and during the reformulation phase there is a 
narrowing down to Europe and to the Swedish and western cultural heritage. 
Different languages are given different status – the language knowledge of 
majority students (and their possible bilingualism) is intended for 
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internationalisation, while the bilingualism of minority students is rather 
intended for identity development and preservation of culture. 
   The ideas about how students develop Swedish as a second language are 
linear rather than circular (Øzerk, 1992d, 1995a). Instead of the view that 
the knowledge of languages and other subjects is developed through mutual 
cooperation, the assumption is that first of all the language, that is, Swedish, 
is developed and then the subject. In the same way the language is seen as a 
precondition for participation in society instead of the language developing 
through participation in society. 
   The introduction of Swedish as a second language with subject status 
signals a recognition of the fact that it takes time to learn a second language. 
The introduction of supervision in the mother tongue for those who need it 
may be seen as a recognition of the mother tongues. 

The student study 
For the purpose of the second aim I formulated two questions, which served 
as the basis of the second part of the thesis, the so-called student study.

The first question was: 

Do the students embrace the goals of the intercultural perspective in the way 
that they are expressed in the control documents of the compulsory school 
system?

The second question is: 

What intercultural learning results do the students think that they have 
attained through the teaching?

The aim and the questions are related to the students’ perceived or 
experienced intercultural learning, which I have investigated through 
analyses of the responses to the student interviews that I made within the 
framework of the student study. The study may be seen as en 
exemplification of intercultural learning as reality.
   The overall question in the student study, which comprises the two 
questions of the study, was: 

Does the students having values in common with the intercultural goals of 
the curriculum also mean that these students experience reinforcing 
socialisation and intercultural learning?
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The four intercultural learning components (see pp. 356-357), together with 
the related goal areas, make up the point of departure of my student study. 
   The students were asked to react to intercultural goals in the curriculum 
and in the syllabuses for Swedish, Swedish as a second language, and social 
studies and to assess their own learning in the intercultural target areas. As 
regards the intercultural learning components culture competence and 
democratic outlook, the students generally embrace the intercultural goals to 
a greater extent than thinking they have acquired them as learning results, 
As for access to the language of the society the learning result is that many 
of the students with a mother tongue other than Swedish do not attain the 
grade Pass.
   On the basis of the results of the study it is not possible to verify the thesis 
that values in common with the goals of formal socialisation also 
automatically involve reinforcing socialisation and intercultural learning in 
the students. 
   In my study I identified some possible explanations of why intercultural 
learning was not realised in spite of common values between the students 
and the intercultural goals in the control documents of the compulsory 
school system. The possible explanations are: 

a) that the socialisation content is separated from the practised working 
method,
b) a segregating majority curriculum, 
c) linear rather than circular thinking, and 
d) majority cultural framework factors and the Government’s overall 
policies.

As regards the practised working method I conclude that the teachers do not 
attempt to control the students’ choice of partners. In other words the 
teachers do not use heterogeneous groups as a resource for intercultural 
learning.
   The majority curriculum has a segregating function, since it is the norm 
for all school activities. The teaching that is specially aimed at students with 
a mother tongue other than Swedish is segregated from the other teaching. It 
is true that in the school studied they have tried to integrate the mother 
tongue teaching and the teaching of Swedish as a second language, but this 
teaching does not involve the majority students and the students with a 
mixed background. 
   The linear thinking is manifested in that the language and subject studies 
are not allowed to be included in a context that is meaningful to the students. 
There is instead an emphasis on language first and then subject studies. This 
also means that the students with different language backgrounds have few 
meeting places. 
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   The overall immigration and immigrant policies, with among other things 
long processing times for asylum applications that for the students result in 
several places of living and hence several schools, make it difficult for the 
individual school to plan and carry out the teaching of students with a 
minority background. The fact that the Government does not allocate 
enough resources to educating teachers of Swedish as a second language and 
the mother tongue has a similar effect. 

