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Abstract
The chief aim of my thesis is to study and analyse how the multiculturalism of 
schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which 
teachers talk about multicultural issues at school. 
Part of the work is done in the form of reflecting talks with two groups of teachers 
in two different schools on issues and situations taken from their own everyday 
experience. The talks are conducted over two years. One partial aim is therefore to 
study whether this working method can help teachers to develop their strategies 
with regard to multicultural issues at school. I describe how the talks develop over 
two years in an ethnically heterogeneous group of teachers in one of the schools, 
some areas related to multicultural issues in the school that the teachers find pro-
blematic, and how the talks to some extent influence the teachers’ choice of stra-
tegies in the school’s practice. 

Part of the work is an analysis of a talk from each group of teachers and their 
conceptions of “the immigrant pupil” and her/his parents are focused on. The 
analytical tool of interpretive repertoires is used to visualise patterns of common 
points of departure and values in the talks. Also part of the work is an analysis of 
how research and reports reflect the discourse on multicultural issues from 1980 
to 2005. I emphasise some themes and how these change over time. 

Through the study, parts of the content of the discourse about the multicultural 
Swedish education are made visible. The discourse contains expressions of a focus 
on shortcomings and problems that are regarded as linked to pupils, parents and 
to some extent to teachers with foreign backgrounds. The discourse also contains 
expressions of seeing differences, chiefly between groups of pupils with foreign and 
ethnic Swedish backgrounds respectively. By focusing on differences and shortco-
mings a boundary is at the same time set up between “us” and “them”. The com-
position of teachers in Swedish schools is relatively homogeneous as regards ethni-
city. When, in addition, it is many times teachers that have the responsibility and 
power to define what are seen as problems and to find solutions in schools’ prac-
tice, the problems and solutions are often defined from a majority perspective. It 
is also from a majority perspective that decisions are made about to what extent, to 
what degree and in what way minority perspectives should be represented in these 
contexts. It is a matter of who has the power to define themselves and the others 
and the others’ shortcomings.

Key words: multicultural issues, teachers, reflective talks, pupils with a non-Swedish 
background, interpretative repertoires, parents with a non-Swedish background, 
majority perspectives, minority perspectives, culture, ethnicity.
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Förord
Då har det blivit dags att skriva sista sidan och sätta punkt. Det känns lite overkligt. 
Eftersom jag de sista åren har arbetat i skolan parallellt med att skriva klar avhand-
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an mina texter hjälpt mig hitta struktur och när det har sett mörkt ut lotsat mig 
framåt. Tack också till min första biträdande handledare Nils Granberg, som var 
till stöd i början och till min andra biträdande handledare Anna Larsson som med 
stor energi och kunskap alltid tagit sig tid att läsa mina texter när jag behövt och 
kommit med värdefulla kommentarer.

Tack också till Katarina Norberg för konstruktiv kritik på slutseminariet.
Tack alla på Estetiska ämnen som jag har haft turen att tillhöra. Jag tänker både 

på de textseminarier vi haft, den tekniska hjälp med datorn jag fått och inte minst 
den sociala samvaron med småprat och skratt i fikarummet. Det har varit en för-
mån! Ett speciellt tack till P-O Erixon som alltid haft dörren öppen när jag behövt 
fråga om smått som stort!

Jag vill även tacka ledning, handledare och doktorander inom Nationella Forskar-
skolan i Pedagogiskt arbete. Våra träffar har både gett kraft till fortsatt arbete genom 
uppbyggliga textseminarier och trivsam gemenskap genom välorganiserade internat. 

Tack också Camilla Hällgren för ett givande och roligt samarbete när det från 
början handlade om att komma på spåret. 

Och tusen tack till Agneta Lundström, Eva Skåreus och Gudrun Svedberg som 
funnits med under hela tiden och delat doktorandlivets vedermödor och ibland 
förlustelser och som på slutet sporrat mig att bli klar. Nu kan ni andas ut för nu 
går jag också i mål.

Jag vill också tacka Umeå kommun och Skolverket som finansierat min dok-
torandtjänst. 

Till sist vill jag tacka de som står mig närmast, mina barn. Brouk för att du krävt 
att jag kommer på innebandymatcher ibland vilket har hjälpt mig att komma ihåg 
vad som är viktigt i livet. Och jag menar inte innebandy! Och för att du har lagat 
mat när du förstått att din hjälp behövts i hemmet. Alice för att du visar på många 
olika sätt var jag behövs och påminner mig om var jag vill vara. Ni är viktigast.

Haga, Umeå den 7 november 2010

Lena Granstedt
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Kapitel 1. Inledning

1.	 Mångkulturella	frågor	i	skolan

I februari 2008 på ett aulamöte på en kommunal skola fick föräldrar infor-
mation inför det val av skola som numera är möjligt i områden med flera 
skolor. Skolan ligger i en mellanstor stad, i en stadsdel där det finns få elever 
med utländsk bakgrund. Personalen försökte övertyga föräldrarna att välja 
just denna skola. Där fanns flera olika personalgrupper som på ett person-
ligt, roligt och varmt sätt berättade och beskrev hur man arbetar och tänker 
på skolan. Temavecka, skolskog och IT-pedagog presenterades. Man hade 
inkluderat både en powerpoint-presentation och ett bildspel som man väx-
lade mellan och dessutom skötte skolans IT-pedagog det tekniska så att inget 
hakade upp sig som det annars så ofta gör. När powerpoint-bilden visade 
några elevvårdsområden steg specialpedagogen Eva fram.1 Hon berättade 
att det på skolan fanns kurator, hörselpedagog samt tillgång till psykolog 
och tillade att läraren Anna hade specialkunskap i svenska som andraspråk. 
Anna hade pratat livligt och glatt ett långt tag strax före, nu log hon bara 
och nickade. Varför tar man upp svenska som andraspråk som att det till-
hör ett elevvårdsområde? Varför behandlas det ibland som specialpedago-
gik? Varför nämnde inte Anna svenska som andraspråk när hon presente-
rade sitt ”vanliga” område? Vilken syn på skolan som mångkulturell miljö 
kommer här till uttryck?  Kan det handla om föreställningar kring elever 
med utländsk bakgrund? 

I denna avhandling problematiseras mångkulturella frågor i skolan. 
Svensk skola har genomgått stora förändringar under nittonhundratalets 
sista årtionden. Invandringen sedan efterkrigstiden har inneburit att det 
svenska klassrummet blivit alltmer kulturellt och etniskt heterogent. Un-
der de första decennierna efter kriget styrdes invandringen huvudsakligen 
av ett arbetskraftsbehov och de människor som kom var främst från Eu-
ropa. Under de senare årtiondena har invandringen till Sverige till största 
delen utgjorts av flykting- och anknytningsinvandring och de invandrande 
har haft sitt ursprung i flera olika världsdelar (Lundh & Ohlsson, 1999). 
Flyktingar och asylsökande från hela världen som kommit till Sverige har i 
enlighet med svensk flyktingpolitik flyttat till olika kommuner, vilket har 
medfört att elever med olika utländsk bakgrund nu finns i klassrum runt 
hela Sverige (Carlgren, 1996). Detta har medfört att frågor kring kultur 
och etnicitet kommit upp på dagordningen. Även minoritetsbefolkningar 
som funnits sedan länge i Sverige har i och med detta uppmärksammats, 

1 Det empiriska materialet är avidentifierat och samtliga namn är alltså fingerade.
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exempelvis samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar.2 Man kan 
kort sagt säga att vi fått en i högre grad mångkulturell skola. 

Skolan ses som en viktig arena för frågor kring integration och antira-
sism. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet uttrycks dessa 
ambitioner tydligt: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rör-
ligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors för-
måga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemen-
samma 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. (Lpo94 s. 4)

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internatio-
nell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter 
över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 
inom landet. (Lpo94 s. 6)

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behand-
ling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling 
skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans mås-
te bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
(Lpo94 s. 3)

Tidigare läroplaner, Lgr80 och Lgr69, har också poängterat att ett av sko-
lans mål är att främja förståelse för andra kulturer, och man har då i för-
sta hand syftat på en internationell förståelse. I Lpo94 riktas uppmärk-
samheten mer mot Sverige och de olika kulturer som finns i vårt land 
(Hedin, 2000).

2 År 2000 erkändes dessa grupper officiellt som Sveriges nationella minoriteter och där-
med stärktes deras ställning som en del av den svenska kulturen.
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Skolforskning och mångkulturella frågor
Även om frågor kring den alltmer mångkulturella skolan har setts som viktiga 
i styrdokument för skolan, har de inte prioriterats inom skolforskning (Häll-
gren, Granstedt & Weiner, 2006; Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hä-
gerström, 2002). I forskning kring elever med utländsk bakgrund har framför 
allt språkfrågor diskuterats, det vill säga frågor om svenska som andraspråk 
och modersmål (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). Den forskning som 
kom igång på 1970-talet har speciellt intresserat sig för vilken typ av under-
visning som kan främja en aktiv tvåspråkighet samt förbättra elevernas dåliga 
studieresultat och vilka faktorer som anses ha påverkat dessa samt vilka signaler 
som ges i skolan vad gäller elevers modersmål och etniska ursprung. I jämfö-
relse med andra länder finns det däremot förvånansvärt få studier av rasism 
och främlingsfientlighet i skolan (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006; Tall-
berg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). En studie från 2002 
visar att de flesta lärare i dagens skola är utbildade för en skola med enbart 
elever med svensk bakgrund (Nordenstam & Wallin, 2002). Detta stämmer 
troligtvis fortfarande, även om satsningar gjorts de senaste åren, exempelvis i 
form av det så kallade ”Lärarlyftet” och till viss del inom lärarutbildningen.3 

När det gäller den svenska grundskolan har det under en längre tid funnits 
oro för att många elever inte klarar av att bli godkända. Av dessa har elever 
med utländsk bakgrund varit överrepresenterade (Hedberg-Granath, 1987; 
Eliasson, 2001; Skolverket, 2005). Skolverkets statistik från skolår 2003/04 
visar exempelvis att av de elever som slutar grundskolan saknar 8,6 procent 
av eleverna med etnisk svensk bakgrund behörighet till gymnasieskolan.4 
När det gäller elever med utländsk bakgrund är andelen icke behöriga 21,8 
procent, vilket betyder att mer än var femte elev inte får godkänt.5 Skolver-
kets statistik för 2008/09 visar att skillnaden mellan de två grupperna ökat; 
24,5 procent av elever med utländsk bakgrund saknar gymnasiebehörighet, 
medan motsvarande siffra för etniskt svenska elever är 8,8 procent. Många 
av dessa elever kan därmed inte söka sig vidare till de nationella program-
men på gymnasiet. Däremot var det inte så att de flesta elever med utländsk 
bakgrund klarade sig dåligt i skolan, skillnaderna var stora mellan de som 
klarade sig mycket bra och de som misslyckades. Det etniska ursprunget 
förefaller ha betydelse men måste ses i ett större perspektiv.

3  I det så kallade ”Lärarlyftet” satsade regeringen 3,6 miljarder kronor på fortbildning 
för lärare 2007–2010 och räknade med att 30 000 lärare, bland annat obehöriga, skulle 
vidareutbildas, se www.sweden.gov.se/sb/d/8544/a/80855.

4  Elever med svensk bakgrund definieras av Skolverket som elever födda i Sverige och har 
minst en förälder som är född i Sverige.

5  Statistiken från år 2002/2003 och 2008/2009 har hämtats från Skolverkets statistik se 
http://www.skolverket.se/sb/d/1637/a/18043
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Rasism och diskriminering i det svenska samhället
Det svenska samhället beskrivs ibland som alltmer främlingsfientligt. Den 
amerikanske geografen och samhällsvetaren Allan Pred, med anknytning 
till Sverige sedan 1960-talet, menar att det svenska samhällets segregerade 
boendeförhållanden och en diskriminerande arbetsmarknad i själva verket 
är ett slags social apartheid.

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

Juristen Paul Lappalainen (2005) har gjort en omfattande kunskapsutred-
ning av svensk forskning inom området strukturell diskriminering på grund 
av etnisk eller religiös tillhörighet. Den sträcker sig över en mängd områ-
den i det svenska samhället. Lappalainen menar att det är viktigt att tänka 
i termer av strukturell diskriminering. 

Jag tror att frånvaron av ett strukturellt perspektiv – att enbart se 
diskriminering som avvikande isolerade händelser – är en starkt bi-
dragande orsak till att frågans betydelse förnekats och att kraven 
på åtgärder länge avvisats och/eller förhalats. (Lappalainen, 2005 
s. 446)

Skolorna är inget undantag i detta avseende. De sista årtiondena har det 
kommit flera rapporter om att elever med utländsk bakgrund upplever 
rasism och diskriminering i den svenska skolan (se Rädda Barnen, 2002; 
Parszyk, 1999; Hällgren, 2005). I en enkätundersökning gjord av Rädda 
Barnen 2002, som involverar rektorer och elevrådsordföranden på 305 hög-
stadieskolor, säger nästan en tredjedel av eleverna och nära en femtedel av 
rektorerna att det förekommer rasistiskt klotter på skolan. Nästan en tred-
jedel av rektorerna anser också att det förekommer rasistiska attityder bland 
skolans personal. I Ing-Marie Parszyks (1999) doktorsavhandling i pedago-
gik menar dock de intervjuade erfarna lärarna att rasism inte förekommer i 
svenska skolor. Samtidigt säger Parszyk att hon själv övertygas av elevernas 
berättelser om rasism och diskriminering.



15

Eftersom flera [elever] klart upplever ”osynlig rasism” i skolan, ser 
jag det ur samhällelig synpunkt angeläget att föra djupet i upplevel-
sen vidare till lärare som arbetar eller står i begrepp att arbeta i mul-
tietniska skolor. (Parszyk, 1999 s. 255)

Eleverna i studien menar att ”osynlig rasism” förekommer exempelvis i form 
av blickar, att inte bli tilltalad eller att den etniska gruppen eller religionen 
inte gillas, vilket skapar känslor av osäkerhet. Även en intervjustudie av 
Camilla Hällgren, forskare i pedagogiskt arbete, visar att ungdomarna hon 
intervjuat upplevt rasism och diskriminering i det svenska samhället och 
skolan. Ungdomarna menade att upplevelserna av rasism och diskrimine-
ring var beroende på deras utländska bakgrund samt att inte vara och se ut 
som typiskt svensk (Hällgren, 2005 s. 327):

The young people interviewed had stories about being treated dif-
ferently because of their none ‘typical’ Swedish background. Each 
was able to recount experiences of racism and xenophobia. The 
main themes raised are as follows:

1. Overt and hidden aspects of racism.
2. The need to be watchful at all times.
3. Needing to work hard to ‘adept’ to society.
4. The importance of language and having the ‘right’ name.
5. Being let down by adults.
6. The complexity of ‘us’ and ‘them’.
7. Needing to be strongly motivated to become successful.
8. Having to learn different strategies to survive. 

Den förändrade samhällsbilden, styrdokumentens förhållandevis höga am-
bitioner och forskningen om elevers erfarenheter talar för att det finns ett 
glapp mellan den politiska retoriken på makronivå och vad som händer i 
praktiken på mikronivå. Lärare är en av de yrkesgrupper som befinner sig i 
detta glapp, en grupp som ofta hanterar de praktiska situationer som upp-
står i skolan. Mitt forskningsintresse riktas således mot lärares strategier i 
samspelet med elever och föräldrar med utländsk bakgrund.    

2.	 Syfte	och	frågeställningar

Det huvudsakliga syftet med min studie är att undersöka och analysera hur 
skolans mångkulturalitet speglas i forskning och rapporter i Sverige och i 
hur lärare talar om mångkulturella frågor i skolan. Arbetet har växt fram 
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genom att grupper av lärare tillsammans med mig i samtal har reflekterat 
kring och problematiserat frågor och situationer hämtade ur sin egen var-
dag. Fokus har legat på praktiken i skolan och lärarnas värderingar. Ett del-
syfte har därför också varit att undersöka om detta arbetssätt kan hjälpa lä-
rare att utveckla sina strategier när det gäller mångkulturella frågor i skolan.
Utifrån syftet har följande övergripande frågeställningar formulerats:

1. Hur speglas skolans och klassrummets mångkulturalitet i forsk-
ning och rapporter kring området mångkulturella frågor i skolan? 

2. Vilka strategier och föreställningar om skolans och klassrummets 
mångkulturalitet speglas i lärares samtal som rör området mång-
kulturella frågor i skolan?

3. Kan samtal och dialog i lärargrupper bidra till att skapa föränd-
ring och utveckling av lärares strategier när det gäller mångkul-
turella frågor i skolan?

3.	 Metod	och	genomförande

Den ursprungliga idén med avhandlingen var att problematisera mångkultu-
rella frågor i skolan genom någon form av aktionsforskning tillsammans med 
lärare. Metoden kom dock att förändras efterhand, från traditionell aktions-
forskning till ett dialogiskt arbetssätt med samtalet i fokus. Aktionsforskning 
har dock inspirerat mig under hela den tid som avhandlingsprojektet pågått 
och har på olika sätt påverkat mitt arbete. Det kan därför vara på sin plats att 
ge en kort beskrivning av aktionsforskning som forskningsmetod.

Aktionsforskning
Aktionsforskning började utvecklas redan under 1940-talet, främst av den 
tysk-amerikanske psykologen Kurt Lewin (Mattsson, 2004). Lewin arbetade 
för att utforma forskningsmetoder som skulle kunna bidra till att förändra 
människors beteende till att bli mer demokratiskt och mindre fördomsfullt. 
Metoden handlade om att planera och genomföra aktioner, att observera 
och reflektera kring de förändringar som gjordes för att sedan planera och 
genomföra ytterligare aktioner och så vidare, på ett cykliskt sätt. Aktions-
forskning användes för att initiera förändringar med social rättvisa och de-
mokrati som utgångspunkt och mål. Inom utbildning och skola fanns också 
aktionsforskningsprojekt, som fokuserade på demokrati och social rättvisa, 
men även andra former av projekt, exempelvis för att utveckla läroplaner 
eller skolans ämnesområden (Noffke, 1997). I ett stort arbete kring läro-
plansutveckling introducerade Lawrence Stenhouse, chef för CARE, (Centre 
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for Applied Research in Education vid East Anglia University i Storbritan-
nien) aktionsforskning i Storbritannien på 1970-talet. Stenhouse menade 
att det inte är nya läroplansmaterial som skapar förändring, utan processen 
i hur man arbetar kring materialet. Därför är det viktigt att utveckla lärares 
kapacitet att reflektera (Elliott, 1991).

I Australien fanns under 1980-talet en form av kritisk aktionsforskning 
med emancipatoriska projekt kring läroplansutveckling och social rättvisa. 
Utgångspunkten var att en grupp delar en generell idé om att en förbättring 
eller förändring är önskvärd och bestämmer sig för att tillsammans försöka 
utveckla området (Kemmis & McTaggart, 1988). 

Den aktionsforskning som rör skola och skolutveckling har haft olika in-
riktning. En inriktning utgår till största delen från att skolan ska utvecklas 
till att vara mer demokratisk, och aktionsforskning ses som ett sätt att få lä-
rare i skolan engagerade i utvecklingen. En annan inriktning utgår inte lika 
mycket från politiska eller etiska värderingar utan har som målsättning att 
lärare utvecklar sin kunskapsbas och därmed sin personliga professionalitet.
I Sverige utvecklades aktionsforskning på 1970-talet, främst inom sociologisk 
forskning och forskning inom arbetslivet.6 Den etablerade forskningen kri-
tiserades för att tjäna redan etablerade och resursstarka intressen i samhället 
istället för flertalets intresse för demokratiseringsprocesser. Aktionsforskning 
utvecklades då som ett alternativ vars syfte var att stödja kunskapsutveckling 
och handlande när det gällde resurssvaga grupper i samhället (Sandberg, 1982). 
Aktionsforskaren var tänkt att fungera som igångsättare och administratör ge-
nom att exempelvis ordna diskussioner, vara diskussionspartner, bredda dis-
kussionen och hålla ihop kontaktnätet. Aktionsforskaren har också fungerat 
som advokat och politiker genom att stå bakom de värderingar och idéer som 
ligger till grund för projekten och kämpa för att sprida och förankra dessa.

Karin Rönnerman och Britt-Marie Berge, båda forskare i pedagogik, har 
genomfört flera aktionsforskningsprojekt i skola och förskola (Rönnerman, 
1996, 2000; Berge, 2001). Projekten har varit en väg för de deltagande lä-
rarna att bli medvetna om sin egen praktik genom att möta utmaningar 
och problem i praktiken och genomföra förändringar på ett reflekterat sätt. 
Katarina Norberg (2004) har gjort en studie av hur skolor arbetar med frå-
gor om värdegrunden i grundskolan, vilket hon presenterar i sin doktorsav-
handling i pedagogik. Genom aktionsforskning har bland annat utrymme 
skapats för samtal mellan kollegor där lärarna från olika perspektiv tolkat 
och konkretiserat hur värdegrunden kan gestaltas i praktiken. Det har varit 
fråga om kritiska samtal för att utmana redan befintliga värderingar, både 
individuella och kollektiva. 

6  Se Mattsson (2004) för en översikt över praktiknära forskning i svenskt perspektiv.
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Från aktionsforskning till dialogprojekt 
Som tidigare påpekats har mitt projekt under arbetets gång utvecklats från 
traditionell aktionsforskning till vad jag har valt att kalla ett ”dialogpro-
jekt”, med samtalet i centrum snarare än aktionen. Gruppen på Marksko-
lan, som jag företrädesvis beskriver i avhandlingen, har till exempel varken 
planerat, utfört eller utvärderat några aktioner inom ramen för projektet. 
Arbetet har följaktligen inte organiserats utifrån den vanliga mallen för ett 
aktionsforskningsprojekt, det vill säga att man planerar, genomför och ob-
serverar aktioner för att reflektera kring resultatet och utifrån dessa reflektio-
ner planera nya aktioner. Dessutom har inte gruppens medlemmar på eget 
initiativ valt att medverka. Snarare uppfattade lärarna arbetet som ett krav 
från rektorns sida, vilket också innebar att de inte var positivt inställda till 
arbetet från början. Min uppgift blev att tillsammans med gruppen utgöra 
ett stöd i det redan befintliga utvecklingsarbetet på skolan. Gruppmedlem-
marna bestämde hur arbetet i dialoggruppen skulle fortgå, vilket fick till 
följd att det utvecklades till en reflekterande dialog. Framför allt tog lärarna 
upp frågor ur sin egen praktik som de tyckte var angelägna att samtala om 
i gruppen. I samtalen utvecklades reflektion kring praktiken och, på mitt 
initiativ, även möten med forskning och teorier. Arbetet kom alltså att fo-
kusera på samtal, inte att utföra aktioner. Idén med detta arbetssätt var att 
lärare i mindre grupper ska få möjlighet att reflektera över och problema-
tisera frågor kring den mångkulturella praktiken på den enskilda skolan. 

En stor del av arbetet i grupperna har alltså skett i form av samtal, såväl 
kortare samtal (60-90 minuter) som halv- och heldagsamtal. Jag har vid 
några tillfällen också intervjuat grupperna för att utvärdera arbetet. De 
flesta samtal har spelats in på ljudband och transkriberats. Två samtal fick 
jag inte tillåtelse av lärarna att spela in, och några kunde inte spelas in på 
grund av tekniska svårigheter. Jag har dock senare fått löfte av lärarna att 
använda de anteckningar jag sparat från samtliga dessa samtal. Efter varje 
träff skrev jag ner mina reflektioner kring samtalen och viktiga punkter 
i en särskild forskningsdagbok, som var till hjälp inför nästa träff. Träf-
farna brukade börja med att vi kom överens om en dagordning. Ibland 
hade jag gjort ett förslag i förväg med utgångspunkt i föregående sam-
tal, och ibland bestämde gruppen vid det föregående mötet vad vi skulle 
prata om vid kommande träff. Det fanns även plats för sådant som hänt 
i verksamheten på skolan och som någon önskade samtala kring. Inför 
de längre träffarna hade vi i förväg bestämt samtalsämnet, men även där 
fanns plats för att införa något nytt på dagordningen och ibland spon-
tant under samtalets gång. 

De strukturerade samtal som fördes i projektet kallar jag dialogsamtal. 
Dialogsamtalen ser jag som fokuserade samtal kring specifika frågor. Inom 
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frågorna reflekterade lärarna i relation till sin egen praktik, rapporter och 
teoretiska begrepp som rör området mångkulturella frågor i skolan i syfte 
att utveckla detta område. 

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, och Stanley Deetz, pro-
fessor i kommunikation talar om ”dialogisk forskning” och menar att en 
dialogisk process på ett relationellt och kontextuellt sätt i sig själv kan 
generera en ”sense/meaning” (Alvesson & Deetz, 2000). De frågor som 
har varit i fokus i dialoggrupperna har hämtats ur praktiken på de en-
skilda skolorna. I samtalen har problemen och frågeställningarna rekon-
struerats och underliggande värderingar har synliggjorts, varvid nya frå-
gor genererats. Processen kan därmed sägas ha väckt frågor snarare än att 
ha genererat svar (jfr Green, 2004; McTaggart, 1994). Deltagarnas sub-
jektiva upplevelser av sin praktik har fått stå i centrum. Samtalen har va-
rit ett sätt att försöka definiera kontexten i vilken mening konstitueras. 
Även mitt aktiva deltagande i samtalen har varit en viktig del av att ge-
nerera mening (jfr Somekh, 2006). Samtalen har enligt min bedömning 
till stor del varit demokratiska, genom att alla deltagarna ställt frågor och 
till viss del definierat och kontrollerat samtalen. Som handledare har jag 
dock haft ett övergripande ansvar i att strukturera och därmed också i 
viss mån styra samtalen.

Urval
När jag initierade projektet såg jag det som önskvärt att engagera tre till 
fyra grupper lärare på olika skolor, för att säkerställa att det skulle finnas 
tillräckligt empiriskt material även om någon av grupperna skulle falla 
bort. Lärarna skulle framför allt ha ett intresse för frågor kring mångkul-
tur och antirasism i skolan, och vara beredda att lägga tid på att utveckla 
dessa frågor i skolan. När det gällde valet av skolor var min utgångspunkt 
att mångkulturella och antirasistiska frågor angår alla skolor och alla elev-
er och inte bara skolor med många elever med utländsk bakgrund. Därför 
ville jag ha en variation av skolor, främst när det gällde antalet elever med 
utländsk bakgrund på skolan, men också när det gällde vilka åldrar skol-
undervisningen omfattade.

Med utgångspunkt från detta tog jag kontakt med rektorerna för åtta 
skolor, av vilka tre var intresserade av att skolan skulle delta i projektet. På 
en av dessa skolor gick det dock inte att få ihop en grupp, endast en lära-
re var engagerad. Vi hade dock mycket givande samtal regelbundet under 
två års tid, men eftersom denna avhandling bygger på arbete i grupper av 
lärare har jag valt att inte inkludera dessa samtal som underlag. Det empi-
riska materialet har alltså samlats in på två skolor. Jag har valt att kalla dem 
Markskolan och Österskolan. 
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Markskolan
Markskolan är en grundskola för de tidigare stadierna och ligger i ett bo-
stadsområde där många personer med utländsk bakgrund är bosatta. År 
2004 hade skolan cirka 120 elever och av dessa hade cirka 20 % bakgrund 
i andra länder genom att de och/eller deras föräldrar var födda utomlands. 
Det fanns en speciell utvecklingsgrupp för mångkulturella frågor på skolan 
bestående av tre lärare.7 Några lärare hade lång erfarenhet av att undervisa 
elever med utländsk bakgrund, men ingen hade formell behörighet att un-
dervisa i svenska som andraspråk. 

Utvecklingsgruppen för mångkulturella frågor på skolan ingick i ett större 
utvecklingsarbete, som även gällde många andra områden och hela persona-
len. Lärarna hade utifrån intresse valt vilken utvecklingsgrupp de ville tillhöra. 
Det var, enligt rektor, viktigt att de var intresserade eftersom det var ”tänkt 
att gruppen ska vara lok när det gäller utvecklingsarbete inom deras område” 
(samtal med rektor, 18 december 2003). Skolans rektor, som uttryckte sitt 
intresse för grupprocesser, hade organiserat utvecklingsarbetet så att man i de 
olika utvecklingsgrupperna kunde få stöd om arbetet gick trögt samt att man 
förutsattes dela med sig av det man kommit fram till i hela personalgrup-
pen. Det fanns även tid schemalagd för samarbete. Utvecklingsgruppen för 
mångkulturella frågor utökades med tre modersmålslärare och formades till 
vad jag här benämner ”dialoggruppen”. Också dialoggruppen kunde ta del 
av den organisation kring utveckling som rektor fastlagt. Därmed skulle det 
arbete som gjordes i gruppen nå hela personalen på skolan.

I september 2004 träffades dialoggruppen på Markskolan första gången. 
Den bestod då av en specialpedagog och kontaktperson för gruppen, en 
lärare för grundskolans tidigare stadier, en förskolelärare och jag som dok-
torand. Mellan september 2004 och december 2006 träffades gruppen sex-
ton gånger och tio av träffarna ägde rum på skolan under en timmes tid på 
eftermiddagar. Resterande träffar ägde rum på universitetet, fem halvdags-
träffar och en heldagsträff. Från och med den tredje träffen med gruppen, 
vilket var den första halvdagsträffen, utökades den med tre modersmålslä-
rare och bestod då av sju personer varav fem var kvinnor och två var män. 

Vi hade från första stund klart för oss att det tema vi skulle intressera 
oss för var samverkan mellan skolan och föräldrar med utländsk bakgrund, 
vilket också stämde överens med ett beslut i skolans utvecklingsgrupp för 
mångkulturella frågor. Detta tema har stått högst på dagordningen, både 
vid våra möten men också i fråga om vad vi läst om, vilka rapporter som 
presenterats och vilka händelser i skolan som diskuterats. Samtidigt har 

7 I december 2003 när jag först träffade rektor på skolan var en fjärde person del i gruppen 
men hon gick i pension innan dialogprojektet kom igång i denna grupp.
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var och en som velat lyfta en fråga haft möjlighet till och gjort det i grup-
pen. Då har det ofta varit fråga om händelser i vardagspraktiken som en-
ligt lärarna har varit svåra att förstå, exempelvis varför vissa elever med 
muslimsk bakgrund följer med klassen till kyrkan medan andra väljer att 
inte göra det.

Österskolan
Österskolan, är en grundskola för de senare stadierna med ca 500 elever. 
År 2004 hade cirka 20 elever (4 %) utländsk bakgrund. När jag i januari 
samma år presenterade projektet för skolans personal visade två av lärarna 
intresse. Efter ett första introduktionsmöte och diskussioner med rektor om 
att skolan skulle avsätta tid för projektet bestämde sig lärarna för att delta. 

Vi har haft regelbundna träffar på skolan och heldagsmöten på universi-
tetet mellan januari 2004 och maj 2006, tjugo kortare en- till tvåtimmes-
träffar, tre heldagsträffar och två halvdagsträffar. Lärarna uttryckte en vilja, 
speciellt i början av projektet, att disponera tid till diskussion om situatio-
nen för elever med utländsk bakgrund, både på skolan och i svensk skola i 
allmänhet. Skolan beskrevs av lärarna som ”en skola där man pluggar och 
inte mycket satsas på andra områden”. Främlingsfientlighet och rasism 
fanns i form av kommentarer om elever med utländsk bakgrund, vilket man 
kunde höra i korridoren eller i personalrummet, menade lärarna. Tidigare 
hade man upplevt en del problem med motsättningar mellan elever med 
utländsk bakgrund och elever med etnisk svensk bakgrund. På grund av 
detta, men också på grund av vad lärarna beskrev som skiljaktigheter dem 
emellan i synen på hur man ska arbeta, exempelvis om man ska arbeta te-
matiskt eller i arbetslag, var lärarna tveksamma till att involvera annan per-
sonal på skolan i projektet. Gruppen koncentrerade sig därför företrädesvis 
på frågor kring lärarnas egna elever och eget klassrum.

Heldagsträffarna gav oss tid att läsa och diskutera lärarrollen i det mång-
kulturella klassrummet, hur elever med utländsk bakgrund ser på lärare och 
skola (t.ex. Lahdenperä, 1998; Parszyk, 1999) samt aktionsforskning (t.ex. 
McNiff, 2002) och även att reflektera över hur våra träffar fungerade. Vi 
involverade också eleverna i projektet och informerade oss genom gruppin-
tervjuer om deras åsikter innan vi planerade vilket område vi skulle utveckla. 
Dessa intervjuer och lärarnas eget intresse för undervisning hade betydelse 
för vilket område som valdes, vilket var att försöka få kunskap om vad ett 
mångkulturellt perspektiv på utbildning och lärande kunde vara. Området 
undersöktes genom att vi använde vad vi kallade ”en mångkulturell lins” vid 
planering av lektioner och aktiviteter i skolan. Med ”mångkulturell lins”, 
menade vi att läraren skulle reflektera en extra gång över om det som pla-
nerats passade alla elever i klassen och försäkra sig om att det som speciellt 
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passade elever med utländsk bakgrund skulle finnas med som del av den 
vanliga lektionen och inte som ett tillägg.

Det empiriska material från skolans praktik som har analyserats i denna 
avhandling är alltså inspelade samtal från Markskolan och Österskolan. I av-
handlingen lyfter jag framför allt fram dialogprojektet på Markskolan och 
därmed frågan om att utveckla samverkan mellan skolans personal och för-
äldrar med utländsk bakgrund.  

4.	 Forskningsöversikt

Mångkulturella frågor i skolan
Det har funnits forskning inom området mångkulturella frågor i den svenska 
skolan sedan 1970-talet. Det som kallades invandrarundervisning tog sin 
början på 1960-talet, när alltfler barn i skolan hade annat modersmål än 
svenska (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006; Tallberg Broman, Rubinstein 
Reich & Hägerström, 2002). Utgångspunkten var att det var svårt för dessa 
barn att klara skolan och att de därför var i behov av speciell undervisning, 
särskilt i språk. Den forskning som bedrevs inom området fokuserade näs-
tan uteslutande frågor om språk och under 1970-talet kom forskning i det 
vi idag kallar svenska som andraspråk igång. De frågor som då nästan helt 
dominerade både forskning och debatt handlade om vilken typ av under-
visning som gav den bästa språkutvecklingen. Under 1980-talet och stora 
delar av 1990-talet utgick mycket av den forskning som bedrevs från att 
de elever som då kallades ”invandrarelever” hade dåliga studieresultat, vil-
ket framför allt antogs bero på deras undermåliga svenskkunskaper (Häll-
gren, Granstedt & Weiner, 2006). Bakgrundsfaktorer till elevernas dåliga 
studieresultat i skolan ansågs i första hand ha anknytning till elevens eller 
föräldrarnas situation och bakgrund (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006; 
Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). 

Även många internationella (västeuropeiska) studier visar att en stor del 
elever med utländsk bakgrund (immigrant youth) slutar skolan utan att ha 
fullständiga slutbetyg (Vedder et al, 2006). James Banks (2004), professor 
och chef för Center for Multicultural Education vid Washingtonuniversitet, 
talar om att det finns ett akademiskt prestationsgap (academic achievement 
gap) mellan etniska minoritets- och majoritetselever. Det finns enligt Banks 
också stor skillnad mellan de europeiska ländernas demokratiska ideal och 
minoritetelevers dagliga upplevelser i skolan. Samtidigt finns det elever ur 
minoritetsgrupper som lyckas mycket väl i skolan (Banks, 2004; Vedder et 
al, 2006). Andra studier lyfter fram att rasism och diskriminering är del av 
vardagen för många ungdomar med utländsk bakgrund i ett flertal euro-
peiska länder (Vedder et al, 2006). De frågor som lyfts fram i dessa studier 
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när det gäller undervisning i ett mångkulturellt samhälle handlar om att 
elever med utländsk bakgrund behöver lära sig andraspråket och att vissa 
elever behöver mer stöd i detta samt att lärare behöver mer kunskap för att 
vara redo att undervisa elever med olika etniska och kulturella bakgrunder. 
Huvudfrågorna inom utbildning gäller integration, knutet till att lära sig 
ett andraspråk och att samtidigt utveckla sitt modersmål, och vem som be-
höver mångkulturell utbildning (Lichtenberg, 2004). 

Sammanfattningsvis kan man säga att eleven med utländsk bakgrund 
och hans/hennes position har stått i fokus för en stor del av forskningen 
inom detta område. I min studie står lärare i fokus genom att jag tillsam-
mans med lärare främst fokuserat dem och deras strategier. I dialoggruppen 
på Markskolan intresserade man sig särskilt för frågor som rör relationen 
mellan skolan och föräldrar med utländsk bakgrund, och både gruppens 
samtal och den forskning som presenterades och diskuterades under träf-
farna har handlat om just detta. Det kan därför vara lämpligt att ge en mer 
utförlig presentation av forskning inom detta område.

Samverkan mellan skolan och föräldrar  
med utländsk bakgrund
Inom området samverkan mellan skolan och föräldrar med utländsk bakgrund 
finns ett fåtal svenska studier.8 Laid Bouakaz (2007) har i sin avhandling i 
pedagogik initierat aktionsforskning utifrån intervjuer med föräldrar med 
arabisk bakgrund och lärare i syfte att försöka övervinna de svårigheter som 
föräldrarna och lärarna lyft fram vad gäller samverkan. Han kallar projektet 
”The project of school home mediation”. Ett antal personer med kunskap 
om både föräldrarnas situation och bakgrund och om skolan, vilka Bouakaz 
kallar ”mediators”, var ledare av projektet. Det fanns en skillnad mellan lä-
rarnas och föräldrarnas syn på vad föräldrars delaktighet skulle bestå av. Skill-
naderna tydliggörs genom de två begreppen ”hemcentrerad delaktighet” och 
”skolcentrerad delaktighet”. Med det förra menar Bouakaz att föräldrarna 
ska komma till möten i skolan, ha kontakt med lärare, kontrollera barnens 
läxor och ibland fråga lärare om råd. Denna typ av delaktighet lyftes särskilt 
fram av lärarna. Skolcentrerad delaktighet beskrivs som att föräldrarna inte 
bara ska komma till möten utan också arrangera aktiviteter för att stödja sina 
barn, hjälpa barnet att lyckas i skolan och stödja barnet i att vara stolt över sin 

8 Det finns också flera intressanta akademiska uppsatser på C- och D-nivå inom ämnet, 
t ex Christina Rodell Olgaç (2000), Socialisation och lärande i diasporan. Några somaliska 
pedagogers röster. Stockholm: Lärarhögskolan; Merih Berktan (1999), ”Kärlek och disci-
plin”. Några turkiska föräldrars syn på den svenska skolan. Stockholm: Lärarhögskolan och 
Max Strandberg (2001), Om makt, migration och andra läxor. Innehållsbaserat föräldra-
samarbete i en multietnisk skola. Stockholm: Lärarhögskolan.
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arabiska och muslimska bakgrund. Denna syn på delaktighet fann Bouakaz 
främst hos föräldrarna. Både de föräldrar med arabisk bakgrund och de lärare 
som intervjuades var dock överens om att det behövdes en närmare kontakt 
mellan skolan och föräldrarna. I Bouakaz studie iscensattes alltså ett slags med-
lingsprojekt där lärare och föräldrar skulle uppmuntras av medlare att närma 
sig ett samarbete kring barnen. Det utfördes till största delen i skolans lokaler. 

I OECD-rapporten Parents as partners in schooling som kom 1997 görs 
en jämförelse av hur nio medlemsländer gått tillväga för att förbättra för-
äldrasamverkan.9 Med föräldrasamverkan menas i rapporten ett nära sam-
arbete mellan föräldrar och lärare där båda parter kan lära från varandra. En 
analys av de olika ländernas styrdokument visar på olika orsaker till önskan 
att utveckla detta samarbete. Det handlar bland annat om att det är ett sätt 
att höja kunskapsnivån hos eleverna och därmed förbättra skolans resultat, 
att det är en fråga om demokrati samt – i synnerhet om det finns kulturella 
skillnader mellan skola och familj – att det är ett sätt att öka jämlikheten 
och därmed också individuella elevers prestationer. 

Det är vanligt att föräldrar behandlas som en homogen grupp utan att klass, 
kön och etnicitet tas med i beräkningen, menar professorerna i pedagogik 
Gill Crozier och Diane Reay när det gäller diskussioner kring föräldrasam-
verkan i England. Ofta handlar samarbetet om att få föräldrar att ge sitt stöd 
till skolans och styrdokumentens mål, och det lämnas alltför litet utrymme 
till att diskutera skillnader och erfarenheter som exempelvis föräldrar med ut-
ländsk bakgrund kan ha. Deras studie visar också att skolor inte klarar av att 
se och erkänna de barriärer som finns när det gäller att involvera föräldrar på 
ett jämbördigt sätt. Enligt Crozier & Reay (2005) baseras många av de mo-
deller som finns för skolor att bygga upp ett föräldrasamarbete på något slags 
”normalföräldrar”, företrädesvis vit medelklass. Därför är det viktigt att skolor 
utvecklar ett slags forum där mindre privilegierade föräldrar kan få en röst.