Discussion

The relation between intentions and realities 
When the documents/intentions and the empirical facts/reality are studied 
together it is evident that there is a discrepancy between the intentions of the 
overall policies and the goals of the ideological and the formal curriculum 
documents and not least in the curriculum perceived by the students. 
   Possible reasons for this discrepancy between intentions and realities are 
among others that the goals formulated on the higher curriculum levels are 
seldom accompanied by the corresponding resources (economic, human and 
intentional) on the curriculum levels where the goals are to be implemented. 
In addition these goals are seldom prioritised, which is a necessity when the 
resources are scarce. 
   The earliest goals for the teaching of students with a different linguistic or 
cultural background were formulated within the framework of the immigrant 
policies. At about the same time the goals for the great compulsory school 
reform were formulated. The compulsory school system, which was 
characterised by its goal of being a school for everybody – a meeting place 
for all children and adolescents irrespective of their backgrounds, had little 
interest in emphasising the linguistic or cultural background of these 
children and adolescents and making it something that distinguished 
students from each other. For example ideas about preservation of culture 
entered the school system together with the home language reform – 
something that did not really tally with the motto of “a school for 
everybody”, whose intention was to erase differences in backgrounds 
between individuals. The proposals of the immigrant policy for making 
preservation of culture possible with regard to the languages and cultures of 
minority students therefore became an anomaly in the compulsory Swedish 
school system. It was possible to preserve the goal of a school for 
everybody, irrespective of background, but only through making the 
teaching that involved different cultures and languages be performed as 
separate teaching. 
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   Moreover the authorities have “spoken with two voices”. On the one hand 
the overall policies have intentionally expressed an interest in promoting 
cultural interplay and intercultural learning, but on the other hand other 
decisions have given other signals. One example is that when the importance 
of mother tongue teaching has been emphasised, priority has at the same 
time not been given to educating this category of teachers, nor has this 
professional category been given working conditions equal with those of 
other teachers. Neither have mother tongues other than Swedish had a 
natural place in the school teaching. Instead the mother tongue teaching for 
students with a mother tongue other than Swedish has constantly been 
questioned.
   Another example is that goals in the formal curriculum that involve one or 
several of the intercultural learning components are not included in the 
syllabuses of all subjects and that they have been expressed in the grading 
criteria of various subjects to a very limited extent. 
   The curriculum of 1994, which was revised in 1998, is said to be based on 
Vygotsky’s theories of how learning takes place, but is that really true? Can 
a school managed by objectives be said to be based on a theory that claims 
that goal and process cannot be separated? In Lpo 94 no methods of working 
are advocated, neither for students nor for teachers; the choice of methods is 
delegated to the local level. At the same time Carlgren (1999), for example, 
one of the authors of the curriculum, emphasises that if learning is regarded 
as situated, which is a fundamental thesis in Vygotsky’s theory, the methods 
for learning cannot be separated from the learning (a.a., p. 12). 
   Like Vygotsky (1978, 1986) several modern researchers, for example 
Cummins (1996) and Øzerk (1998a), emphasise the teacher’s importance for 
the student’s learning, while the curriculum emphasises the student’s own 
responsibility for his/her learning. 
   Intercultural learning presupposes a process, but the curriculum only talks 
about goals. A relevant question to ask in this connection is therefore 
whether the introduction of Lpo 94 did not at the same time mean that the 
Riksdag resolution about intercultural teaching was abolished? It is perhaps 
in the light of the introduction of management by objectives that the 
emphasis on fundamental values should be seen. Fundamental values as a 
goal and product instead of interculturality as a continuous process. 
   The fact that neither mother tongue teaching nor the goal of bilingualism 
is included in Lpo 94 may also be seen as an expression of the authorities 
not striving for an integrated curriculum for both majority and minority 
students. It is the majority society’s needs and demands that the students are 
to be socialised to embrace – diversity is subordinated to the unity culture’s 
(the majority culture’s) demands for a good knowledge of Swedish, 
knowledge of English and other so-called “world languages”, (not the 
mother tongues represented in schools because of students with foreign 
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backgrounds) and knowledge of culture that makes international contacts 
and exchanges possible. 
   Integrating socialisation (Engen, 1995) presupposes that both majority and 
minority perspectives are manifested. This means that the meanings offered 
(Englund, 1996a, 1997c) by school to students guarantees this. An 
organisation that separates the teaching of some students from the majority 
signals segregation rather than integration and reciprocity, that is, inter is 
missing. Absence of cooperation between teachers also signals that this 
activity is not something that concerns the majority students. 
   To students with mixed backgrounds public socialisation offers only a 
majority perspective. Their backgrounds are totally invisible in the 
organisation and activities of schools. 
   Management by objectives has meant that the immigrant or integration 
policies are no longer superordinate to education policies. On the other hand 
the new minority policy is superordinate to the education policies. In the 
same was as the early immigrant and minority policies formulated parts of 
the content of the school system the new minority policy formulates them 
now. But the element of culture preservation has been toned down. 