So schools need to do all they can ’to level the playing field’ by de-
veloping forums in which less privileged parents have a voice and 
can develop some sense of ownership in relation to their children´s 
schooling. (Crozier & Reay, 2005 s. 16)

I såväl internationella som nationella forskningspublikationer och rappor-
ter uttrycks en strävan att förbättra samverkan mellan föräldrar och skolans 
personal. Man framhåller också att klass-, köns- och etnicitetsperspektiv är 
av yttersta vikt för att samarbetet inte bara ska utmynna i att få föräldrarna 
att stödja skolans redan befintliga mål.

9 De OECD-länder som jämförs i denna rapport är Kanada, Danmark, England och Wa-
les, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Spanien och USA.
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5.	 Teoretiska	utgångspunkter	och	centrala	begrepp

Kritisk mångkulturalism och postkolonial teori
Jag tar teoretiskt avstamp i den kritiska mångkulturalismen (Critical Multi-
culturalism) som Stephen May, professor i pedagogik, utvecklat. May (1999) 
utgår från ett antal punkter när han beskriver sitt teoretiska perspektiv kritisk 
mångkulturalism. Han menar att det erbjuder ett sätt att undvika stereoty-
pa föreställningar utan att förenkla kulturella och etniska identiteter. Det är 
inte enbart delarna eller helheten som ska beaktas, menar han, utan den för-
änderliga relationen mellan de båda. Jag tolkar det som att man inte kan se 
en person som bara individ eller bara del av en kultur eller en etnisk grupp. 
En person är både individ och del av kultur eller etnisk grupp. Det finns en 
föränderlig relation mellan de båda polerna. Samtidigt eftersträvas i kritisk 
mångkulturalism en öppenhet inför motstridiga synsätt och kontroversiella 
frågeställningar. Detta möjliggör en kritik och ett ifrågasättande av både ma-
joritetskulturer och minoritetskulturer. Man kan säga att det är den kritiska 
dialogen snarare än det statiska svaret som är målet. Därmed ses både kultur 
och etnicitet som något som ständigt skapas och återskapas och det finns ing-
en plats för kollektivistiska, singulara termer som exempelvis ”invandrarelev”. 

May (1999) presenterar kritisk mångkulturalism i tre steg (min över-
sättning):

1. Kritisk mångkulturalism handlar om att dekonstruera eller av-
maskera medborgerlighetens neutralitet och inse att det inte finns 
någon utgångspunkt som är helt neutral utan den är både histo-
riskt och kulturellt situerad. Det vi utgår från i utbildningssam-
manhang eller i klassrummet är alltså aldrig kulturellt universellt 
utan både historiskt, kulturellt och individuellt förankrat.

2. Kritisk mångkulturalism handlar också om att placera kulturella 
skillnader i det vidare samband av maktrelationer av vilka de är 
en del. Kultur måste därmed också förstås som en del av en dis-
kurs av makt och ojämlikhet.

3. För att undvika essentialism behövs ett upprätthållande av en 
reflexiv kritik av specifika kulturella praktiker, ett tillåtande av 
kritiska kommentarer både inom en grupp och utåt mot andra 
grupper och ett tillåtande av förvandling och förändring.

May menar att en icke-essentialistisk kritisk mångkulturalism måste ägna 
sig åt nuet och framtiden likaväl som dåtid, och förhålla sig öppen till kon-
kurrerande begreppsbildningar, varierande identiteter och en riklig allmän 
diskussion om kontroversiella frågor.
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I mitt arbete har jag även inspirerats av postkolonial teori (Fanon, 1971) och 
orientalism (Said, 1995; Fazlhashemi, 2001). Resonemangen om synen på 
”den andre” kan ge ett slags förståelse för de historiska rötterna till hur ex-
empelvis eleven med utländsk bakgrund uppfattas idag. Den svenske idéhis-
torikern Mohammad Fazlhashemi framhåller att européernas bild av Orien-
ten har tillskrivits ett antal negativa drag såsom avvikande, outvecklad och 
underlägsen. Dessa negativa karaktärsdrag fungerar därmed som särskiljare 
av Västerlandet från Orienten. Därigenom framstår Västerlandet som ratio-
nellt, utvecklat, humant och överlägset. Bilden av Orienten tjänar alltså till att 
konstruera en gräns mellan ”det egna” som blir det normala och det som står 
utanför det normala och blir ”de andra” (Fazlhashemi, 2001). Fazlhashemi 
menar att om man ser tillbaka historiskt verkar det inte som om ”det grund-
läggande förhållningssättet i förhållande till de Andra […] genomgått någon 
nämnvärd förändring.” (ibid. s. 155).  Fanon (1971) diskuterar stereotyper, 
hur dessa skapas och hur de konstituerar identiteter. Genom att essentiali-
sera dessa identiteter blir människans faktiska verksamhet ointressant. Det 
handlar samtidigt om makt och tillgångar. Språk har också en viktig funktion 
genom att det kan fungera som en barriär och på så sätt tydliggöra vem som 
har tillhörighet och vem som inte har det. Samtidigt handlar inte koloniala 
strukturer enbart om historiska villkor utan framför allt om människans för-
hållningssätt till dessa villkor. Det räcker inte med en vilja att bryta gränser 
utan det måste till ett möte och ett ömsesidigt erkännande, menar Fanon, för 
att det han kallar en emancipatorisk strategi ska bli möjlig.

Mångkultur
Det område jag intresserat mig för genom hela projektet kallar jag ”mång-
kulturella frågor i svensk skola”. Begreppet mångkultur/mångkulturell har 
använts av flera forskare i Sverige men med olika innebörd under olika pe-
rioder (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002; Bredänge, 
2003).10 Mångkultur har ofta framställts som något positivt och eftersträ-
vansvärt. Vissa forskare, exempelvis professorn i pedagogik Pirjo Lahden-
perä, menar med begreppet mångkultur att det finns många kulturer i ex-
empelvis det svenska samhället men att det inte nödvändigtvis finns något 
samröre mellan dessa. Begreppet interkulturell antyder däremot en process 
som förutsätter kontakt, intresse och interaktion mellan de olika kulturer-
na (Lahdenperä, 2001). 

Det har på senare tid funnits viss kritik mot att mångkultur i styrdoku-
ment för skolan, exempelvis i Lpo94, skrivs fram som något okomplicerat 

10 För en översikt över olika definitioner och perspektiv kring begreppet ”mångkultur” i 
sammanhanget utbildning och skola se Bredänge, 2003.
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som skapar harmoni. Mångkultur ses i dessa dokument som inkluderande 
och som något som kan förena och knyta samman olika grupper. Genom 
att betona att det rör sig om många olika kulturer sätts dock samtidigt grän-
ser upp och de olika kulturerna betraktas lätt i en hierarkisk ordning, vilket 
då lika väl skulle kunna fungera exkluderande (Persson, 2005). Genom att 
begreppets harmoniserande tendenser betonas i styrdokumenten riskerar 
frågor om särskiljande att bli osynliga, vilket kan verka motsägelsefullt för 
exempelvis lärare i skolans praktik.

Även internationellt, det vill säga i den engelskspråkiga och till störs-
ta delen vita västvärlden, innehåller begreppet ”multicultural education” 
(mångkulturell undervisning) ofta en tanke om en harmonisk samexistens 
mellan olika kulturella och etniska grupper (Cashmore, 1996). Länder som 
exempelvis Kanada, USA och Storbritannien, som i flera avseenden skil-
jer sig från varandra, tycks på många plan vara influerade av varandra när 
det gäller frågor rörande utbildning och minoriteter. I exempelvis Kanada 
har multicultural education främjats och framhållits som ett politiskt ideal 
i statliga styrdokument, vilket även är fallet i Sverige. I Storbritannien har 
man skiljt mellan multicultural education, där fokus ligger på mångfald 
och etnicitet, och antiracist education, som fokuserar på frågor kring ra-
sism och makt. Företrädare för dessa olika former av undervisning/utbild-
ning har ofta varit mycket kritiska mot varandras uppfattningar. Kritiska 
röster har höjts mot att förespråkare för multicultural education lyfter fram 
trevliga detaljer i kulturer som exempelvis mat, dans och hur olika högti-
der firas. Kritiken består i att dessa relativt ytliga aspekter av kultur betonas 
utan att strukturell rasism och diskriminering erkänns som betydelsefulla 
aspekter (Cashmore, 1996). Andra menar att det inte finns någon större 
skillnad mellan god mångkulturell undervisning och bra antirasistisk un-
dervisning (föreläsning av professor David Gillborn, 2003 vid London In-
stitute of Education).11 

Jag använder här begreppen mångkultur/mångkulturell i vid me-
ning i ett försök att rama in det breda område och de specifika frågor 
som framträder i och med den alltmer etniskt och kulturellt heterogena 
svenska skolan. 

Strategi
Det finns ett stort antal definitioner av begreppet ”strategi”. Enligt Natio-
nalencyklopedin är strategi ursprungligen ett militärt begrepp med bety-
delsen ”läran om användningen av militära och andra maktmedel för att 

11 Anteckningar från föreläsningen finns i min ägo.
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i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra 
mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller be-
vara maktförhållanden”.12 Nu används begreppet inom flera områden så-
som företagsekonomi, psykologi och politik. Inom företagsekonomi avses 
med strategi en aktivitet som sträcker sig över en längre tid och som ses 
i motsats till operativa och administrativa aktiviteter. Man skulle kunna 
säga att begreppet strategi handlar om att ha ett mål och att planera för 
hur man ska nå det målet. I min studie lyfter jag fram lärares strategier i 
den mångkulturella skolan. Begreppet strategi används här i betydelsen 
tillvägagångssätt. I samtal lyfter lärarna fram specifika situationer som de 
ser som problematiska och svåra att förstå. Jag är alltså intresserad av hur 
lärarna planerar att gå tillväga för att hantera eller lösa dessa situationer. 
Detta berättar de om i samtalen. Samtidigt ser jag det som att strategi-
erna kan vara mer eller mindre genomtänkta och tydliga för individen. 
Jag ser strategierna som knutna till diskursiva praktiker. Det betyder att i 
specifika diskursiva praktiker blir vissa strategier självklara eller lämpliga 
medan andra strategier inte blir möjliga. 

Invandrarelev – elev med utländsk bakgrund 
Begreppet ”invandrarelev” har använts i skolans styrdokument från 1960-ta-
let men har haft olika betydelser. I Lgr69 användes begreppet i betydelsen 
”från utlandet inflyttade barn, som vid ankomsten till Sverige var i skolpliktig 
ålder” (Lahdenperä, 1997 s. 56). I Lgr80 användes begreppet i betydelsen 
elev som har minst en förälder med ursprung i ett annat land och som har 
ett annat modersmål än svenska (ibid.). I Lpo94 talas om ”elev med annat 
modersmål än svenska”. I forskning och rapporter kring mångkulturella 
frågor i skolan används begreppet invandrarelev fram till 1990-talet. Från 
slutet av 1990-talet börjar också andra begrepp bli vanliga såsom ”elev med 
svenska som andraspråk”, ”elev med invandrarbakgrund”, ”minoritetselev” 
eller elever med en specificerad nationell tillhörighet som till exempel ”so-
maliska barn”. I forskning och rapporter med språklig inriktning används 
begrepp som ”tvåspråkig” eller ”flerspråkig elev”.

I slutet av 1990-talet problematiserades begreppet invandrarelev av någ-
ra forskare. Lahdenperä (1997) menade att begreppet inte ger någon in-
formation om kön, klass, etnicitet, språk, nationalitet, religion, härkomst 
eller vistelsetid i Sverige. Det är ofta föräldrarna och deras bakgrund som 
beskrivs och inte eleven själv. Begreppet kan därmed få betydelsen icke-
svensk. Normen är då alltså svensk medan invandrareleven är den som av-
viker från normbilden av en svensk elev. Parszyk (1999) lyfter fram att be-

12 Se Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sok/strategi?type=NE 
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greppet kan ge ett intryck av att invandrarelever är en homogen grupp som 
har mycket gemensamt. 

Min uppfattning är att även om begreppet invandrarelev i sig slår fast att 
det har med invandring att göra, så är det inte själva invandringen som står 
i fokus. En elev med ursprung i England eller Finland skulle inte självklart 
kallas invandrarelev. Jag menar att begreppet invandrarelev inkluderar be-
tydelsen annorlunda, inte som vanliga elever. Att eleven kommer från en 
icke-västerländsk kultur verkar ha betydelse. Samtidigt verkar etnicitet stå i 
fokus i form av yttre markörer såsom hudfärg och hårfärg. I de skolor som 
behandlas i denna studie har begreppet invandrarelev dock visat sig vara 
det begrepp som används av lärarna.

I denna avhandling har jag i första hand valt begreppet ”elev med ut-
ländsk bakgrund”, eftersom detta begrepp idag är vanligt förekommande 
och relativt okontroversiellt. I kapitel 2, där jag kategoriserar och analyserar 
forskning och rapporter kring mångkulturella frågor i skolan från 1980 till 
2005, använder jag istället det begrepp som var vanligast under den perio-
den, det vill säga ”invandrarelev”. 

Ytterligare verktyg
Jag har valt att tala om en enda diskurs om den mångkulturella skolan, det vill 
säga en övergripande diskurs som representerar det tal om mångkulturella frå-
gor i skolan som förekommit i allmänna liksom i vetenskapliga sammanhang 
under de senaste decennierna. Denna diskurs tangerar och påverkar/påverkas 
av andra diskurser, som exempelvis diskurser om integration, rasism och lä-
rarutbildning. Den mångkulturella diskursen är inte oföränderlig eller en slu-
ten enhet utan omformas ständigt i kontakt med andra diskurser (Winther 
Jørgensen & Philips, 2000). Inom den mångkulturella diskursen finns olika 
ståndpunkter, vissa tangerar och hämtar element ur exempelvis diskursen om 
integration medan andra står närmare en diskurs om rasism. Man kan säga att:

Diskurser når utanför sitt område och påverkar varandra liksom 
det samhälle de uppträder i. (Bergenheim, 2005 s.18).

I avhandlingen använder jag dessutom några teoretiska begrepp som speci-
fika verktyg: tolkningsrepertoarer, mellanmänskliga interkulturella relatio-
ner och expressiva företeelser. Vidare utgår jag från en distinktion mellan 
majoritets- och minoritetsperspektiv. Dessa begrepp beskriver jag utförligt 
i de kapitel där de används.
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6.	 Avhandlingens	disposition

Efter detta inledande kapitel följer tre empiriska kapitel och en avslutande 
diskussion. 

Kapitel 2, ”Mångkulturella frågor i skolan i forskning och rapporter 1980 
- 2005”, utgör en analys av hur mångkulturella frågor i skolan behandlas i 
forskning och rapporter från1980 till 2005. Jag betraktar talet om mång-
kulturella frågor i skolan som förekommit i allmänna liksom i vetenskap-
liga sammanhang under de senaste decennierna som en diskurs. I detta 
kapitel analyserar jag hur denna diskurs kommer till uttryck i forskningen 
och rapporterna. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den politiska bakgrunden och 
debatten på 1960- och 1970-talen om hur invandrarundervisningen skulle 
organiseras. Vidare lyfter jag fram några förklaringar till den tidiga forsk-
ningens språkliga fokus. Forskningen och rapporterna analyseras med fokus 
på tre områden: hur bakgrunden beskrivs, vilka frågor som ställs och till 
vem de ställs samt vilka resultat som redovisas. Jag lyfter fram olika teman 
och synsätt och hur de förändras över tid. Slutligen diskuteras några kon-
sekvenser som diskursen kan få för aktörerna i den mångkulturella skolan.

Kapitel 3, ”Hur diskursen om mångkulturella frågor i skolan kommer 
till uttryck i några lärares samtal om en grupp elever och deras föräldrar”, 
inleds med reflektioner kring begreppet ”invandrarelev” och hur föreställ-
ningar om invandrareleven diskuterats i en av dialoggrupperna. Vidare ges 
en kort redogörelse för analysverktyget tolkningsrepertoarer och en beskriv-
ning av hur de två dialogsamtal som analyseras i detta kapitel genomförts. 
Sedan följer en skildring av var och en av de nio tolkningsrepertoarer som 
synliggjorts: eleven som problem, eleven som resurs, eleven som del av sko-
lans mångkulturella projekt, eleven som överkänslig, eleven som ”den an-
dre”, eleven som subjekt, föräldrarna som problem, föräldrarna som kun-
niga och föräldrarna som behöver kunskap. Därefter följer några avslutande 
reflektioner kring vad som verkar försvåra samverkan med föräldrar, hur 
frågor om mångkultur ses på olika sätt i retoriken och i praktiken, att ma-
joritetsperspektiv har företräde i skolan och vilka konsekvenser det kan ha 
samt att modersmålslärare erbjuder andra synsätt i samtalen. Min analytiska 
utgångspunkt är att det finns skillnad mellan majoritetsperspektiv och mi-
noritetsperspektiv kopplad till en hierarki av dominans och underordning.

Kapitel 4, ”Samtal med gruppen lärare på Markskolan kring frågor som 
rör mångkultur och elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar”, 
utgör en beskrivning av det arbete inom projektet som bedrivits i den et-
niskt heterogena dialoggruppen på Markskolan. Arbetet i gruppen har hu-
vudsakligen bestått av reflekterande samtal. Utgångspunkten har varit den 
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i skolan dominerande uppfattningen om vad som är problematiskt i klass-
lärares arbete i den mångkulturella skolan, nämligen att samverkan mellan 
skolan och föräldrar med utländsk bakgrund inte fungerar tillfredsställande. 
Målet med arbetet i gruppen har varit att utveckla en sådan samverkan. Jag 
beskriver gruppens engagemang i olika former av möten med föräldrar och 
de reflektioner som görs i samtalen angående lärarnas strategier vid dessa 
möten. De strategier lärarna använder och den utveckling som ägde rum 
beskriver jag genom att använda de två teoretiska begreppen mellanmänsk-
liga interkulturella relationer och expressiva företeelser för att belysa olika 
sätt att se på kultur i skolpraktiken. Vidare beskrivs hur komplexa situatio-
ner ur skolvardagens praktik lyfts fram av lärarna och hur dessa situationer 
tolkas ur olika perspektiv i samtalen. Därefter analyseras en sådan komplex 
situation och den dialogiska processen beskrivs. Slutligen beskrivs hur lä-
rarna utifrån samtalen i dialoggruppen delvis utvecklat nya strategier att 
möta frågor kring och till viss del utvecklat ett förändrat förhållningssätt 
till området mångkultur i skolan.

Kapitel 5, ”Avslutande diskussion”, utgör en sammanställning av delar av 
innehållet i diskursen om mångkulturella frågor i skolan. Dessa har synlig-
gjorts genom tolkningsrepertoaranalysen, analysen av dialogsamtalen och 
kategoriseringen av forskning gjord inom området mångkulturella frågor i 
skolan från 1980 till 2005. Vidare beskrivs hur dialogsamtalen till viss del 
bidragit till ett förändrat arbetssätt i skolan och till ett synliggörande av den 
egna praktiken för deltagarna i samtalen. Slutligen problematiseras kort de 
rådande diskursiva mönstren inom området mångkultur i den svenska sko-
lan som lyfts fram i de tre empiriska kapitlen.
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Kapitel 2. Mångkulturella frågor i skolan  
i forskning och rapporter 1980–2005 

Följande kapitel utgör en analys av hur mångkulturella frågor i skolan be-
handlas i forskning och rapporter från 1980 till 2005. I likhet med tidigare 
forskning (jfr Lorenz 2007) betraktar jag det tal om mångkulturella frågor 
som förekommit i allmänna liksom i vetenskapliga sammanhang under de 
senaste decennierna som en diskurs. I detta kapitel analyseras hur denna 
diskurs kommer till uttryck i forskning och rapporter. 

Vetenskapliga studier som presenteras i forskning och rapporter är del 
av det som formar de diskursiva villkor som påverkar det dagliga arbetet i 
skolan. Denna påverkan sker på flera olika sätt exempelvis genom att forsk-
ningsresultat kan ligga till grund för utveckling av skolpolitiska dokument 
som till exempel läroplaner. Men också genom påverkan av vad och på vilka 
sätt frågor kring mångkultur tas upp inom lärarutbildning och fortbildning 
för verksamma lärare. Strukturella och diskursiva villkor blandas samman 
och har betydelse för vad som händer i praktiken. Målet med mitt forsk-
ningsprojekt har varit att tillsammans med grupper av lärare utveckla frågor 
kring den mångkulturella skolan och i arbetet med detta har jag tagit hjälp 
av aktuell forskning inom området. Detta sammantaget motiverar detta 
kapitel. Syftet med kapitlet är att lyfta fram och analysera några teman och 
synsätt som framträder i studier av mångkulturella frågor presenterade un-
der perioden 1980–2005.

Kapitlet inleds med ett avsnitt om utgångspunkterna bakom min analys 
och om det material som undersökts. Därefter följer en kort beskrivning av 
den politiska bakgrunden och debatten på 1960- och 1970-talen om hur 
invandrarundervisningen skulle organiseras. Där presenterar jag även några 
förklaringar till den tidiga forskningens språkliga fokus. Forskningen och 
rapporterna analyseras med fokus på tre områden: hur bakgrunden beskrivs, 
vilka frågor som ställs och till vem de ställs samt vilka resultat som redovi-
sas. Jag lyfter fram olika teman och synsätt och hur de förändras över tid. 
Slutligen diskuteras några konsekvenser som diskursen kan få för aktörerna 
i den mångkulturella skolan.

1.	Diskurs,	material	och	avgränsningar	

Diskursen om mångkulturella frågor i svensk skola och hur den uttrycks 
i forskning och rapporter under tiden 1980–2005 uttrycker vad som ver-
karvara givet eller naturligt att utgå ifrån inom detta område vid denna tid-
punkt. I varje epok finns ett antal diskurser som bestämmer vad som kan 
tänkas eller vad som gör det möjligt att tänka vissa tankar och inte andra. 
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Diskursen sätter därmed gränser för vad som ger mening och vad som be-
traktas som sant och vad som betraktas som falskt (Foucault, 1972). Dis-
kurser skapar de subjekt vi är och de objekt vi kan få kunskap om (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). De existerande diskurserna kan ses som ”ra-
mar som begränsar räckvidden för subjektets handlingar och möjligheter 
till nyskapelse” (ibid. s. 24). De kan sägas vara både konstituerade och kon-
stituerande och att de på ett överordnat sätt sätter gränser för vilka hand-
lingar vi ser som möjliga. 

I en rapport som publicerades 2006 utarbetade jag tillsammans med 
Camilla Hällgren, då doktorand i pedagogiskt arbete, och Gaby Weiner, 
professor i pedagogiskt arbete, en översikt över mångkulturella och antira-
sistiska frågor i svensk skola.13 Materialet som ligger till grund för min del 
i översikten insamlades med hjälp av Umeå universitets biblioteksdatasys-
tem Album och i det nationella biblioteksdatasystemet Libris.14 Materialet 
består av avhandlingar, rapporter från högskolor, rapporter från Skolverket, 
C- och D-uppsatser, böcker som sammanställer vad som presenterats vid 
konferenser samt publicerat material från skolor som beskriver projekt som 
genomförts. Det samlade materialet består av ungefär 80 titlar (se bilaga 
1). En avgränsning gjordes så att jag inte tog med material som fokuserar 
på modersmålsundervisning, förskoleverksamhet, vuxenundervisning och 
forskning kring läromedel. 

Detta material används nu åter som empiriskt material i detta kapitel. Jag 
analyserar materialet på ett nytt sätt för att belysa teman och synsätt inom 
diskursen om mångkulturella frågor i skolan. Här gör jag ingen skillnad på 
forskning och rapporter utan ser alla texter som relaterade till denna diskurs. 
Begreppen rapport och studie används när jag refererar till det empiriska 
materialet i betydelsen att en studie har gjorts och en rapport har skrivits.
Det ingående materialet har alltså hämtats från perioden 1980–2005. Ef-
tersom det bara finns ett fåtal rapporter från slutet av 1970-talet och de 
dessutom framför allt har en språklig inriktning, exempelvis inom områ-
det kontrastiv lingvistik, så inkluderades inte dessa i min kategorisering av 
forskning och rapporter. Avslutningen av undersökningsperioden motiveras 
främst av pragmatiska skäl, materialet undersöktes ända fram till tidpunk-
ten för insamlingen och denna tidsgräns har fått kvarstå. 

Jag har därmed analyserat studier från 1980-talet fram till 2005 gällande 
frågor kring mångkultur och elever med utländsk bakgrund i svensk skola. 

13  Översikten Överallt och ingenstans – Mångkulturella och antirasistiska frågor i svensk skola 
finansierades av Skolverket och publicerades 2006 av Myndigheten för skolutveckling. 
http://www.skolutveckling.se/

14  Följande sökord har använts: immigration/skola, invandrarelever, rasism/skola, andra-
språksinlärning, antirasism/skola, mångkultur/skola, etnicitet/skola
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Materialet har skriftligt helt kort sammanfattats och vidare kategoriserats 
och analyserats med fokus på; 

1. hur bakgrunden till studien beskrivs,

2. vilka frågor som ställs och till vem eller vilka de ställs, samt

3. vilka resultat som redovisas. 

Mitt intresse gäller alltså både hur studierna har genomförts och vilka re-
sultat de visar. Vilken utgångspunkt väljer man att ta och vems perspektiv 
lyfts fram? Detta har betydelse för resultaten. Vilka röster lyfts fram i mate-
rialet och hur tolkas resultaten? När jag presenterar materialet delar jag upp 
det i tre perioder: 1980-talet, 1990-talet och första hälften av 2000-talet. 
Indelningen bygger på de skillnader som kan noteras mellan de tre olika 
perioderna. 

Under den undersökta perioden har olika benämningar använts för den 
grupp elever med utländsk bakgrund som många av studierna undersökt. 
Den under 1980- och 1990-talet vanliga benämningen ”invandrarelever” er-
sattes under 2000-talet med benämningen ”elever med utländsk bakgrund”. 
Jag är medveten om att benämningarna har värderingsmässiga implikatio-
ner, men av stilistiska skäl har jag ändå valt att själv i detta kapitel använda 
den enklare benämningen ”invandrarelever” när jag refererar till den aktu-
ella elevgruppen. Detta val grundar sig på att begreppet är det mest frek-
venta under den undersökta perioden i de texter jag analyserat. Av samma 
skäl använder jag i detta kapitel också begreppen ”invandrarföräldrar” och 
”lärare med invandrarbakgrund”.

2.	Bakgrund

Under 1960-talet initierades det som skulle komma att bli en speciell in-
vandringspolitik i Sverige (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). Den mo-
derna invandringen i form av arbetskraftsinvandring hade pågått sedan andra 
världskriget men hade tidigare sorterats under arbetsmarknadspolitik. De 
invandrade arbetarna förväntades assimileras i det svenska samhället. Det 
fanns även en viss förväntan att många så småningom skulle återvända till 
sina hemländer (Utbildningsdepartementet, 1996). Från 1960-talet skulle 
frågor kring invandring och invandrare inte längre betraktas som enbart 
en arbetsmarknadsangelägenhet. Frågorna skulle ses som att de också hade 
att göra med exempelvis bostadsförhållanden och tolkservice och därmed 
som del av det man då kallade svensk utlänningspolitik (Widgren, 1982). 
Särskilda åtgärder i form av speciell svenskundervisning och information 



36

om det svenska samhället på olika modersmål ansåg man också att det fanns 
behov av (Utbildningsdepartementet, 1996). Vid denna tid tar det man 
kallar invandrarundervisningen sin början. 

Under 1970-talet fördes en stundtals het debatt kring frågor om invand-
rarundervisning och tvåspråkighet. Undervisningen organiserades på flera 
olika sätt och debatten handlade framför allt om vad som ansågs vara ”rätt” 
undervisning för att eleven skulle kunna utveckla en aktiv tvåspråkighet. 
Ett exempel på hur undervisningen organiserades var de så kallade finska 
klasserna med undervisning främst på modersmålet. Även om finska klasser 
var de vanligast förekommande och benämningen förefaller gälla bara dessa, 
fanns också ett betydande antal andra, i huvudsak enspråkiga, klasser med 
undervisning på turkiska, arabiska, spanska, grekiska, serbokroatiska och 
engelska (Skutnabb-Kangas, 1981).15 I dessa klasser läste eleverna svenska 
som främmande språk. Så småningom talade man om hemspråksklass. Hem-
språksklass förutsatte att det fanns en stor grupp elever med ett gemensamt 
modersmål som inte var svenska. Ett annat exempel var ”sammansatt klass”, 
där hälften av eleverna hade ett annat modersmål än svenska. Alla elever i 
sammansatt klass skulle till viss del undervisas i svenska ända från början 
för att svenskan successivt skulle införas som undervisningsspråk i klassen. 
De elever som inte hade svenska som modersmål undervisades även på sitt 
förstaspråk. Målet för både hemspråksklass och sammansatt klass var ak-
tiv tvåspråkighet (Sjödoff, 1989). Debatten kring vilken så kallad invand-
rarundervisning som var att föredra fördes i massmedia och var stundtals 
hätsk (Hyltenstam & Toumela, 1996). Det fanns två sidor i debatten, de 
som förespråkade hemspråksklasser och de som förespråkade sammansatta 
klasser som det bästa sättet att lära sig ett andraspråk och utveckla en två-
språkighet. De förra menade att för att utveckla en tvåspråkighet var det 
viktigt att eleverna först läste bara modersmålet och att svenskan kom in 
senare. Enligt de senare var det bäst för eleverna att läsa de båda språken 
samtidigt. Båda sidor kunde hitta belägg för sina påståenden via redovi-
sade forskningsresultat. Det blev till slut en ohållbar situation som krävde 
en lösning. Christina Bratt Paulston, professor i sociolingvistik, fick 1982 
i uppdrag av dåvarande Skolöverstyrelsen att försöka beskriva det motstri-
diga läget som fanns inom tvåspråkighetsforskningen i Sverige (Paulston, 
1983). Bratt Paulston menade att det fanns några faktorer som hade med-
verkat till att skapa de motsägelsefulla forskningsresultaten. Hon tog bland 
annat upp att stora delar av forskningen hade varit policyinriktad och ateo-
retisk. Dessutom hade språkliga, sociala och politiska faktorer blandats 

15 År 1980 fanns 492 enspråkiga klasser. De kallades finska klasser och en stor del var finska 
men mer än 100 klasser fanns på andra språk.
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samman. När forskningsresultaten koncentrerades på språket snarare än 
på sociala och politiska förhållanden kunde problemen lätt blandas ihop, 
menade hon. Det fanns också en polarisering bland de rekommendatio-
ner som forskarna gjorde. Formen för undervisning, hemspråksklass eller 
sammansatt klass, och hur svenska språket och modersmålet lärdes in gavs 
stort förklaringsvärde till exempel för vissa beteenden hos barnen. Andra 
faktorer tillskrevs inte lika stort förklaringsvärde. Paulston (1983) framhöll 
vidare att valet av klassform framför allt var en social och politisk fråga för 
det svenska samhället.

Forskning om det vi idag kallar svenska som andraspråk kom alltså igång 
under 1970-talet. Mycket av den tidiga forskningen inom området var 
påfallande målspråkligt inriktad och handlade om exempelvis problem i 
svenska språket för invandrare och hur dessa skulle kunna lösas (Hammar-
berg, 1992; Tingbjörn, 1992). Senare intresserade sig forskningen även för 
inlärarspråket det vill säga inlärarens framväxande språk eller interimspråk 
som ett eget system med en egen uppbyggnad (Hammarberg, 2000).16 Det 
finns några faktorer som har varit viktiga för hur forskningen inom områ-
det växte fram. En faktor var det behov av kunskapsbas som fanns ute på 
fältet som gav en förväntan på forskningen att den skulle vara användbar 
(Hammarberg, 1992; Tingbjörn, 1992). En annan var det intresse för frå-
gorna som kom från språkvetenskapligt håll och som också har varit ut-
gångspunkten för den lärarutbildning som växte fram i svenska som an-
draspråk (Tingbjörn, 1992). 

Detta är alltså en bakgrund som är bra att känna till när vi nu övergår 
till att behandla studierna från perioden 1980–2005 som ingår i min un-
dersökning.

3.	Studiernas	utgångspunkter

En stor del av studierna från hela perioden 1980 till 2005 utgår från ett 
projekt, en försöksverksamhet eller ett utvecklingsarbete. Författarna ut-
trycker en vilja att förbättra, utveckla, utforma, utvärdera eller beskriva en 
verksamhet. Jag känner igen detta även från mitt projekt, som påbörjades 
2002. När jag som nybliven doktorand muntligt skulle presentera mitt 
projekt på konferensen ”Skolan i forskningen, forskningen i skolan” vid 
Umeå universitet beskrev jag projektets utgångspunkter genom att hänvisa 
till rapporter från Skolverket som visade att invandrarelever misslyckas med 
studierna i skolan. Mitt planerade avhandlings- och skolutvecklingsprojekt 

16 Med målspråk menas det språk en person (inlärare) håller på att lära sig eller har som mål 
att lära sig.
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presenterades och min ambition var att tillsammans med lärare utveckla och 
förbättra situationen för eleverna och därmed deras framtida möjligheter. 
Detta verkade vara ”naturliga” eller rimliga utgångspunkter när det gällde 
invandrarelever. Jag tolkar det som att det var en säker utgångspunkt i ett 
annars relativt osäkert område.

Invandrarelevernas studieresultat och vilka faktorer  
som påverkar dessa under 1980-talet
Studierna från 1980-talet till början av 1990-talet koncentreras till stor 
del  på de elever som då oftast benämns invandrarelever eller invand-
rarbarn. I ett antal rapporter är det dessa elevers bristande studieresul-
tat som lyfts fram (t.ex. Takac, 1986; Hedberg-Granath, 1987; Jönsson, 
1988; Sjödoff, 1989) . Flera rapporter belyser vidare de faktorer som an-
ses ligga bakom och medverka till elevernas dåliga studieresultat. Dessa 
faktorer är i första hand kopplade till eleven och elevens föräldrar samt 
deras sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella bakgrund (t.ex. Pe-
tersen, 1983; Jönsson, 1988). I början av 1990-talet betonas språkliga 
faktorer, till exempel om eleven deltar i undervisning i svenska som an-
draspråk och språkanvändning i hemmet, som mest betydelsefulla som 
förklaring till elevernas bristande studieframgångar. I början av 1990-ta-
let kan man också finna efterdyningar av 1970-talets debatt om vilken 
skolgång som är bäst för invandrareleverna. Det handlar på 1990-talet 
om det som då kallades hemspråksundervisning (modersmålsundervis-
ning). Huruvida eleverna läser hemspråk eller inte ses som en faktor som 
påverkar elevernas studieresultat (t ex. Löfgren, 1991, 1993; Enström, 
1996). Invandrareleven positioneras ofta som någon med brister eller 
som någon som saknar något och som därför har dåliga resultat i sko-
lan. Begrepp som återkommer är: ”brister”, ”problemförekomst”, ”dåliga 
studieresultat”, ”dåliga svenskkunskaper”, ”problem” och ”inte lär sig”. 
Även föräldrarna till invandrareleverna positioneras som personer med 
bristfälliga språkkunskaper. 

Frågor om språk och invandrareleven som  
resurs under 1990-talet
Språk utgör en viktig utgångspunkt i de studier som görs under hela 1990-ta-
let. Det handlar om svenska som andraspråk, om modersmål och moders-
målsundervisning samt om vikten av att eleven får utveckla båda språken, 
det vill säga tvåspråkighet. På 1990-talet ses också frågor om ytflyt i språ-
ket, enspråkiga läromedel och språket i matematik som utgångspunkter i 
rapporterna (t.ex. Löfgren 1993; Reichenberg Carlström, 1995; Enström, 
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1996; Boukaz, 1999; Parszyk, 1999).17 Det handlar om att lärare anser att 
elevens språk och förförståelse inte räcker till för att förstå exempelvis läro-
medel i samhällsorienterande ämnen (Reichenberg Carlström, 1995). Det 
handlar också om att elevens kunskaper i svenska inte räcker till i under-
visning i engelska, eftersom den ofta utgår ifrån svenska (Bouakaz, 1999). 
Språket i skolans läromedel och undervisning är alltså några faktorer som 
dessa studier lyfter fram som viktiga för elevens möjligheter till studiefram-
gång. Andra faktorer som lyfts fram är elevens vistelsetid i Sverige, språk-
användning i hemmet samt sociala, ekonomiska och mänskliga faktorer 
vilka också ses som betydelsefulla för hur eleven klarar sig i skolan. Parszyk 
(1999) framhåller att också kulturella faktorer påverkar. Hon menar att det 
finns olika förståelse av lärandeobjektet till exempel i matematik eller vad 
som tolkas som ”problemet” i en pedagogisk situation. Detta handlar om 
olika förhållningssätt i olika kulturer, menar Parszyk.

På 1990-talet börjar man också använda läroplanen för skolan, Lpo94, 
som utgångspunkt i rapporter (t.ex. Häger et al, 1999; Parszyk, 1999; 
Strandberg, 2001). Några rapporter från slutet av 1990-talet tar en strä-
van mot ett interkulturellt arbetssätt som utgångspunkt för studien (t.ex. 
Boman & Rodell Olgaç, 1999; Wahlberg, 1999). Begreppet interkulturell 
hade introducerats i Sverige redan i början på 1980-talet (Hällgren, Gran-
stedt & Weiner, 2006, Eklund, 2003). Ett interkulturellt förhållningssätt 
sågs som något som skulle genomsyra skola och utbildning. Inom ramen för 
ett demokratiskt, mångkulturellt samhälle skulle eleverna lära sig att han-
tera och leva med kulturella skillnader. Om invandrareleven på 1980-ta-
let setts som bristfällig och som ett problem i skolan beskrivs ”eleven med 
utländsk bakgrund” eller ”minoritetseleven” istället som en möjlig resurs i 
den mångkulturella skolans interkulturella undervisning i flera rapporter 
under andra hälften av 1990-talet. 

Frågor kring invandrarelevernas studieresultat  
utvidgas under 2000-talet
Faktorer som anses påverka elevernas studieresultat och mer specifikt deras 
läsfärdighet och språkinlärning diskuteras i några av rapporterna i början 

17 Begreppet ”ytflyt” används av Skutnabb-Kangas (1981) Tvåspråkighet”, Lund: Liber Lä-
romedel  när hon relaterar till det James Cummins kallar BISC dvs. Basic Interpersonal 
Communicative Skills. Skutnabb-Kangas menar att ytflyt handlar om att en person, 
exempelvis ett tvåspråkigt barn, bedöms som att det har god språkförmåga men att den 
kan så att säga ligga på ytan. Barnet har en bra accent, muntligt flyt och ett grundläg-
gande ordförråd och helt enkelt låter ”äkta”. Men när det gäller att använda språket som 
tankeverktyg i mer intellektuella och avkontextualiserade sammanhang räcker språket 
inte till. Detta menar hon är ytflyt.



40

av 2000-talet. Faktorerna är bland annat kopplade till elevernas bakgrund 
och hemförhållanden (t.ex. Axelsson, 2000; Nauclér, 2000; Fredriksson 
& Taube, 2001). Elevens språkfärdigheter beskrivs nu som betydelsefulla 
för elevens studieframgång istället för, som i de tidigare rapporterna, som 
orsak till elevens misslyckade studier (t.ex. Fredriksson & Taube, 2001). 
Jag tolkar detta som ett försök att vända på perspektivet för att undvika 
att ensidigt fokusera elevernas brister. Det kan även tyda på ett försök att 
beskriva praktiken i förhållande till styrdokument för skolan och politiska 
dokument om det mångkulturella. Skolan har för första gången i och med 
Lpo94 fått ett styrdokument som betonar frågor kring skolans värdegrund 
och det mångkulturella svenska samhället (Hedin, 2000). 