Schools as an arena for intercultural learning 
Schools have an opportunity of being an arena for intercultural learning, but 
this opportunity is not used optimally. What I seem to find from the results 
of my student study, through interviews with the students, is that the 
schoolteachers do not manage to take the discussion of the intercultural 
relations up to a level permitting metacognition. The students are given the 
opportunity of voicing their opinions about immigrants, homosexuals and 
other groups and to some extent the teachers seem to advocate “politically 
correct” views on these. On the other hand there seems to be a lack of 
discussion on an overall level that places students with different 
backgrounds in the power structure of society (and schools). In other words 
the teaching does not aim at empowerment, to use Cummins’ (1996, 1997, 
2000a, 2000b) terminology. 
   The fact that there are students with different backgrounds in a school 
does not automatically mean that the knowledge and understanding of 
others’ living conditions will increase. A conscious strategy is often required 
in the school in order to bring about intercultural learning. The existence of 
for example students with different ethnic or linguistics backgrounds may, 
in the absence of consciously formulated goals and action strategies in 
teachers and other staff, lead to prejudices being strengthened. If conditions 
for dialogues and meetings across real or fictitious barriers and borders are 
not created, the groups can be as far from each other as if they were not in 
the same school. Likewise intercultural learning by students presupposes the 
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acquisition of certain knowledge and attitudes. It may therefore be 
expedient, as advocated by Fennes and Hapgood (1997), to see intercultural 
learning as a discipline of pedagogy aiming at qualitatively better teaching 
for all students who will live and work in a multicultural society. 

Concluding reflections 
What significance does the recognition of the national minority groups and 
the minority languages have for the schools? Do these resolutions mean that 
the yardstick will be different – from monocultural and monolingual to 
multi? But will we reach all the way – will it be inter, that is, will it be 
interculturality and “interlingualism” in the sense of mutual 
multilingualism?  
   Just as I am on the point of finishing the writing of my thesis the Minister 
of Education, Mr Thomas Östros, presents a proposal for bilingual education 
to be offered on trial in some subjects in lower senior compulsory schools. 
Has it finally been understood then that equal education for all students 
presupposes equal conditions of learning? This question remains to be 
answered, since this trial activity has not yet been allocated any special 
resources (economic and human/ educational). This “reform” is, like earlier 
reforms, so far on the intentional level – the realisation remains, and it will 
require priorities making bilingual education possible. 

Future research 
There is not a great deal of research on intercultural learning and there is 
above all very little research on intercultural learning in the majority 
population. In the future research it will therefore be important not to study 
one perspective at a time. The intercultural perspective requires that the 
previous focusings on class, gender or ethnicity are combined and widened. 
   It may also be expedient to study how the goals of the formal socialisation 
with regard to intercultural learning are implemented on the operationalised 
curriculum level. The question may be asked whether management by 
objectives has meant that the research had stopped taking an interest in how
things are done. In order to guarantee quality in teaching and learning for 
students irrespective of their backgrounds it is not possible to disregard what 
happens between the formulated goals and the achieved results. The key 
groups here are teachers and head masters. 

English translation by Professor Gunnar Persson. 
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                                Bilaga 1 

Till föräldrar/vårdnadshavare till elever i årskurs 6, 7 och 8  
vid Nacksta-skola i Sundsvall. 