Faktorer av betydelse för elevens studiemisslyckande var utgångspunk-
terna i rapporterna från 1980-talet, och faktorer av betydelse för elevens 
studieframgång var utgångspunkterna i rapporterna från första hälften av 
2000-talet. Antingen tolkas faktorerna som orsak till misslyckande eller 
som att de behövs för studieframgång. En avsaknad av dessa faktorer kan 
då samtidigt ses som en förklaring till icke-studieframgång. Andra faktorer 
som tas som utgångspunkt i dessa rapporter handlar om föräldrars bristfäl-
liga språkkunskaper, föräldrars språkmedvetenhet (Alm, 2000; Fredriksson 
& Taube, 2001) och om diskriminering. Samtidigt talas det om att man 
inom forskningen länge påtalat brister i svenska hos eleverna och att ett allt 
för ensidigt fokuserande av brister kan få en negativ effekt (Runfors, 2003). 

I några av rapporterna jämförs elevernas kunskaper med etniskt svenska 
elevers och då beskrivs ett betydande prestationsgap där eleverna presterar 
sämre än sina svenska kamrater (Lundh & Wester, 2003; Otterup, 2005). 
Bristerna ses ibland som att de finns i skolans förhållningssätt eller i skolans 
undervisning men också i elevernas sociala situation utanför skolan. Man 
kan säga att man i rapporterna förhåller sig utifrån olika teoretiska anta-
ganden till det vanligaste synsättet inom forskningsområdet det vill säga 
att det finns ett problem, en brist hos eleven. Nu anses bristen istället ligga 
hos skolan eller hos läraren (t.ex. Lahdenperä, 1997; Parszyk, 1999). Bris-
ten sägs nu vara att läraren eller skolan ser brister hos eleven, något som 
forskningen fört fram årtiondet innan. Det uppfattas alltså som ett problem 
att läraren eller skolan anammat forskningens slutsatser att elevens brister, 
framför allt språkliga, är orsak till att eleven presterar dåliga resultat i sko-
lan. Samtidigt kan man säga att de teoretiska utgångspunkterna är flera i 
2000-talets rapporter än tidigare (t.ex. Bunar, 2001; Fredriksson & Taube, 
2001; Rodell Olgaç, 2001; ). Områdets komplexitet lyfts fram och flera 
olika perspektiv framhålls. Arbetet kring frågor om mångkultur i skolan ses 
som en del av en större mer komplex process och då som del av samhället 
och samhällets integrationsprocess. 
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Ett annat exempel på detta är också när man i några rapporter lyfter fram 
frågan om lärare med invandrarbakgrund. Man menar att det skulle vara 
värdefullt i ett mångkulturellt samhälle att dessa skulle användas som en 
resurs i skolan (Wahlberg, 1999; Boyd, 2000; Bigestans, 2001, Bredänge, 
2003). Men samtidigt konstateras i rapporterna att lärare med invandrar-
bakgrund i realiteten inte fungerar som en resurs och att detta anses bland 
annat bero på deras bristande svenskkunskaper. Här kan man se kopplingar 
till 1980-talets rapporter där invandrarelevers undermåliga språk ses som 
orsak till deras misslyckade skolresultat. Brister i det svenska språket ses 
som den viktigaste förklaringsfaktorn till varför invandrarelever och lärare 
med invandrarbakgrund inte lyckas i den svenska skolan, såväl när det gäl-
ler studieresultat, som att bli del av ”det vanliga” i skolan eller för lärarna 
att få arbete i skolan. 

Sammanfattande resonemang
Under hela perioden 1980–2005 är bristtänkandet kring eleven, läraren och 
undervisningen påtagligt. Denna utgångspunkt är tydlig redan på 1960-talet 
när man initierade det som kallades invandrarundervisning. Utgångspunk-
ten var då att denna undervisning behövdes eftersom det fanns problem för 
invandrarbarnen att klara skolan (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). Då 
infördes den hemspråksundervisning, som nu kallas modersmålsundervis-
ning, och svenska som främmande språk, vilket senare kom att bli svenska 
som andraspråk. Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk har 
under hela perioden funnits med som viktiga påverkansfaktorer för elevernas 
studieresultat i andra ämnen. Men att utgångspunkterna för forskningen 
har formulerats som en brist hos eleven som ska fyllas med språkunder-
visning hänger också ihop med hur denna relativt nya forskningstradition 
utvecklades i Sverige. Det växte fram ett behov av kunskap hos lärare i det 
nya ämnet svenska som andraspråk ute på fältet som krävde ett teoretiskt 
underlag för att undervisningen i ämnet skulle kunna utformas på ett bra 
sätt (Tingbjörn, 1992; Hammarberg, 1992). En nära koppling mellan lä-
rare och forskare på framför allt lingvistiska institutioner och nordiska språk 
växte fram. Forskningsfrågorna formulerades i samarbete mellan univer-
sitetsinstitutionerna och utifrån verkliga behov som uttrycktes i 1970-ta-
lets klassrum (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002; 
Wahlberg, 1999). När svenska som andraspråk 1985 formellt togs med som 
ett ämne inom lärarutbildningen var det många av de språkvetenskapliga 
forskarna som var lärare och fortbildare (Tingbjörn, 1992). På 1980-talet 
utgick man i vissa forskningsrapporter från tanken att invandrarelevernas 
bristande svenskkunskaper bidrog till de dåliga studieresultaten. Områdets 
tidiga koppling mellan lärarna på fältet och språkforskarna på universiteten, 
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kanske delvis förklarar att språkfrågorna i så hög grad dominerade som för-
slag till lösning på de upplevda problemen. Elevernas bakgrund, som setts 
som del av problemet, hanteras under 1990-talet ibland tvärtom, det vill 
säga som en resurs i undervisningen. I slutet av 1990-talet betraktas elev-
erna och deras bakgrund som en viktig del av skolans internationalisering 
och interkulturella lärande. I andra rapporter framhålls att ett problem är 
att lärare anser att invandrarelever har betydande svårigheter i skolan med 
exempelvis dålig förförståelse och ytflyt i språket. Bristtänkandet finns med 
som en av utgångspunkterna även i början av 2000-talet. Man lyfter fram 
att det finns skillnader mellan hur invandrarelever och elever med etnisk 
svensk bakgrund presterar i skolan. Nu menar man att det är själva pro-
blembeskrivningen som har skapat hinder för eleverna. Man framhåller att 
även om språkfärdigheter är viktiga är också andra faktorer viktiga, exem-
pelvis diskriminering eller elevernas sociala situation utanför skolan. Eleven 
och elevens bakgrund används både som förklaring till bristande studiere-
sultat och som en resurs till hela skolans utveckling mot ett alltmer mång-
kulturellt samhälle. 

4.	Frågor,	informanter	och	röster	i	studierna

Invandrarelevernas studieresultat och didaktiska  
frågor under 1980-talet
Många frågor som forskare ställer under 1980-talet handlar om hur in-
vandrareleverna klarar sig i skolan. De flesta av undersökningarna intres-
serar sig för undervisning av finskspråkiga barn. Detta beror antagligen på 
att en stor del av den svenska invandringen från efterkrigstiden fram till 
mitten på 70-talet bestod av arbetskraftsinvandring från de nordiska län-
derna och då framför allt från Finland (SCB, 2004). Därmed hade en stor 
del av invandrareleverna i 1980-talets svenska skola bakgrund i Finland. I 
delar av forskningen består det empiriska materialet av enkäter med insam-
lade uppgifter om invandrareleverna. Uppgifterna kopplas samman med 
hur eleverna lyckas i skolan i försök att finna förklaringar till varför det går 
dåligt för eleverna (t.ex. Balke-Aurell & Lindblad, 1982; Petersen, 1983; 
Löfgren, 1986). I resultaten lyfts olika faktorer fram som har betydelse för 
elevernas dåliga studieresultat, exempelvis färdigheter i svenska, modersmå-
let och vistelsetid i Sverige (Balke-Aurell & Lindblad, 1982, Takac, 1986, 
Jönsson, 1988). 

Det finns även ett intresse för olika undervisningsmodeller och i många 
av rapporterna görs utvärderingar av försöksverksamhet och andra skol-
projekt. I ett par rapporter analyseras olika klassrumsaktiviteter i förhål-
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lande till elevers lärande. Under denna period tillfrågas framför allt lära-
re men i några studier också elever och i en studie föräldrar och rektorer. 
Eleven positioneras främst som objekt i dessa studier. Detta kan jämföras 
med den analys som pedagogen Lorentz (2007) gjort kring vad han kall-
lar talet om det mångkulturella i framför allt politiska och vetenskapliga 
texter från 1970-talet. Resultatet visade ett stort avstånd mellan ”svensken 
och invandraren” och det var ovanligt att invandraren sågs som ett subjekt 
i dessa texter, menar Lorentz.

Skolans undervisning och skillnad mellan etniskt svenska 
elever och invandrarelever under 1990-talet
Frågor kring skolans undervisning blir alltmer frekventa i studier gjorda 
på 1990-talet. Frågorna handlar främst om att utvärdera projekt som ge-
nomförts i skolor. I flera rapporter visas särskilt intresse för läsning, till ex-
empel analyseras metoder som använts för att förbättra elevers läsförmåga 
(Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). Även dessa undersökningar utgår 
till stor del från enkäter med frågor om invandrarelevers skolprestationer 
och de bakgrundsfaktorer som kan kopplas till dessa. 

Ett antal rapporter lyfter fram skillnader mellan gruppen etniskt svens-
ka elever och gruppen invandrarelever och det finns ett uttalat intresse för 
vad dessa grupper gör både i och utanför skolan. Skillnader som utkristal-
liseras tolkas sedan som att de har betydelse för att skolresultatet mellan 
grupperna skiljer sig åt. 

Flertalet frågor under denna period riktas till elever som benämns utifrån 
sina bakgrunder exempelvis; ”invandrarelever”, ”svenska elever”, ”assyrisk/
syrianska elever”, eller om det gäller lärare; vilka då exempelvis benämns 
”utländska lärare”, ”somaliska lärare”, ”biologilärare” och ”matematiklära-
re”. Frågorna ställs till elever och lärare för att ta del av deras attityder och 
inställning till olika frågor med beröringspunkter till skolan. Man kan säga 
att eleverna och lärarna alltmer blivit subjekt i forskningen. Detta gäller 
också andra studier inom pedagogisk forskning som sedan 1980-talet allt-
mer intresserat sig för hur just lärare tänker och ser lärarna som aktörer i 
skolutveckling (Carlgren, 1999). 

De frågor som ställs till lärarna under 1990-talet rör deras syn på sitt 
arbete, deras uppfattningar om invandrarelevers skolsvårigheter, deras at-
tityd till mångkulturalitet, deras förhållningssätt till invandrarelever eller 
deras syn på elever från olika etniska grupper (t.ex. Nyström, 1993; Run-
fors, 1996; Lange & Hedlund, 1998). 

Frågor till elever, både till ”svenska elever” och invandrarelever, gäller ex-
empelvis invandring och deras syn på invandrare och svenskar i skolan, de-
ras syn på ett samhälle med många invandrare, hur det är att som ungdom 
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och invandrare växa upp i Sverige eller invandrarelevers syn på sig själva 
vad gäller sådant som språk och integrering (t.ex. Konstantinides, 1995; 
Bjerstedt, 1997; Parzyk, 1999). 

Svaren kommer främst från elever och lärare men även från rektorer och 
annan personal samt från föräldrar ur olika grupper, exempelvis ”turkiska 
föräldrar”. Några av frågorna till föräldrar handlar om deras barns utbild-
ning och hur de ser på sin lokala skola.  Många av frågorna besvaras under 
1990-talet vid intervjuer och genom observation men också genom enkäter.

 
Didaktik, lärares förhållningssätt, lärare med 
invandrarbakgrund och skillnader mellan etniskt svenska 
elever och invandrarelever under 2000-talet
Under de första fem åren av 2000-talet genomfördes olika projekt för att 
utveckla undervisningen av invandrareleverna eller, de som nu allt oftare 
benämns ”elever med utländsk bakgrund”. En del av rapporterna är ut-
värderingar av dessa projekt och har ofta ett didaktiskt innehåll (t.ex. Silf-
verstolpe, 2000; Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson, 2001;Gröning, 
2001). Det handlar om sätt att arbeta eller undervisningsmetoder. Elevers 
erfarenheter lyfts fram och deras erfarenheter av eller syn på språk eller sko-
lan överhuvudtaget, invandring, religion och etnicitet samt flerspråkighet. 
Vidare undersöks elevernas syn på vilka faktorer som är av betydelse för 
studieframgång. Intervjuer och observationer är de vanligaste metoderna 
under den här perioden, men också en mängd andra kvalitativa metoder 
förekommer till exempel dagböcker, gruppsamtal, muntliga enkäter, själv-
skattning och aktionsforskning (t.ex. Hansson, 2000; Johansson, 2000; 
Andersson & Refinetti, 2001; Nordenstam & Wallin, 2002). 

I ett flertal rapporter ställs frågor kring skolans eller lärares förhållnings-
sätt, attityder eller uppfattningar (t.ex. Lahdenperä, 1997; Rodell Olgaç, 
2001; Björneloo, Mårdsjö & Pramling Samuelsson, 2004). Det kan vara 
exempelvis skolans förhållningssätt till föräldrar, lärares förhållningssätt till 
kategorin invandrarbarn eller till elevers olikheter liksom frågor kring vilket 
förhållningssätt som krävs av lärare i den mångkulturella skolan. 

Nu framträder också ett intresse inom forskningen för lärare med in-
vandrarbakgrund och utländsk lärarexamen och hur det går för dem i den 
svenska skolan (Boyd, 2000; Rodell Olgaç, 2001; Bredänge, 2003). De frå-
gor som ställs till skolledare och lärarutbildare och till lärare med invandrar-
bakgrund handlar om hur dessa lärare bedöms av arbetsgivare och av barn 
och föräldrar och hur de tas emot i skolan. 

Frågor om vilka bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader mellan 
invandrarelever och elever med etniskt svensk bakgrund finns också. Man 
lyfter fram faktorer av betydelse när det gäller skillnader i skolresultat och 
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skillnader i läsfärdighet. De faktorer som lyfts fram är bland annat segrege-
rat boende, invandrartät skola, integration, flerspråkighet och elevers språk-
liga bakgrund (t.ex. Fredriksson & Taube, 2001; Lundh & Wester, 2003) 
samt ungdomarnas aktiviteter både i skolan och utanför skolan på fritiden 
(t.ex. Johansson, 2000; Nordenstam & Wallin, 2002; Otterup, 2005). Det 
kan då handla om ungdomarnas språkutveckling, vanor och attityder. Un-
der denna period ställs alltså frågor till såväl elever som lärare med etniskt 
svensk bakgrund och med invandrarbakgrund. Härutöver tillfrågas andra 
personalgrupper än lärare exempelvis skolledare. I någon undersökning ställs 
frågor till föräldrar och då enbart till invandrarföräldrar.

Sammanfattande resonemang
Man kan sammanfattningsvis säga att frågor kring vad som anses påverka 
hur invandrarelever lyckas eller misslyckas i skolan har artikulerats på olika 
sätt under hela perioden 1980–2005. Ett tydligt tema under hela perioden 
är det man kallar ”invandrarelevernas bristande studieresultat”. Utgångs-
punkten är att det går dåligt för dessa elever i skolan. I de gjorda studierna 
försöker man hitta förklaringar till detta. I början av perioden (1980-talet) 
söks förklaringar framför allt i elevernas bakgrund. Frågorna sätter invand-
rareleven i fokus men riktas i första hand till lärare och ofta i form av en-
käter. Invandrareleven blir därmed ett objekt i dessa studier. 

I mitten av perioden (1990-talet) handlar forskarnas frågor även här om 
invandrarelevernas skolprestationer men då blir eleven mer ett subjekt ge-
nom att frågorna riktas till henne/honom. Frågorna handlar om elevers syn 
på sin situation i skolan. Andra frågor riktas till lärare som tillfrågas om sin 
situation som lärare i en alltmer mångkulturell skola. När det gäller intres-
set för hur gruppen invandrarelever klarar skolan finns nu även en svensk 
jämförelsegrupp inkluderad. Samtidigt dras gränser och skillnader mellan 
de två grupperna byggs in. Ytterligare ett tema framkommer alltså, nämli-
gen indelningen i två olika kategorier av elever: de etniskt svenska eleverna 
och invandrareleverna. Eventuella skillnader tolkas sedan som att de har 
betydelse för resultaten i skolan. 

Det finns här en risk att grupperna essentialiseras, det vill säga att en grupp 
tillskrivs vissa faktorer som ses som utmärkande för gruppen och blir där-
med i det närmaste oundvikliga hos de individer som anses höra till grup-
pen (May, 1999). Detta torde få störst betydelse för de grupper elever som 
lärare och annan personal på skolan inte har så mycket kunskap om, det vill 
säga gruppen invandrarelever. Kategoriseringen inom skola och skolforsk-
ning i Sverige kan i jämförelse med hur elever kategoriserats i exempelvis 
Storbritannien beskrivas som ganska grova. I svensk forskning urskiljs två 
stora grupper, en som består av så kallade svenska elever och en av så kallade 
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invandrarelever, det vill säga icke-svenskar. I Storbritannien har forskning-
en handlat om hur det går för barn med olika etnisk bakgrund i den brit-
tiska skolan sedan 1970-talet och bland annat analyseras resultaten utifrån 
kategorier som har med klass, kön och etnicitet att göra som exempelvis 
asiatiska flickor och afro-karibiska pojkar. Även inom denna mer specifika 
kategorisering, kopplat till specifika grupper elever och inte en enda stor 
icke-svensk (eller i fallet Storbritannien – icke-brittisk) grupp, verkar dock 
problemet med essentialisering kvarstå (Gaine & George, 1999). Samti-
digt kan det särskiljande som görs inom svensk skolforskning av eleverna 
i två kategorier, etniskt svenska elever och invandrarelever, ses som att en 
dikotomi byggs upp – svenskar och invandrare eftersom de två grupperna 
ställs mot varandra (jmfr Lorentz, 2007). Genom denna dikotomi byggs 
ett ”vi” och ett ”dom” in, som kan ses som två skilda kategorier där ”vi” är 
det ”normala”, och utgångspunkten, som ”dom” borde sträva efter att likna 
(jmfr Lorentz, 2007). 

Kategoriseringen av vissa elever som invandrarelever som gjordes un-
der 1980-talet innebar att eleverna sågs som en stor enhetlig grupp. Under 
1990-talet blev kategoriseringen något mer specificerad eller mer partiku-
lär. Exempelvis talar man inte bara om invandrarelever utan ibland istället 
om exempelvis ”assyrisk/syrianska” elever. Istället för att tala om invand-
rarelevens dåliga studieresultat beskrevs mer specifikt exempelvis turkiska 
barns läsinlärning. Under 1990-talet började flera frågor riktas till eleverna 
men också till lärare och i viss mån till föräldrar. Eleverna sågs alltmer som 
subjekt och genom frågorna ville man belysa de olika gruppernas syn på nå-
got. Elevernas syn på eller erfarenheter av områden som hade att göra med 
språk och skola fortsatte att vara i fokus under första hälften av 2000-ta-
let. Ytterligare en grupp som forskningen intresserade sig för under denna 
period var lärare med invandrarbakgrund och utländsk lärarexamen, vilka 
står i fokus i några av studierna. På liknande sätt som när det gäller invand-
rarelever lyfte forskningen fram att dessa lärare ses som en grupp med bris-
ter vad gäller svenska språket. Frågorna som ställdes gällde hur dessa lärare 
bedömdes av elever, rektorer och föräldrar med etnisk svensk bakgrund 
men även hur lärarna såg på sin egen situation. Invandrarelevers skolresul-
tat stod i fokus även under denna period, men de faktorer som förklarade 
de dåliga resultaten handlade, förutom elevernas språkliga bakgrund, även 
om sociopolitiska frågor som bland annat hade med integration att göra. 
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5.	Studiernas	resultat

Invandrarelever och problemfaktorer under 1980-talet
Nu ska vi titta närmare på de resultat som forskningen kring mångkultu-
rella frågor i skolan lyfter fram. Under 1980-talet fokuseras på hur det går 
för invandrareleverna och vad som ställer till med problem för dem. Ibland 
lyfts olika undervisningsmodeller och metoder fram genom vilka man för-
sökt lösa dessa problem. Ibland jämförs eleverna helt enkelt med etniskt 
svenska elever och resultat visar att om invandrareleven har goda svensk-
kunskaper klarar hon/han sig ungefär lika bra som etniskt svenska elever i 
skolan (Lindblad & Lindblad, 1981). I några rapporter hävdas att invand-
rarelevens ämneskunskaper kan komma i skymundan på grund av bristande 
språkkunskaper (Eckerbrant Cantillo, 1985; Löfgren, 1986). 