Jag heter Monica Eklund och är anställd vid Mitthögskolan i 
Härnösand. Just nu ägnar jag mig åt mina forskarstudier som skall 
avslutas med en doktorsavhandling. Denna avhandling kommer bl.a. 
att handla om vad elever med olika bakgrund, språklig och kulturell, 
lär sig av och om varandra. 

För att kunna avgöra om jag skall göra min undersökning vid Nacksta 
skola kommer jag efter sportlovet att gå ut med en enkät till eleverna. 
I denna enkät kommer jag att ställa frågor om elevernas modersmål 
och om vilka språk som används i hemmen. Denna information 
behöver jag för att det skall vara möjligt att välja klasser där det finns 
elever med olika bakgrund. Jag hoppas att Ni inte har något emot att 
ert/ditt barn besvarar dessa frågor. Frågorna besvaras anonymt. 

Med utgångspunkt i resultaten i enkäten kommer jag att eventuellt 
välja några klasser som jag studerar mer ingående. Det är därför 
möjligt att jag senare i vår kommer att göra en förfrågan om intervjuer 
med elever och föräldrar i dessa klasser. Till dessa intervjuer behöver 
Ni inte ta ställning nu! 

Målet med min forskning är att söka nya kunskaper med syfte att göra 
grundskolan till en ännu bättre skola för alla barn, oavsett bakgrund. 

Om det är något som är oklart, eller om Ni önskar ytterligare 
information, så får ni gärna ringa mig på följande telefonnummer: 

0611-861 89 (arbetet) 
060-57 95 24 (hemma) 

Med vänlig hälsning 

…………………………………………….
Monica Eklund 
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     Bilaga 2

Enkät om elevers språkförhållanden i skolan och i hemmet. 

Utgå från dig själv och dina förhållanden och sätt ett kryss i de rutor som stämmer bäst. 
Om ingen beskrivning stämmer, eller ger otillräcklig information,  så skriv en kommentar 
på raden i anslutning till frågan. 

Jag är � Flicka � Pojke 

Jag bor tillsammans med � Mamma � Pappa � Syskon  

� Annan person/andra personer, nämligen 

 ............................................................………………….. 

Kommentar:....................................................................................................…………….. 

Mitt modersmål/ 
förstaspråk är � Annat språk än svenska, nämligen 

…………………………………………………
� Svenska 

Kommentar:....................................................................................................…………….. 

Hemma pratar jag � Svenska och annat språk, nämligen......................…… 

� Ingen svenska. Vi pratar.......................... med varandra  
� Bara svenska 

Kommentar:.................................................................................................……………..... 

I skolan pratar jag   
� Svenska och annat språk/andra språk, nämligen 

..................................................………….

� Bara svenska  

Kommentar:..................................................................................................... 
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På fritiden pratar jag  
� Svenska och annat språk/andra språk, nämligen 

...............................................................................

�  Bara svenska 

Kommentar:............................................................................................................ 

Mina föräldrar pratar följande språk med varandra 

� Svenska och annat/andra språk, nämligen  

................................................................................

� Ingen svenska. De pratar.................………...med 
     varandra 
�  Bara svenska 

Kommentar:............................................................................................................ 

Jag får undervisning i följande språk i skolan 

� Engelska 
� Tyska 
� Franska 
� Hemspråk. Vilket?.................................................... 
� Svenska som andraspråk 
� Svenska 
� Annat. Vilket?.......................................................... 

Kommentar:............................................................................................................ 

Förutom ovanstående vill mina föräldrar eller någon annan anhörig att jag lär mig 

följande språk, nämligen.........................................................................

Kommentar:............................................................................................................ 
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Jag är född i � Sverige? 
� Något annat land.Vilket land?................................... 

Min mamma är född i � Sverige? 
� Något annat land.Vilket land?...................................

Kommentar:............................................................................................................ 

Min pappa är född i � Sverige? 
� Något annat land. Vilket land?  ................................. 

Kommentar:............................................................................................................ 