När invandrareleven jämförs med etniskt svenska elever sägs hon/han ha 
vad man kallar högre problemförekomst. Studierna från 1980-talet bely-
ser en hel del faktorer som kan vara källor till problem för invandrareleven 
i skolan, exempelvis hur länge eleven vistats i Sverige och föräldrarnas so-
ciala tillhörighet. Det talas också om att elevens modersmål kan ställa till 
med problem av olika slag, beroende på vilken språkgrupp eleven tillhör. 
Att eleven har ett icke fungerande språk eller att egenheter hos andrasprå-
ket, det vill säga svenskan, kan orsaka problem påpekas (t.ex. Tingbjörn & 
Andersson, 1981; Petersen, 1983). Resultaten i rapporterna urskiljer ock-
så andra problemfaktorer när det gäller invandrareleverna, som till exem-
pel psykosociala svårigheter, att eleven kom sent till Sverige, samt faktorer 
som har med elevens sociala eller kulturella bakgrund att göra såsom stu-
dietradition eller bristfällig skolbakgrund här eller i hemlandet (t.ex. Peter-
sen, 1983; Hedberg-Granath, 1987; Jönsson, 1988). Några av de faktorer 
som anses ställa till problem ligger hos skolan och inkluderar lärarens eller 
skolans okunskap om barnen (Hedberg-Granath, 1987). Vanliga begrepp 
som används i 1980-talets rapporter är: ”problem”, ”lösning”, ”hjälpa”, ”in-
vandrarelever”, ”svenska elever”, ”distans till svenskan”, ”avvikande kultur”, 
”vanlig svensk klass”, ”bristande ordförråd”, ”dåliga språkkunskaper”, ”otill-
räcklig svensk språkfärdighet”, ”invandrarproblematiken”, ”stödlärare”. Be-
grepp som ”vanlig” och ”svensk” kan sättas i jämförelse med begrepp som 
”invandrarelev”, ”stöd” och ”brist”. Synen på invandrareleven som någon 
med problem och brister är en framträdande bild även i styrdokument och 
andra politiska dokument inom området för skolans verksamhet från 1960-
, 70- och 80-talet (Gruber, 2007). Man kan säga att en dualistisk indelning 
görs där den normalpresterande eleven med etnisk svensk bakgrund ses som 
norm, som det vanliga, och invandrareleven ses ur det perspektivet som nå-
gon med problem och brister.
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Lärares förhållningssätt till invandrarelever, till 
problemfaktorer och till föräldrar under 1990-talet
I studier gjorda på 1990-talet fortsätter man att undersöka hur det går för 
invandrareleverna. I några framgår att det går relativt bra för många av 
eleverna och att vissa grupper, vad gäller modersmål, klarar sig nästan lika 
bra eller till och med bättre än svenska jämförelsegrupper (Löfgren, 1991; 
1993). Det sägs också att skolan lyckas bra med de flesta invandrarelever. 
Språkfärdighet ses som den viktigaste förutsättningen för att det ska gå bra. 
Vissa studier lyfter också fram sådant som anses ställa till problem för in-
vandrareleverna. Elevens språkliga och kulturella bakgrund ses då som en 
problemfaktor som kan förklara elevens bristfälliga resultat. 

Andra forskningsresultat visar att det finns problem, men att problemet 
främst ligger hos lärarna. Lärares förhållningssätt till den mångkulturella 
svenska skolan, liksom att de ser elevernas bakgrund som problem, är i sig 
problematiskt (t.ex. Runfors, 1996; Lahdenperä, 1997; Parszyk, 1999). Lä-
rarna beskriver invandrarelever som en homogen grupp och invandrarele-
verna bedöms inte utifrån samma regler som svenska elever (Parszyk, 1999). 
Deras svårigheter i skolan förklaras med hänvisning till deras bakgrund. Et-
nologen Runfors (1996) menar att lärare ser invandrarelevers svårigheter 
som fel och brister hos eleven själv. Man kan säga att forskningsresultaten 
på 1980-talet konstituerar invandrareleven som någon med problem och 
brister. På 1990-talet uppfattas i flera studier istället lärarens fokus på in-
vandrareleven som någon med fel och brister som det problematiska. Alltså, 
när invandrareleven misslyckas i skolarbetet på 1980-talet ses eleven själv äga 
problemet. Medan invandrarelevens misslyckande i skolarbetet på 1990-talet 
tolkas utifrån att problemet är läraren och dennes förväntningar på eleven.

Brister i skolan är också något som fokuseras i de gjorda studierna. Till 
exempel konstateras att en stor grupp lärare helt saknar ämneskompetens i 
svenska som andraspråk (t.ex. Källström, 1999). Att lärarna ser invandrar-
föräldrarna som problem lyfts också fram som bekymmersamt, exempelvis 
att lärarna anser att föräldrarna inte ger barnen vad barnen behöver (Run-
fors, 1996). En annan aspekt som lyfts fram är lärarnas förhållningssätt till 
invandrarelevernas språk (t.ex. Runfors, 1996; Parszyk, 1999). När lärarna 
ser det svenska språket som ett problem för eleverna, tolkas det som att det 
egentligen handlar om annat, att det är lärarnas sätt att organisera de olik-
heter de möter i klassrummet genom att upprätta det svenska språket som 
en gemensam nämnare (Runfors, 1996). Det tolkas även som att det hand-
lar om lärarens vilja att integrera eleven genom att förmedla gemensamma 
värden till invandrareleverna som homogen grupp. 

Lärarnas strategier vad gäller mångkultur i skolan fokuseras i några stu-
dier. Lärare sägs ha olika strategier i förhållande till elevernas etniska mång-
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fald (t.ex. Bjerstedt, 1992; Nyström, 1993). En strategi som används är att 
i skolan medvetet lyfta fram elevernas etniska/kulturella bakgrund. Andra 
lärare uppfattar detta som att exploatera invandrareleven som objekt, vilket 
de säger sig inte vilja göra. Dessa lärares strategi är istället att inte fokuse-
ra på skillnader mellan de olika kulturer som finns utan på att försöka be-
handla alla elever lika, vilket kan ses som att deras bakgrund inte får plats i 
skolan. Några andra av 1990-talets studier handlar om elevernas syn på sin 
etnicitet och vad etnicitet betyder för dem eller vad den betyder för deras 
syn på sitt modersmål (t.ex. Viberg, Tuomela & Namei, 1993; Konstanti-
nides, 1995; Parszyk, 1999). Några studier intresserar sig för föräldrarna till 
invandrareleverna och deras syn på barnuppfostran i förhållande till skolan 
och även deras syn på modersmålsundervisning. 

Didaktiska frågor är av intresse under 1990-talet, vilket kommer till ut-
tryck i projekt eller i sättet att undervisa. De utvärderade projekten hand-
lar om hur man kan arbeta kring frågor om rasism och främlingsfientlighet 
och hur man utvecklat frågor som har med undervisning och klassrumsak-
tiviteter att göra (t.ex. Jönsson, 1990; Yebio, 1993; Lindberg, 1995). Dessa 
gäller exempelvis ordinlärning, textläsning eller kommunikationsövning-
ar. Ofta lyfter rapporten fram svårigheter man stött på i utvecklings- eller 
projektarbetet som till exempel att det är svårt att sprida resultat utanför 
den lilla gruppen eller att man inte har lyckats nyttja den resurs som finns 
i modersmålslärare.18 Under denna period presenteras även några studier 
som har språk i fokus, som till exempel handlar om språkbehandling i läro-
böcker eller att yngre språkinlärare gör färre fel än äldre (Andersson, 1992; 
Reichenberg Carlström, 1995).

Språk, lärares och invandrarelevers förhållningssätt och 
invandrarelevers studieresultat under 2000-talet
I forskningsresultaten från de första fem åren av 2000-talet diskuteras två-
språkighet. Det ses som del i ett komplext system där olika kulturella, soci-
ala och språkliga faktorer samverkar (t.ex. Johansson, 2000; Nauclér, 2000; 
Rodell Olgaç, 2001; Nordenstam & Wallin, 2002). 

Frågor kring hur det går för invandrareleverna i skolan tas upp, ibland 
genom jämförelse med etniskt svenska elever och ibland genom att man 
lyfter fram faktorer som kan ställa till problem för invandrareleverna. Goda 
studieresultat anses höra ihop med goda kunskaper i svenska språket. Det 
kopplas vidare till om svenska används i hemmet och analyseras utifrån per-
spektiv som kön, klass och etnicitet. Rapporter visar att vissa språkgrupper 
klarar sig sämre och andra bättre. Detta anses bero på språkgruppens kultur 

18 Då kallades de hemspråkslärare  
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och socioekonomiska status, och har alltså inte enbart med den enskilda 
elevens språkkunskaper att göra. När det gäller språkgruppens kultur kon-
stateras bland annat att studieresultat blir bättre om elevens bakgrund finns 
inom ett kulturområde som ligger nära det svenska. 

Ytterligare faktorer som lyfts fram som betydelsefulla för elevernas studie-
resultat har med integration att göra och ligger således på en samhällelig nivå. 
Dessa kopplas ihop med lärares erfarenhet, vilka undervisningsmetoder som 
används och vilka förväntningar skolans personal har på eleven (t.ex. Bunar, 
2001; Fredriksson & Taube, 2001; Rodell Olgaç, 2001; Parszyk, 2002). An-
dra rapporter visar att de elever man nu allt oftare benämner ”elever med 
utländsk bakgrund” presterar sämre än elever med etniskt svensk bakgrund 
trots de höga ambitioner som finns i den svenska skolan. Rapporterna visar 
att det finns skillnader inom gruppen invandrarelever. Förklaringar till detta 
sägs ligga utanför skolan. Man menar att när synen på skola skiljer sig mel-
lan den svenska kulturen och elevens kultur blir inte det sätt man arbetar på 
lika självklart för invandrareleverna som för de etniskt svenska eleverna, vil-
ket gör det svårare för de förra. Utvärderingar av projekt eller arbetsmetoder 
med till exempel föräldrabaserat läxarbete görs. Som resultat redovisas också 
olika typer av problem man haft inom projekt och vilka för- och nackdelar 
som funnits, exempelvis att samsyn bland de medverkande i projektet saknats 
eller att elever ökade sin språkanvändning under projektet. 

En stor del av rapporterna lyfter fram betydelsen av lärares och elevers för-
hållningssätt. När det gäller lärares förhållningssätt beskrivs det ibland som 
enspråkigt och enkulturellt vilket anses problematiskt och kan ha till effekt 
att bara den svenska kulturen blir bekräftad i skolan (t.ex. Forsberg, 2002; 
Parszyk, 2002; von Brömsen, 2003; Lundh & Wester, 2003). Eftersom Sve-
rige ska ses som ett mångkulturellt samhälle och sedan år 2000 som ett fler-
språkigt och flerkulturellt samhälle med fem nationella minoriteter betraktas 
detta som ett problem (Prop. 1998/99:143). Flera rapporter betonar att lärare 
alltjämt koncentrerar sig på elevens brister och problem och då främst språk-
liga brister och låter inte elevens flerkulturella identitet få plats i skolans var-
dag. Läraren och lärarens förhållningssätt till eleven uppfattas därigenom som 
ett problem. Skolans förhållningssätt framstår däremot som positivt eftersom 
skolan stödjer elevens flerspråkighet genom att erbjuda modersmålsundervis-
ning (Otterup, 2005). Elevernas förhållningssätt till frågor kring identitet, 
språk och kultur, lyfts fram i några rapporter (t.ex. Hansson, 2000; Parszyk, 
2002; Von Brömsen, 2003; Otterup, 2005). Faktorer som elevernas språk 
och kultur, familjen, förorten samt att positioneras som invandrare är enligt 
eleverna viktiga komponenter i deras identitetskonstruktion. Samtidigt, me-
nar forskarna, att dessa faktorer inte tillmäts stor vikt i skolan utan ses som 
något utanför det som är ”det vanliga” i skolan. 
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Några av rapporterna under denna period tar upp frågor kring lärare med 
invandrarbakgrund. Lärarna som är invandrare och har en utländsk lärar-
examen har gått speciella kurser för att få den kompetens de anses behöva 
för att kunna arbeta i den svenska skolan. Rapporterna beskriver hur de 
bedöms och tas emot i skolan och hur de fungerar som stöd för invand-
rarelever (Bigestans, 2001; Bredänge, 2003; Haglund, 2005). I dessa stu-
dier fokuseras lärare dels ur ett språkligt perspektiv, dels utifrån deras syn 
på den svenska skolan. 

Invandrarföräldrar ses i vissa rapporter utifrån ett klass- och könsperspek-
tiv där deras svaga sociala positioner och ofta låga utbildning sägs göra att de 
marginaliseras i förhållande till skolan (Bunar, 2001). Samtidigt finns rap-
porter som lyfter fram arbetssätt i skolan som fungerat som en länk mellan 
föräldrarna och skolan (Alm, 2000; Strandberg, 2001). Invandrareleverna 
beskrivs som marginaliserade eftersom de inte känner svenskar vare sig i el-
ler utanför skolan och inte heller är del av skolans mer formella processer, 
till exempel invalda i elevrådet på skolan. Det konstateras också att inom 
gruppen invandrarelever har pojkar mer tillgång till det svenska samhället 
än flickor (Nordenstam & Wallin, 2002). Ytterligare en slutsats som dras 
är att integrationsprocesserna måste förbättras och att hela familjer måste 
integreras. Detta betraktas som ett behov för både familjen, skolan och när-
samhället. Ett dåligt samarbete mellan föräldrar och skola ger också närom-
rådet en negativ karaktär (Bunar, 2001). Skolan ses också som segregerande 
bland annat genom läroplanen som hävdas vara en majoritetsläroplan och 
därmed innefatta ett särskiljande perspektiv. Samtidigt anses möten över 
gränserna saknas i skolan och inget samarbete finns mellan olika lärarka-
tegorier, som lärare med svensk bakgrund och modersmålslärare. Därför 
behövs resurser för att möjliggöra integrationspolitiska åtgärder i linje med 
vad som står i läroplanen Lpo94 (Eklund, 2003).

I flera av 2000-talets rapporter presenteras frågorna som mer komplexa. 
Invandrarelever, deras föräldrar och lärare som har invandrarbakgrund be-
skrivs alltså som att de är marginaliserade och segregerade och som att möten 
inte sker mellan dessa parter och den etniskt svenska personalen i skolan. I 
rapporterna diskuteras dels hur det går för invandrareleverna och de olika 
bakgrundsfaktorer som antas påverka detta, dels lärares strategier när det 
gäller att möta eleverna och deras bakgrund. Detta ses ibland ur ett köns- 
och etnicitetsperspektiv (t.ex. Bunar, 2001; Forsberg, 2002; Nordenstam & 
Wallin, 2002; Eklund, 2003). I flera rapporter presenteras även resultaten 
mer komplext genom att kopplingar görs mellan samhälle, skola, elev och 
föräldrar (t.ex Bunar, 2001; Rodell Olgaç, 2001; Eklund, 2003). I forsk-
ningsresultaten diskuteras integration, marginalisering och segregering, 
speciellt när det gäller invandrarelever och deras föräldrar men även lärare 
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med invandrarbakgrund, både modersmålslärare och klass- eller ämneslä-
rare (t.ex. Forsberg, 2002; Parszyk, 2002; Bredänge, 2003; von Brömssen, 
2003; Runfors, 2003). 

Sammanfattande resonemang
När det gäller de resultat forskningen lyfter fram på 1980-, 1990- och 
2000-talet kan man sammanfattningsvis säga att fokus flyttas från eleven 
till läraren och sedan till skolan och det omgivande samhället. Den vanli-
gaste utgångspunkten är under hela tiden invandrarelevernas dåliga studie-
resultat. Under 1980-talet kommer man fram till att det går relativt bra för 
invandrareleverna i skolan, förutsatt att de har goda kunskaper i svenska. 
Dessutom identifierar man vissa faktorer som kan ställa till problem för in-
vandrareleven och då leda till dåliga studieresultat i skolan. Dessa faktorer 
har framför allt att göra med språket, vistelsetid i Sverige, bristfällig skol-
bakgrund och även skolans okunskap om invandrareleverna. 1990-talets 
resultat framhåller att om eleven har goda kunskaper i svenska språket är 
möjligheterna stora att eleven också får bra studieresultat. Elever från vissa 
språkgrupper klarar sig bättre i skolan än svenska jämförelsegrupper. De 
faktorer som forskare på 1990-talet menar kan förklara invandrarelevers då-
liga studieresultat har att göra med bland annat elevens språkliga och kultu-
rella bakgrund, lärarnas förhållningssätt till eleven och att lärarna ser eleven 
som ett problem. Att vissa språkgrupper klarar sig bättre i skolan än andra 
lyfts också fram i forskningsresultaten från 2000-talet. Språk ses som en av 
förklaringsfaktorerna och då exempelvis ifall svenska talas i hemmet. Man 
säger också att det finns skillnader vad gäller elevernas studieresultat bero-
ende på klass, kön och etnicitet. De faktorer som lyfts fram är mer kopplade 
till läraren och skolan än till eleven och elevens bakgrund. Det handlar ex-
empelvis om lärarens erfarenhet, vilka undervisningsmetoder som används 
och vilka förväntningar skolan och läraren har på eleven. Då handlar det 
förmodligen om lärare med etniskt svensk bakgrund. Lärare med utländsk 
bakgrund ingår troligtvis inte i dessa studier. Man kan säga att på 1980-ta-
let positioneras invandrareleven som någon med problem och brister. På 
1990-talet positioneras istället läraren som problematisk genom sin syn på 
invandrareleven som någon med stora problem och brister. På 2000-ta-
let beskrivs etniskt svenska lärares förhållningssätt, undervisningsmetoder 
och förväntningar som problematiska och som delvis förklarande faktorer 
till elevernas bristfälliga studieresultat. Detta kan jämföras med eller speg-
las i vad Lorentz (2007) beskriver utifrån en diskursanalys kring mångkul-
tur i politiska och skolpolitiska dokument från 1970-talet till första hälf-
ten av 2000-talet. Enligt Lorentz skapades i dessa politiska dokument på 
1970-talet dikotomin invandrare (”dom”) och svensk (”vi”). I 1980-talets 
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dokument tydliggjordes ”de andras” närvaro i samhället för ”oss”. Enligt 
1990-talets politiska dokument skulle ”dom” som var exkluderade inklu-
deras i enlighet med ”vårt” mångkulturella samhälle. Man kan säga att en 
liknande förändring eller utveckling skett både vad gäller forskning och 
hur forskningsresultat tolkas och politiska dokument och de intentioner 
som skrivs fram i dessa. I början av perioden läggs fokus på ”dom” medan i 
slutet av perioden ses ”dom” i retoriken som en del av ”vårt” och samtidigt 
läggs då fokus även på ”oss”. I forskningsresultaten läggs då mer fokus på 
det problematiska med vad lärare gör eller inte gör och sedan även på sam-
hället och samtidigt i de politiska dokumenten läggs fokus på att ”dom” 
ska inkluderas eller integreras mer i det svenska mångkulturella samhället.

När vårt mångkulturella svenska samhälle betonades i de politiska doku-
menten enligt den politiska diskursen i slutet på 1990-talet, togs samhällets 
etniska och kulturella mångfald som utgångspunkt när den generella poli-
tiken inom alla samhällsområden skulle utformas och genomföras(Lorentz, 
2007). Under denna period, det vill säga på 2000-talet, beskrivs samtidigt 
lärarnas förhållningssätt i forskningsrapporter som enspråkigt, enkulturellt, 
särartsblint och som att läraren främst ser elevens språkbrister och inlär-
ningsproblem. Jag tolkar det som att lärare utifrån den politiska diskursen 
beskrivs som enkulturella. 

Det förhållningssätt invandrareleverna har till sin identitet och till språk 
och kultur artikuleras i 2000-talets forskningsresultat. De upplever sig som 
invandrare i skolan . Deras liv utanför klassrummet tillskrivs inte plats i 
skolan eftersom det uppfattas som något utanför ”det vanliga”. Ur det per-
spektivet kan man säga att det nu är läraren och skolan som forskare anser 
ha problem och brister. I vissa rapporter lyfts frågan kring invandrarelever 
till att bli en fråga ur ett bredare perspektiv. Föräldrar, elever, skolan och 
samhället betraktas som ett nätverk. Faktorer som påverkar i detta nätverk 
sägs gälla integration, marginalisering och segregering i både skolan och i 
samhället. Samtidigt ses dessa frågor ur flera perspektiv såsom klass, kön 
och etnicitet.

6.	Avslutande	reflektioner	

De teman som framträder i min analys av forskning och rapporter rörande 
mångkulturella frågor i den svenska skolan har framför allt att göra med 
att man fokuserar på skillnader. Skillnaderna framställs som en rad pro-
blemfaktorer som varje enskild invandrarelev kan förknippas med och som 
står som en mur mellan eleven och den svenska skolan. I början av pe-
rioden kan man säga att invandrareleven och den svenska skolan beskrivs 
som om de vore separerade på grund av dessa problemfaktorer, medan de 
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normalpresterande etniskt svenska eleverna ses som del av den svenska 
skolan. Skillnadstemat fortsätter på 1990-talet när det gäller en stor del av 
invandrareleverna och speciellt de som har dåliga kunskaper i svenska och 
som beskrivs ha hög problemförekomst. Nu beskrivs det förhållningssätt 
som lärarna i den svenska skolan har som bidragande källa till problemen. 
Det ser jag som ytterligare ett tema. Lärarnas förhållningssätt problema-
tiseras genom att de anses vara de som formulerar vad som kan ses som 
problem. Samtidigt beskrivs vissa invandrarelever som att de inte har lika 
hög problemförekomst eller dåliga svenskkunskaper och därmed mer som 
del av den svenska skolan. På 2000-talet beskrivs både det svenska sam-
hället och den svenska skolan som alltmer mångkulturell(t), flerspråkig(t) 
och flerkulturell(t). Ett samhälleligt uttryck för detta är att Sverige år 2000 
fick fem nationella minoriteter, vilka därmed fått större rättigheter och 
möjligheter att exempelvis använda sina modersmål i olika samhälleliga 
sammanhang. I den svenska skolan syns detta också i det starka genom-
slaget för Lpo94, som kan ses som en läroplan som för första gången tyd-
liggör det mångkulturella Sverige. Då beskrivs samtidigt gruppen lärare i 
den svenska skolan som enspråkiga, enkulturella och med ett problema-
tiskt förhållningssätt till invandrarelever. Detta ser jag som ett tredje tema, 
det vill säga att den svenska lärarkåren anses vara alltför enkulturell vilket 
ses som ett problem. Invandrareleverna beskrivs nu inte som en grupp  
(problem)elever i förhållande till skolan utan kategoriseras i olika kulturella 
eller nationella grupper som exempelvis turkiska eller syrianska elever. Vissa 
grupper elever eller deras kultur anses skilja sig från den svenska kulturen 
mer än andra gruppers. De grupperna ses som mer skilda från svenska sko-
lans kultur medan de grupper som ses ligga närmare den svenska kulturen 
uppfattas mer som del av den svenska skolan. Nu uppmärksammas även 
lärare med invandrarbakgrund. I rapporterna förknippas dessa lärare ofta 
med beskrivningar om språkbrister. Det tema som blir tydligt enligt min 
analys är alltså ett problemtema med olika variationer inom temat. Det 
gäller exempelvis invandrarelever som några med problem och brister och 
att det finns stor skillnad mellan invandrarelever och den svenska skolan. 
Ett annat exempel är lärare med invandrarbakgrund som associeras med 
språkbrister. Även lärare med etnisk svensk bakgrund ses som problem. 
För det första ses deras förhållningssätt till invandrareleven som ett pro-
blem och för det andra är det problematiskt att dessa lärare är enspråkiga 
och enkulturella i den svenska mångkulturella skolan.

Enligt min analys i detta kapitel pekas under periodens första del invand-
rareleven ut som någon med problem och brister. Senare under perioden 
pekas istället läraren ut som den med brister. Till sist är det samhället och 
dess integrationspolitiska åtgärder som lyfts fram som misslyckat. Man kan 
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säga att en syndabock i taget utses. I många andra sammanhang vad gäller 
forskning kring utbildning och lärande har man de senaste årtiondena in-
spirerats av eller utgått från sociokulturell teori. En av utgångspunkterna 
när det gäller ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man intresserar 
sig speciellt för samspelet mellan kollektiv och individ (Säljö, 2000). Den 
grundläggande analysenheten i en sociokulturell tradition är att handlingar 
och praktiker konstituerar varandra (ibid.). Man kan därmed säga att det 
är samspelet mellan dessa, samspelet mellan människor som står i fokus. I 
forskning kring läroprocesser och skola har ett sociokulturellt perspektiv fått 
en stor plats. När det gäller forskning om invandrarelever stämmer inte det. 
Då fokuseras sällan samspel, läroprocesser eller undervisningssituationen. 
Inte heller fokuseras ämnesdidaktik i så hög grad (Tallberg Broman, Ruben-
stein Reich & Hägerström, 2002). Ofta riktas fokus istället mot eleven i sig 
eller läraren i sig, eleven och dennes bakgrund ses som fel eller problema-
tisk och lärarens förhållningssätt till eleven ses som fel eller problematiskt.  

Sett ur ett annat perspektiv kan man säga att läraren på 1980-talet som 
ser invandrareleven som någon med fel och brister ”gör rätt” eller är posi-
tionerad på ett ”korrekt” sätt i förhållande till de diskursiva mönster som 
råder i politiska styrdokument för skolan och de diskursiva mönster som 
artikuleras inom forskning. Läraren på 1990-talet som ser invandrareleven 
som någon med fel och brister ”gör fel” eftersom måttstocken har föränd-
rats. Carlgren (1999) talar om att lärare kan vara/bli paradigmatiskt rätt 
eller paradigmatiskt fel. Eftersom lärares arbete inte bara handlar om in-
tentioner, exempelvis i styrdokumenten, utan också om villkor kommer 
därmed praktiken alltid att verka vara i ett spänningsförhållande till teorin 
eller forskningen och styrdokumenten. Då kommer lärare att positioneras 
eller rättare sagt hur de gör i praktiken att positioneras i förhållande till de 
rådande reformpraktikerna och läraren blir problemet. Eftersom den pe-
dagogiska forskningen tenderar att se lärares arbete som intentionellt och 
inte som också konditionellt, villkorsstyrd, tycks lärare göra saker som inte 
motsvarar de pedagogiska önskningarna, menar Carlgren. Vad lärare fak-
tiskt gör i skolan ses och bedöms i förhållande till hur de borde göra (ibid.). 

Under hela perioden är utgångspunkten i en stor del av rapporterna vad 
som sagts om invandrareleverna och deras bristande studieresultat. Vidare 
genomförs forskningen ofta i form av något slags projekt eller försöksverk-
samhet i syfte att åstadkomma förbättring. Under hela perioden pekas på 
ett glapp mellan intentionerna i styrdokumenten och hur verkligheten el-
ler skolans praktik ser ut. Projekt eller försöksverksamhet kan ses som en 
satsning på eller ett försök att minska glappet mellan styrdokument och 
praktik och som ett försök att lösa problemen. Denna typ av målstyrd sko-
lutveckling, med utgångspunkt i bristande måluppfyllelse och som man ge-
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nom projekt av olika slag vill försöka övervinna, har kritiserats (se Kallos, 
1987). Framför allt kritiserar, professor i pedagogik, Kallos letandet av de 
hinder och svårigheter som anses försvåra måluppfyllelsen och som därmed 
ses som att de kan/bör övervinnas. Då beskrivs samtidigt skolan som det 
den borde vara istället för som den är. Man kan säga att det är med utgångs-
punkt i hur det borde vara enligt styrdokumenten som invandrarelever och 
lärare framhålls som problem i forskning och rapporter från 1980 till 2005.

Språkfrågorna har dominerat i rapporterna under hela perioden. Visst 
är språk viktigt både i skolan och i samhället men det finns andra områden 
som inte har belysts i någon större omfattning. Jämfört med exempelvis 
forskning i Storbritannien finns här under tidsperioden 1980- 2005 näst 
intill ingen forskning som kritiskt granskat innehållet i undervisningen el-
ler läroböcker ur etnicitetsperspektiv (Tallberg Broman, Rubinstein Reich 
& Hägerström, 2002). Även vad gäller främlingsfientlighet och rasism i 
skolan finns under samma period relativt få studier gjorda i svensk skola 
(Gruber, 2007; Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006; Tallberg Broman, 
Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Tallberg Broman et al (2002) 
framhåller också att jämfört med den forskning ur genusperspektiv som 
förekommit är det i väldigt liten utsträckning som pedagogerna i skolan 
varit föremål för studier i ett etnicitetsperspektiv. Språk har stått i fokus 
vad gäller invandrareleven och förklaringar till elevens studieresultat. 
Språk har även fått stå som förklaring till svårigheterna att få jobb som 
lärare med invandrarbakgrund haft i den svenska skolan. Bratt Paulston 
(1983) påpekar att frågor kring språk är känsliga och kan ibland vara en 
metafor för andra socialpolitiska frågor. I Sverige har man historiskt sett 
ofta fokuserat språkfrågan även när det gäller de nationella minoriteterna, 
samerna, romerna, sverigefinnarna, tornedalingarna och judarna. Språket 
kan fungera som ett rättesnöre för nationell identitet. Det blir därmed ett 
sätt att sätta upp etniska gränser som tydliggör vilka som har tillhörighet 
till gruppen. På det viset kan frågan om språk dölja andra mer socialpoli-
tiska frågor som till exempel har med majoritetsgrupper och minoritets-
grupper att göra (Wingstedt, 1998).

Av de teman och synsätt som framkommit i detta kapitel är det tydligt 
att diskursen om mångkulturella frågor i skolan är dominerad av ett brist-
perspektiv. Det finns en tydlig tendens att separera två grundläggande grup-
per; svenska elever respektive invandrarelever. Den etniskt svenska eleven 
beskrivs då som den ”vanliga” eleven och invandrareleven som någon med 
brister. Bristerna utgår från elevens språkliga, sociala och kulturella bak-
grund och ofta med betoning på det svenska språket. Detta medför en 
uppdelning av ”vi” som är del av det ”vanliga” och ”dom” som står utan-
för det ”vanliga”. Det perspektiv som förs fram är ofta ”vårt” perspektiv på 
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”dom” och de behov och problem ”vi” menar att ”dom” har. Detta leder 
troligtvis till att ”vi” tar tolkningsföreträde och därmed att det blir svårt att 
överblicka och ha ett övergripande fokus och helhetsperspektiv på frågor 
kring mångkultur i skolan.

Samtidigt finns en tendens till likhetssträvan i olikhetstänkandet. Den 
heterogena gruppen invandrarelever beskrivs som en enhetlig grupp med 
mycket gemensamt. En annan likhet i olikhetstänkandet är hur olikhet ses 
som ett problem vilket gäller både för invandrareleverna och också på ett 
liknande sätt för lärare som är invandrare och även i fråga om invandrare-
levernas föräldrar. Det handlar då framför allt om att bristande kunskaper 
i det svenska språket men också att icke-svensk kulturell bakgrund ses som 
att det skapar problem. Eftersom dessa uppfattade problem lyfts fram un-
der hela perioden kan det sägas vara en trögrörlig del av den mångkulturel-
la diskursen. Under en del av perioden beskrivs samtidigt invandrareleven 
som en värdefull resurs och då handlar det om elevens kulturella bakgrund 
som är intressant ur skolans mångkulturella perspektiv. Då konstrueras is-
tället läraren med etnisk svensk bakgrund som enkulturell vilket framställs 
som ett problem.
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Kapitel 3. Hur diskursen om mångkulturella 
frågor i skolan kommer till uttryck i några 
lärares samtal om en grupp elever och  
deras föräldrar

Följande kapitel behandlar lärares föreställningar om ”invandrareleven” 
och ”invandrarelevens” föräldrar.19 Här framkommer att lärarna ofta i hu-
vudsak uppfattar ”det mångkulturella”, som något som ligger utanför ”det 
vanliga”, men även andra synsätt kommer till uttryck i materialet. Två sam-
tal med lärargrupper från projektet analyseras, ett samtal från Markskolan 
och ett från Österskolan. Analysverktyget ”tolkningsrepertoarer” används 
för att synliggöra mönster av gemensamma utgångspunkter och värderingar 
i samtalen. Resultatet tolkas utifrån en distinktion mellan majoritetsper-
spektiv och minoritetsperspektiv. Kapitlet inleds med reflektioner kring 
begreppet ”invandrarelev”. Vidare återges hur föreställningar om invand-
rareleven diskuterades i dialoggruppen på Österskolan. Kapitlet fortsätter 
med en kort redogörelse för analysverktyget tolkningsrepertoarer och en 
beskrivning av hur lärarsamtalen genomförts. Sedan följer en skildring av 
de nio tolkningsrepertoarer som synliggjorts: eleven som problem, eleven 
som resurs, eleven som del av skolans mångkulturella projekt, eleven som 
överkänslig, eleven som ”den andre”, eleven som subjekt, föräldrarna som 
problem, föräldrarna som kunniga och föräldrarna som behöver kunskap. 
Därefter följer några avslutande reflektioner kring vad som verkar försvåra 
samverkan med föräldrar, hur frågor om mångkultur i skolan ses på olika 
sätt i retoriken och i praktiken, att majoritetsperspektiv har företräde i sko-
lan och vilka konsekvenser det kan ha samt att modersmålslärare erbjuder 
andra synsätt i samtalen.

1.	Reflektioner	kring	begreppet	invandrarelev

När jag avslutade lärarutbildningen 1989 var jag behörig att undervisa i 
bland annat svenska som andraspråk, vilket jag gjorde fram till 2002. Un-
der dessa år hade jag flera kollegor på skolan som också undervisade i äm-
net. Vi var ofta involverade i utvecklingsprojekt och hade därigenom ut-
byte med andra lärare i svenska som andraspråk, både i kommunen och 

19 Kapitlet är en omarbetning av artikeln ”Lärares tolkningsrepertoarer i samtal om en 
grupp elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar” som är publicerad i Sawyer& 
Kamali (2006) Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis, SOU 
2006:40.
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runtom i landet. Under denna period kan jag inte komma ihåg att vi eller 
någon av lärarna vi träffade kallade eleverna något annat än invandrarelever. 
Invandrareleverna var ”våra elever”. Den övriga personalen på skolan såg 
oss som något av experter på området mångkultur i skolan. När jag hade 
påbörjat mina doktorandstudier och 2004 skulle träffa grupper av lärare 
ute på skolor som var intresserade av att delta i projektet, hade jag börjat 
reflektera kring begreppet invandrarelev. Begreppet hade problematiserats 
av flera forskare. De menade att begreppet, på samma sätt som begrep-
pet ”invandrare”, kan ge intryck av att det handlar om en homogen grupp 
som har mycket gemensamt (Parszyk, 1999). Begreppet är en beskrivning 
som tar utgångspunkt i föräldrarnas bakgrund eller bilden av föräldrarnas 
bakgrund. Därmed kan det uppfattas som att svensk ses som norm och att 
invandrareleven avviker från normen av en svensk elev och därmed kan 
begreppet få betydelsen icke-svensk (Lahdenperä, 1997). Som doktorand 
reflekterade jag över varför jag som lärare aldrig hade problematiserat be-
greppet invandrarelev. Man kan säga att det hade blivit till en självklar del 
av verkligheten, den verklighet i vilken jag som lärare i svenska som andra-
språk såg mig som en av ”de goda”.  Som en av ”de goda” var jag positivt 
inställd till flyktingar och invandrare och försvarade ofta deras position i 
samtal med andra lärare i personalrummet. Jag arbetade också aktivt för 
att göra eleverna synliga och involverade i olika sammanhang på skolan. 
Min syn på att jag tillhörde kategorin ”de goda”, fick samtidigt som kon-
sekvens att mina föreställningar kring invandrareleven inte behövde gran-
skas eller göras synliga.

Inom ramen för mitt forskningsprojekt hade lärargruppen på Östersko-
lan läst delar av Parszyks (1999) avhandling En skola för andra – Elevers 
upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan. Parszyk belyser bland 
annat det hon kallar minoritetselevers erfarenheter av grundskolan vad 
gäller föräldrars och personals förhållningssätt, lärares och kamraters be-
mötande och minoritetselevernas språkliga och begreppsliga förutsätt-
ningar i undervisningen. Minoritetseleverna anser sig behöva ”strategier 
för att ’överleva’” i sin skola och i ”ett skolsystem som tycks vara till för 
andra” (ibid. s. 239). Detta har bland annat sin grund i en ”konfliktfylld 
upplevelse av att bli kallad ’invandrare’” (ibid. s. 250). I ett samtal den 9 
mars 2004 diskuterade lärargruppen på Österskolan föreställningar kring 
invandrareleven. Utifrån egna erfarenheter och Parszyks bok diskutera-
de lärarna att gruppen invandrarelever ofta sågs som homogen. Läraren 
i svenska som andraspråk menade att personal i skolan sällan vet något 
om elevens bakgrund vilket gör det svårare att se eleven som individ. Lä-
rarna lyfte också fram vad de fann vara specifikt med denna grupp elever 
i inlärningssituationer i skolan. 
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Då tänker man invandrarelever, man glömmer också bort att dom 
är svaga på grund av att dom inte förstår allting. (Sonja)
Det är ju mycket lättare att lära sig begrepp när dom känns hem-
tama, […] om man då kommer från en annan språkmiljö, som till 
och med kanske följer av helt annan kultur också. (Siv)

Lärarna beskrev hur gruppen invandrarelever sågs som svaga elever vilket 
sades bero på deras språkliga och kulturella bakgrund. Det hade framför allt 
att göra med att eleverna saknade kunskap om svenska förhållanden och i 
svenska språket, ansåg lärarna. De jämförde gruppen elever med studiesvaga 
grupper i skolan, vilket följande två citat exemplifierar.

Är det rättvist att hjälpa alla lika mycket [i matematik], att alla får 
trettio sekunder hjälp, eller är det rättvist att hjälpa dom som behö-
ver hjälp, […] så det finns [de som behöver hjälp] med olika skäl, 
men just med det här perspektivet [annan kulturell bakgrund] är 
ju ett till. (Siv)
Det är så att det är samma problematik, alltså det här lässvaga elev-
er och sånt, det finns i alla grupper oavsett om det är invandrare el-
ler inte, […] men sen har du språket ytterligare, och det är ett väl-
digt känsligt kapitel. (Sonja)

En elev med utländsk bakgrund eller rötter i en annan kultur antogs nära 
nog per automatik behöva extra stöd i skolan i exempelvis matematik. Sak-
naden av kunskaper i svenska språket sågs som en svårighet som ibland dess-
utom adderades till övriga problem eleven ansågs kunna ha.

I detta kapitel har jag fokuserat följande frågeställningar: Hur talade lä-
rarna om eleven och vilka föreställningar om eleven tydliggjordes i talet? Vad 
säger detta om diskursen om mångkulturella frågor i skolan? Vilka utsagor 
om eleven finns och vilka utgångspunkter verkade naturliga i våra samtal? 
Jag väljer att bara analysera lärarnas del i samtalen och det av två orsaker. 
För det första skulle lärarna genom projektet utveckla sin praktik och då var 
deras värderingar och föreställningar om eleven intressanta. För det andra 
anser jag att det är svårt hålla distans till det jag själv sagt vilket skulle krävas 
för att göra en analys av mitt eget tal. Samtidigt var min uppgift att delta i 
samtalen och därmed påverkade jag, och påverkades av, situationen. Detta 
har jag försökt vara medveten om vid analysen av materialet och därför vid 
några tillfällen exempelvis inkluderat citat av vad jag sagt i samtalen. Som 
aktiv deltagare i samtalen har jag delvis problematiserat innehållet för att 
därigenom utmana lärarna. För att kunna synliggöra och förstå hur lärarna 
i samtalen konstituerade eleven behövdes ett analysverktyg.
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2.	Analysverktyget	tolkningsrepertoarer

Tolkningsrepertoarer är ett teoretiskt analysverktyg som används inom dis-
kurspsykologin. Diskurspsykologi har ett socialkonstruktionistiskt förhåll-
ningssätt till diskursanalys. Språk ses som en form av social praktik som 
formar den sociala världen och diskurs kan beskrivas som ett visst sätt att se 
på eller prata om världen som accepteras av åtminstone en viss grupp män-
niskor i ett visst sammanhang. Härigenom kan vi använda ett visst sätt att 
prata om något i en viss kontext utan att bli ifrågasatta. Tolkningsrepertoarer 
är ett system av begrepp som används tillfälligtvis i ett specifikt samman-
hang för att konstruera och värdera en version av något. Vid något annat 
tillfälle eller i något annat sammanhang skulle personen inte nödvändigt-
vis konstruera samma repertoar (Potter & Wetherell, 1987). Tolkningsre-
pertoarer kan också beskrivas som ett sätt att ”förstå diskursens innehåll” 
och hur innehållet ”tolkas och organiseras när människor talar i olika sam-
manhang” (Widding, 2006 s.16). Tolkningsrepertoarer synliggör alltså hur 
människor strategiskt utnyttjar diskurser i konkret interaktion. Genom att 
använda vissa diskurser och inte andra skapas en värld som ser sann eller 
verklig ut för talaren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom diskurs-
psykologin ses diskurser som situerade sociala praktiker och jaget som so-
cialt och som aktiv användare av diskurser (ibid. s.24). 