Detta vill jag tillägga! 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tack för din medverkan! 
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Dominansordning

57 Ledande befattningar
60 Fria yrkesutövare med akademikeryrken 
54-55
(=56)

Högre tjänstemän 

87 Större lantbrukare 
86 Mindre lantbrukare
78 Större företagare 
77 Mindre företagare
76 Ensamföretagare
44-45
(=46)

Tjänstemän på mellannivå 

34-35
(=36)

Lägre tjänstemän II 

21 Facklärda arbetare, varuproducerande
22 Facklärda arbetare, tjänsteproducerande
33 Lägre tjänstemän I 
11 Ej facklärda arbetare, varuproducerande 
12 Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande 
03 Studerande på eftergymnasial nivå 
02 Studerande på gymnasial nivå 
01 Studerande på grundskolenivå 

Källa: SCB 1982, s 20 
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Elevintervjuer (utdrag ur databasen)  Bilaga 6

Svenska/svenska som andraspråk

1. Läser Du svenska eller svenska som andraspråk? 

� svenska  � svenska som andraspråk 

Målen  

Som Du säkert vet så finns det en kursplan för varje ämne. I dessa kursplaner står det också vilka målen för 
undervisningen är. Jag tänker nu läsa upp några av de mål som är uppsatta för ämnet svenska/svenska som 
andraspråk. Jag vill att Du skall ta ställning till i vilken utsträckning som Du instämmer eller tar avstånd 
från dessa mål. Dvs om du tycker att innehållet i målet är viktigt eller inte. Du får gärna kommentera dina 
svar!

Målet är: 

2. Att alla elever har sådana kunskaper i det svenska språket att han eller hon  kan delta i samtal och 
diskussioner. Jag vill veta i vilken utsträckning som Du instämmer i detta mål. 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

3. Att eleverna genom att läsa svensk skönlitteratur känner samhörighet med den svenska kulturen och de 
svenska värderingarna  

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

4. Att eleven genom att läsa skönlitteratur från andra länder får ökad förståelse för hur olika människor 
lever i olika länder. 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 
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Vad man lärt sig 

Nu tänker jag ställa några frågor om vad Du har lärt dig under lektionerna i svenska/svenska som 
andraspråk 

5. Har Du lärt dig att argumentera för din sak eller åsikt i en diskussion? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Ja, i mycket             ja, i ganska                   i varken i hög                      nej, i ganska                  nej, i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

6. Har de texter och böcker som ni läst i skolan gett dig ökad förståelse för svensk kultur och svenska 
värderingar? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Ja, i mycket             ja, i ganska                   i varken i hög                      nej, i ganska                  nej, i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

7. Har de texter och böcker som ni läst i skolan gett dig ökad förståelse för hur olika människor lever i 
Sverige och i andra länder? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Ja, i mycket             ja, i ganska                   i varken i hög                      nej, i ganska                  nej, i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad   låg grad 

Kommentar:………………………………………………………………………………………………….

Frågor endast till elever med svenska som andraspråk 
8. Är dina kunskaper i svenska sådana att Du kan hänga med på undervisningen i andra ämnen? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Ja, i mycket             ja, i ganska                   i varken i hög                      nej, i ganska                  nej, i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

9. I vilken grad hjälper det svenska språket dig att få kunskap om den svenska kulturen? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
I mycket                     i ganska                       i varken i hög                      i ganska                           i mycket  
hög grad                     hög grad                      eller låg grad                       låg grad    låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

Öppen fråga 

10. På vilka sätt tycker Du att Du har nytta och glädje av att dina kunskaper i svenska 

ökar………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SO-ämnen

11. Hur läser Du SO-ämnena? 
� tillsammans med klassen      � i en mindre SO-grupp 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………… 

Målen

Precis som för svenskan så finns det mål för SO-undervisningen. Eftersom ni läser samhällskunskap, 
religion, geografi och historia som SO kommer jag att behandla dessa ämnena tillsammans. På samma sätt 
som då det gällde svenskan vill jag att Du tar ställning till i vilken utsträckning som Du instämmer eller tar 
avstånd från målen. Dvs om du tycker att innehållet i målen är viktiga eller ej. Du får gärna kommentera 
dina svar! 

Målet är: 

12. Att alla elever känner att de kan påverka i samhället 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt  med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

13. Att alla elever har respekt för andras åsikter 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt  med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

14. Att eleverna utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i människors olika sätt att leva. 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt  med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

15. Att alla elever tar avstånd från förtryck av människor 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt  med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:………………………………………………………………………………………………….

16. Att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika informationskällor, som t ex dagstidningar, 
nyhetsrapporteringar och Internet. 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt  med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 
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Vad man lärt sig 
17. I vilken grad har undervisningen bidragit till att Du fått ökad förståelse och respekt för andra 

människors kulturer, dvs värderingar och sätt att leva. 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
I mycket                  i ganska                        i varken i hög                      i ganska                         i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad                          låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

18. I vilken grad deltar Du i diskussioner och argumenterar för dina åsikter? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
I mycket                  i ganska                        i varken i hög                      i ganska                         i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad                          låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

19. I vilken grad accepterar Du andras åsikter? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
I mycket                  i ganska                        i varken i hög                      i ganska                         i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad                          låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

Öppen fråga: 

20. Vilka åsikter tar Du avstånd från? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

21. I vilken grad är Du kritisk och ifrågasättande då Du läser och använder material från olika källor, som 
t ex Internet? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
I mycket                  i ganska                        i varken i hög                      i ganska                         i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad                         låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

22. I vilken grad har undervisningen i SO bidragit till att Du tar avstånd från att människor behandlas på 
ett kränkande sätt? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
I mycket                  i ganska                        i varken i hög                      i ganska                         i mycket  
hög grad                  hög grad                       eller låg grad                       låg grad                          låg grad 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 
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Läroplanens allmänna del 
Förutom att det finns mål för varje ämne som man läser i skolan finns det även mer övergripande mål. 
Dessa  anger vad skolan som helhet skall sträva efter att eleverna lär sig. Dessutom finns det lokala mål för 
skolan. Jag har valt ut några av dessa mål. Här vill jag att ni skall ta ställning till i vilken omfattning som ni 
instämmer i att detta är viktiga övergripande mål för skolan som helhet. 

Målen
23. Att varje elev har goda kunskaper i det svenska språket 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                tar  avstånd  tar helt
helt  med tvekan                eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

Frågor kring modersmålsundervisningen 

Idag finns det många elever i skolan som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning 
(hemspråksundervisning) är inget ämne som man måste läsa, dvs det är inte obligatoriskt.  

24. I vilken utsträckning instämmer Du i att modersmålsundervisningen skall vara frivillig? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt   med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

Modersmålsundervisningen är oftast förlagd till tider utanför schemat.  

25. I vilken utsträckning instämmer Du i att modersmålsundervisningen skall ligga utanför skoltid? 

1………………..……….2……..…………..……..3……..………..………..4……..……………..…..5 
Instämmer               instämmer                  varken instämmer                  tar  avstånd  tar helt  
helt  med tvekan         eller tar avstånd                    med tvekan  avstånd 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………. 

Kontakten mellan eleverna i klassrummet 

26. Brukar ni själva få välja med vem ni skall sitta på lektionerna? � ja � nej 

27. Om Du själv får välja – vem eller vilka sitter Du helst 

med?………………………………………………………………………………………………………

……

28. Är det samma klasskamrater som Du vill arbeta med om ni skall arbeta i grupp? � ja � nej 

29. Varför vill Du helst sitta respektive arbeta med dessa klasskamrater? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

30. När lärarna bestämmer vem som skall arbeta tillsammans – vilka mål har läraren då med 

gruppsammansättningen? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bakgrundsfrågor

Avslutningsvis vill jag ställa några frågor kring din bakgrund. Denna information kommer jag att behöva 
för att kunna dela in resultaten i olika kategorier och för att kunna göra jämförelser med mera. Ställs som 
öppna frågor! 

31.  Kön:      � flicka   � pojke 

32. Vilket år är Du född?  19………… 

33. Bor Du i Nacksta? �ja sedan ……… år � nej, jag bor i …………………………………. 

34. Vilka personer bor Du tillsammans med? 
� Mamma 
� Pappa 
� Syskon 
� Annan person/andra personer, nämligen…………………………………………. 

35. Vilken är din mammas högsta utbildning? 

� Folkskola/grundskola/enhetsskola eller annan jämförbar utbildning  
� 1-3- årig yrkesutbildning 
� Realskola/fackskola/flickskola eller jämförbar utbildning 
� 2-4 åriga studieförberedande gymnasial eller annan jämförbar utbildning 
� Högskola, universitet eller annan jämförbar utbildning  

36. Vilket yrke har/hade din mamma? 

………………………………………………… 

37. Har din mamma något arbete?  
� ja 
� nej 

38. Om hon inte har arbete - vilken är orsaken till att hon inte har något arbete? 

� arbetslöshet 
� studerar 
� föräldraledig 
� långvarigt sjukskriven/sjukpensionär 
� hemmaarbetande 
� annat………………………………….. 

39. Vilken är din pappas högsta utbildning? 

� Folkskola/grundskola/enhetsskola eller annan jämförbar utbildning  
� 1-3- årig yrkesutbildning 
� Realskola/fackskola/pojkskola eller jämförbar utbildning 
� 2-4 åriga studieförberedande gymnasial eller annan jämförbar utbildning 
� Högskola, universitet eller annan jämförbar utbildning  

40. Vilket yrke har/hade din pappa?  

………………………………………………… 

41.  Har din pappa något arbete?  
� ja 
� nej 
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42. Om han inte har arbete - vilken är orsaken till att han inte har något arbete? 

� arbetslöshet 
� studerar 
� föräldraledig 
� långvarigt sjukskriven/sjukpensionär 
� hemmaarbetande 
� annat………………………………….. 

43.  I vilket land är din mamma född? 

…………………………………………….. 

44. I vilket land är din pappa född? 

…………………………………………….. 

Om ej födda i Sverige – hur länge har de bott i Sverige? 

45.  Mamma………  år 
46. Pappa………… år 

47. Vilket (vilka) är din mammas modersmål? 

…………………………… 

48. Vilket (vilka) är din pappas modersmål? 

…………………………………. 

49. Vilket (vilka) är ditt modersmål? 

………………………………….. 

Om någon eller flera i familjen talar annat språk än svenska: 

50.  Är någon i familjen tvåspråkig? 
� Nej 
� Ja, mamma 
� Ja, pappa 
� Ja, jag 
� Ja, något syskon 
� annat 

51.  Vilket är umgängesspråket i hemmet? 

………………………………………… 

Om eleven har annat modersmål än svenska alternativt svenska och annat modersmål: 

52.  Har Du deltagit i modersmålsundervisning? 
� nej 
� ja 

53. Om ja – hur länge och på vilket språk? ……………….……………………………………………… 

54. Om nej – varför  inte? …………………………………………………………………………………
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    Bilaga 7

    1999-03-15 

Till föräldrar/vårdnadshavare till elever i årskurs 9 vid 
Nacksta skola i Sundsvall

Jag heter Monica Eklund och är anställd vid 
Mitthögskolan i Härnösand. Just nu ägnar sig mig åt mina 
forskarstudier som skall avslutas med en 
doktorsavhandling.  

Under våren 1998 genomförde jag en enkät vid Nacksta 
skola. Med utgångspunkt i resultaten från den enkäten vill 
jag nu gå vidare och fördjupa min studie bland eleverna i 
årskurs 9. Min avsikt är, att med start vecka 15 eller 16, 
genomföra intervjuer med elever (och lärare). Syftet med 
intervjuerna är bl.a. att försöka ta reda på vad elever med 
olika bakgrund, språklig och kulturell, lär sig om och av 
varandra.

Jag hoppas att Ni inte har något emot att ert/ditt barn 
deltar i denna intervjuundersökning. Deras svar kommer 
att behandlas konfidentiellt. 

Målet med min forskning är att söka nya kunskaper med 
syfte att göra grundskolan till en ännu bättre skola för alla 
barn, oavsett bakgrund. 

Om det är något som är oklart, eller om Ni önskar 
ytterligare information, så får ni gärna ringa mig på 
följande telefonnummer: 

060-15 19 26 (bostaden) 
0611-861 89  (arbetet) 

Med vänliga hälsningar 

………………………………………….
Monica Eklund 
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