Genom att använda tolkningsrepertoarer som analysverktyg söker jag 
mönster av värderingar och föreställningar i de konkreta kontexter där talet 
används. Fokus ligger på språkanvändning, på hur tal konstrueras och vad 
talaren/aktören åstadkommer med denna konstruktion (Potter & Wetherell, 
1987). En tolkningsrepertoar är en utgångspunkt i det vi gör/säger som vi 
i det sammanhang eller i den grupp vi befinner oss på något sätt är över-
ens om. Det handlar om att hitta mönster i aktörers redogörelser, distinkta 
sätt att tala om något, men det kan också vara vad aktörerna åstadkommer 
genom att ge olika redogörelser i olika sammanhang (Gilbert & Mulkay, 
1984). En repertoar är en samling begrepp och metaforer som används av 
talaren som byggstenar för att värdera och konstruera olika versioner av nå-
got (Wetherell & Potter, 1992; Edley, 2001). Det är alltså människors tal 
och text i konkret interaktion som analyseras. Fokus i analysen är dock inte 
lingvistik. Det handlar istället om hur språket använts, vad som uppnåtts ge-
nom denna användning och vilka diskursiva element som gjorde detta möj-
ligt (Wetherell & Potter, 1992). Människor har tillgång till en mängd olika 
diskursiva element som de väljer att på olika sätt blanda för att producera 
ett antal olika effekter. Tolkningsrepertoarerna finns alltså tillgängliga som 
resurs att användas av aktörerna på många olika sätt (ibid.). Genom att an-
vända tolkningsrepertoarer som analysverktyg fokuseras talet om eleven och 
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hennes/hans föräldrar i samtal inom dialogprojektet. Det kan vara ett sätt 
att synliggöra några utgångspunkter och naturaliserade värdeuppfattningar 
som ingår i diskursen om mångkulturella frågor i skolan. Med begreppet 
naturaliserade värdeuppfattningar avser jag värderande uppfattningar som 
har blivit så självklara för en person eller grupp att de inte ifrågasätts . En 
sådan uppfattning framstår för personen som hyser den som en naturlig 
och ofrånkomlig självklarhet snarare än en värdering. Jag vill synliggöra hur 
lärarna i samtalen strategiskt utnyttjar tillgängliga diskursiva element om 
invandrareleven och därmed ger en viss bild av eleven. Sättet att tala om 
världen avspeglar inte vår omvärld på ett neutralt sätt utan spelar en aktiv 
roll i att både förändra och konstituera den. Genom att använda analys-
verktyget tolkningsrepertoarer vill jag belysa vad som sägs (och inte sägs) 
av lärarna i sammanhanget utan att det som sägs ifrågasätts. 

3.	Två	samtal	

Intentionen med de samtal som analyseras i detta kapitel var att skapa ge-
mensamma utgångspunkter och mål inför att utveckla strategier för lärare 
när det gäller mångkulturella frågor i skolan. I den ena gruppen handlade 
samtalet om kontakten mellan skolan och föräldrar med utländsk bak-
grund, och i den andra gruppen om att konkretisera vilken fråga gruppen 
skulle koncentrera sig på. Det senare samtalet mynnade ut i att gruppen 
engagerade sig i frågor kring vad mångkulturell undervisning skulle kun-
na vara. Samtalen valdes ut därför att de till stor del fokuserade på eleven. 
Som tidigare nämnts bestod gruppen från Österskolan av två lärare – en 
ämneslärare och en specialpedagog – båda kvinnor. Gruppen från Mark-
skolan bestod av fem lärare - en klasslärare, en specialpedagog, en förskollä-
rare och två modersmålslärare – fyra kvinnor och en man. Den sistnämnda 
gruppen bestod vanligtvis av ytterligare en person, en manlig modersmåls-
lärare. Ämnesläraren i den förstnämnda gruppen kommer ursprungligen 
från ett nordiskt grannland men undervisar i svenska som andraspråk, det 
vill säga om det svenska språket och samhället. De två modersmålslärarna 
kommer ursprungligen från Afrika och Asien och undervisar alltså i mo-
dersmålet och om det land de kommer ifrån. De tillhör minoritetsgrupper 
i det svenska samhället som ofta ses som språkligt, kulturellt, religiöst och 
etniskt annorlunda. Både vad gäller storlek och sammansättning skiljer sig 
de två samtalsgrupperna åt. Man kan anta att det i en större grupp med 
mer varierad sammansättning skulle framkomma en större mängd och rik-
ligare variation repertoarer eller, uttryckt på ett annat sätt, fler perspektiv 
att se eleven och föräldern med utländsk bakgrund utifrån. Detta kan an-
tas få betydelse för att både majoritetsperspektiv och minoritetsperspektiv 
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blir representerade i samtalen. Därmed skulle det också kunna få betydelse 
för och möjligtvis också påverka de beslut lärarna tar kring vilka strategier 
de anser som användbara när det gäller frågor kring mångkultur i skolan.

Tolkningsrepertoarerna har framför allt analyserats utifrån ett etni-
citetsperspektiv. När samtalen analyserats och utsagorna kategoriserats 
som tolkningsrepertoarer har inte utgångspunkten varit att jämföra och 
se skillnader när det gäller gruppdeltagarnas egen etnicitet. Lärarnas ål-
der skulle kunna vara av betydelse för vad de uttrycker i samtalen men 
eftersom det inte finns någon större åldersskillnad mellan lärarna kan jag 
inte säga något om detta. 

Min analytiska utgångspunkt i min tolkning av de repertoarer som fram-
träder är att det finns skillnad mellan majoritets- och minoritetsperspektiv. 
Yetman, professor i sociologi, beskriver minoritetens status enligt följande:

[…] the crucial feature of the minority´s status is its inferior soci-
al position, in which its interests are not effectively represented in 
the political, economic, and social institutions of the society. (Yet-
man, 1991 s.11)

Jag ser perspektiven majoritet och minoritet utifrån etnicitet, religion och 
kultur. Det handlar inte om att minoriteten är en liten grupp i antal utan i 
första hand om de sociala relationer som existerar mellan de två grupperna 
där en grupp dominerar och en grupp är underordnad. Det är fråga om en 
hierarki av dominans och underordning. Men denna hierarki ser jag inte 
som oföränderlig, om än dock ofta svårföränderlig. 

Vad jag kategoriserat som majoritetsperspektiv och minoritetsperspektiv 
när jag tolkat samtalen har styrts av vissa antaganden. Det klasslärarna sä-
ger tolkar jag som ett uttryck för majoritetsgruppens perspektiv i samhäl-
let. Den av klasslärarna som har bakgrund i ett annat nordiskt land men 
undervisar i svenska ses alltså här tillhöra majoritetsgruppen. Utsagorna 
utgår ofta från klasslärarens eller skolpersonalens perspektiv. Det moders-
målslärarna säger tolkar jag ibland som uttryck för ett majoritetsperspek-
tiv och ibland för ett minoritetsperspektiv. I den mån modersmålslärarnas 
utsagor skiljer sig från majoritetsperspektivet representerar de alltså här ett 
minoritetsperspektiv. I dessa utsagor relaterar modersmålslärarna ofta till 
något eleven eller föräldern med utländsk bakgrund sagt eller gjort. Om 
en utsaga tolkas som att den representerar majoritetsperspektivet eller mi-
noritetsperspektivet kan alltså sägas bero både på vem som uttrycker den 
och på vem den säger något om. Modersmålslärarna ses därmed här som 
att de uttrycker både minoritets- och majoritetsperspektiv. När det gäller 
att tolka en utsaga som ett minoritetsperspektiv i en specifik fråga handlar 
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det framför allt om att modersmålslärarna uttrycker ett annat perspektiv 
än majoritetsperspektivet. 

Jag utgår ifrån antagandet att de värderingar som olika institutioner inom 
en nation, exempelvis skola och utbildning, tar som utgångspunkt inte är 
neutrala. Jag menar istället att området skola och utbildning representerar 
och reflekterar specifika kulturella värderingar som på olika sätt ger uttryck 
för en historia där majoritetsbefolkningen har spelat en tongivande roll (jfr 
Roth, 1998). Om specifika grupper har större ekonomisk, politisk och so-
cial makt tenderar dessa gruppers upplevelser, åsikter och kulturella anta-
ganden att bli norm och påverka strukturer som formar och styr sociala, 
ekonomiska och politiska institutioner (Young, 1993).

Roth (1998) identifierar tre faktorer som är viktiga för att förstå varför 
majoriteten har större möjligheter att påverka det svenska samhällslivet. För 
det första kan demokratiskt beslutsfattande ofta förstås som majoritetens 
beslut med allt vad det innebär för de olika minoriteternas särkrav. För det 
andra har samhällets centrala institutioner en lång historia och genomsyras 
därmed på olika sätt av majoritetens kultur. För det tredje har en majori-
tet ofta speciella fördelar när det gäller materiella ägandeförhållanden, vil-
ket får konsekvenser för gruppens kulturella dominans. Jag utgår ifrån att 
majoritetsperspektivet och minoritetsperspektivet skiljer sig åt i vissa frå-
gor beroende på gruppernas skilda positioner och skilda erfarenheter. Det 
kan därför vara intressant att lyfta fram några av dessa olika positioner och 
erfarenheter och att försöka se det i den maktstruktur de utgör en del av.

Samtalet på Österskolan fördes våren 2004 under en hel dag, cirka sju 
timmar. De två lärarna hade läst delar av Parszyks (1999) doktorsavhand-
ling och om aktionsforskning (McNiff, 2002). Bara de delar av samtalet 
som specifikt rörde elever och föräldrar har transkriberats och analyserats. 
I samtalet på Markskolan deltog fem lärare och jag och det pågick under 
en timme.20 Samtalet spelades in i december 2004, vilket var i början av 
serien av träffar. Lärarna hade funderat över vilken specifik fråga, när det 
gällde föräldrasamverkan, gruppen skulle engagera sig i. Gruppen hade 
ännu inte läst något som del av projektet vid denna tidpunkt. Samtalet 
har transkriberats i sin helhet. Detta samtal rör både elever på skolan och 
deras föräldrar medan samtalet på Österskolan rör elever i allmänhet och 
framför allt elever på skolan. Bara en mindre del av samtalet på Östersko-
lan rör föräldrar.  Omfattningen av de transkriberade samtalen skiljer sig 
alltså. Alla lärare kommer till tals och är delaktiga i samtalen vid de båda 
skolorna. Några lärare tar mer utrymme än andra, vilket bland annat beror 

20 Gruppen bestod av sex lärare men en av modersmålslärarna var på grund av sjukdom 
inte närvarande vid detta samtal.
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på att en specifik lärare initierar en diskussion kring en av läraren utvald 
fråga och kommer därmed mer till tals. Det beror också på att vissa lärare 
genom hela projektet har tagit större plats i samtalen än andra. Jag deltar i 
båda samtalen som handledare av projektet. En del av handledarrollen har 
varit att fördela talutrymmet.

I min analys har jag utgått från alla citat om eleverna och deras föräld-
rar som finns i de två samtalen. När jag genom närläsning av citaten har 
funnit mönster som jag kategoriserat till olika tolkningsrepertoarer har jag 
varit intresserad av de bilder av eleven och föräldern som framträder. Det 
betyder att vilka lärare som använder vilka repertoarer eller vid vilken sko-
la vissa repertoarer används inte har stått i fokus. Jag har alltså valt att inte 
knyta repertoarerna till person eller plats, utan att nå fram till vilka reper-
toarer som har uttryckts i dessa samtal. Det har följaktligen krävts ett an-
tal citat för att det ska bli ett mönster, men i något fall kan dessa citat vara 
från endast en lärare vid olika tillfällen i samtalet. I andra fall kan det vara 
citat från lärare på bara en av skolorna som utgör en tolkningsrepertoar. Det 
har alltså inte krävts att det finns citat från flera lärare för att det ska kate-
goriseras som en tolkningsrepertoar, men att det har varit fler än ett citat.

När jag hade analyserat det första samtalet och funnit att citaten på ett 
relativt enkelt sätt föll in i tolkningsrepertoarer, blev jag tveksam om det 
kunde vara så uppenbart. Därför läste jag igenom ett annat redan trans-
kriberat samtal vi hade haft i samma grupp för att kontrollera om samma 
tolkningsrepertoarer förekom även i detta samtal. Utan att göra någon dju-
pare analys stod det ändå klart för mig att samma repertoarer upprepade 
sig även i detta samtal.

4.	 Tolkningsrepertoarer	kring		
”invandrarelever”	och	deras	föräldrar

Genom analysen av de två samtalen synliggörs sex olika tolkningsrepertoa-
rer kring eleven och tre olika repertoarer kring föräldrarna. 

Eleven som problem
Den repertoar som framträder tydligast och är mest frekvent förekomman-
de i ett av samtalen är eleven som problem. Den utgår både från problem 
eleven anses ha i skolan och problem eleven anses ge läraren. De problem 
som eleven anses ha i skolan har framför allt att göra med språk. 

Det är ju ett utgångsläge att, lite trist men antagligen rätt så sant, se 
att invandrarelever är på väldigt många sätt lite problem, det är ju 
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svårighet, kan rätt ofta jämföras med dyslexi eller läs- och skrivsvå-
righeter, och att det handlar om språket också. (Siv)

Här ser vi alltså ett uttryck för eleven som ett problem och att problemet 
kopplas till språk och svårigheter eleven sägs ha med det svenska språket.

Men, och det är precis samma för läs- och skriveleverna, dom har 
ju på sätt och vis samma problem, texten stökar till det i mattetän-
kandet, språket gör det. (Siv)

På grund av de språksvårigheter läraren menar att eleven har, sägs här att 
dessa också påverkar elevens tänkande i andra ämnen, exempelvis i mate-
matik.

Fast sen har dom här [eleverna] också att dom vet inte ens ord, be-
tydelsen av alla ord. (Sonja)

Språksvårigheterna specificeras här och sägs bland annat bestå av att elevens 
lexikala kunskaper i svenska språket inte är tillräckliga. Ibland är det dock 
inte specifikt elevens språkkunskaper som lyfts fram som problem. Då ut-
trycker lärarna istället på ett mer allmänt sätt att det är elevens utländska/
kulturella bakgrund som ger eleven svårigheter i skolan. Detta visar föl-
jande citat.

Siv: Vissa svårigheter, om det sen är dyslexi eller mångkulturellt. 

Sonja: Jo, det följer med. 

Siv: Det yttrar sig lite på samma vis. 

Här sammankopplar lärarna det Siv kallar ”mångkulturellt”, vilket jag upp-
fattar som att som elev ha utländsk bakgrund, med att ha dyslexi. Detta kan 
tolkas som en patologisering av att ha en icke-svensk bakgrund.

Men redan här är det ju alltså, för mig är det lite konstigt att sät-
ta det som en viss svårighet eller ett visst problem, det här att ha en 
mångkulturell bakgrund. (Lena)

Jag ifrågasatte här lärarnas uppfattning om att utländsk bakgrund i sig ut-
gör ett problem.

Men alltså det är språket, men det är ju precis det här dom [Pars-
zyk] skriver om. (Siv)
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Än en gång betonar läraren elevens språkliga svårigheter och refererar till att 
Parszyk (1999) i sin avhandling lyfter fram minoritetselevens svårigheter med 
det svenska språket och hur det ställer till med problem i exempelvis mate-
matik. Men Parszyk menar att problem bland annat uppstår när lärarna av 
rättviseskäl i ett försök att behandla alla elever lika inte vill hjälpa dessa elev-
er med språket. Detta kan, enligt henne, ses som att det inte blir rättvist för 
minoritetseleven som då på grund av den språkliga barriären kanske inte får 
möjlighet att visa sina kunskaper i matematik. Parszyk ser alltså lärarnas till-
vägagångssätt som ett problem medan läraren i samtalet på Österskolan me-
nar att elevens språksvårigheter är problemet.

Bristande kunskaper i det svenska språket, vilket ibland sägs vara syno-
nymt med elevens utländska/kulturella bakgrund, anses av lärarna ligga till 
grund för många av de problem som de uppfattar att eleverna har i skolan. 
Lärarna ger ibland också uttryck för en annan, lite vagare, syn på orsakerna 
till elevernas problem.

Siv: Men du har ju ändå det där du berättade, om du har svenska-
två-gruppen, [gruppen elever med utländsk bakgrund] och hur är 
Sonja i svenskatvå-gruppen, och hur är Sonja i 9c [gruppen elever 
med etniskt svensk bakgrund].

Sonja: Jo, vanliga gruppen ja.

Siv: Där det inte fanns nån invandrare, är det nån skillnad. 

Sonja: Vad jag har märkt att jag har med där, i och för sig, det är 
att jag har kanske tänket att, inte att dom är invandrare, men att 
alla [elever] inte vet lika mycket, det tänker jag på i klassen, för det 
finns svaga [elever], och det tänker kanske många, men det på nåt 
sätt, följer med då, oavsett om det är invandrare eller inte i klassen, 
familjebakgrund ja.

Och en slags trygghet är ju att jag har det som jag känner till [speci-
alpedagogik], men att jag blir medveten på ett annat sätt, och att jag 
kan vända, att jag av nyfikenhet och intresse kan vända det till nån-
ting bättre, jag vet att när jag jobbar med elever med bekymmer, nu 
är jag där, alltså har mångkulturellt bekymmer, så tycker jag alltid, var 
det väldigt länge sen jag tyckte att, det började med att man va över-
ens om nåt slags nuläge, eleven själv och jag och kanske föräldrarna 
hade gjort upp, så här ser det ut just nu, och sen tittade man vart man 
vill, ok hur kommer vi dit, och jag måste tåla bakslag på vägen. (Siv)

Här uttrycker alltså lärarna att det finns elever i skolan som är svaga och 
som saknar de kunskaper som de anses behöva och att gruppen de kallar 
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invandrarelever också kan räknas dit. Att ha utländsk/ickesvensk bakgrund 
anses som ett potentiellt problem.      

Elevers bristfälliga studieresultat har ofta varit utgångspunkten för forsk-
ning inom området mångkulturella frågor i skolan, framför allt på 1980-ta-
let. De svaga studieresultaten ansågs framför allt bero på elevens otillräckliga 
kunskaper i svenska språket (se kap 2). Här ser vi samma tankesätt, där den 
centrala förklaringsfaktorn är elevens språkliga prestationer. De otillräck-
liga språkkunskaper eleven anses ha gör att han eller hon förs till kategorin 
svaga elever. Eleven jämförs med elever som har dyslexi och läs- och skriv-
svårigheter. Det finns ett bristtänkande i talet om eleven, det vill säga man 
ser till vad eleven inte har och inte kan. Lärarna refererar sällan till de spe-
ciella kunskaper som eleven kan ha, exempelvis att behärska flera språk eller 
kunskap om religion eller kultur eller specifika kunskaper om det svenska 
samhället utifrån sin position och sina erfarenheter som invandrare. Run-
fors (2003) har i sin doktorsavhandling noterat hur skolpersonalen beskrev 
problem man ansåg fanns på de skolor där en stor andel av eleverna hade 
annat modersmål än svenska. Det var vanligt att förklara problemen med 
att det hade att göra dels med språket, dels med ordnings- eller relations-
problem.  I min studie lyfter en lärare fram det ”mångkulturella” i sig som 
ett problem.  Jag tolkar det som att läraren ser en elevs kulturella eller ut-
ländska bakgrund som möjlig källa till flera problem. 

När det gäller tolkningsrepertoaren ”eleven som problem” finns ytterli-
gare ett perspektiv. Det handlar om att eleven anses behöva något speciellt, 
något som lärarna menar ligger utanför ramarna för ”det vanliga” i skolan. 
Detta kräver därmed en extra arbetsinsats av läraren. 

Så är det, invandrarelever, det är lite synonymt med extrajobb, ex-
traenergi, lite problem, ja men alltså så tror jag. (Siv)

Att ha elever med utländsk bakgrund i klassen beskrivs här av läraren som 
att det ger henne ytterligare arbetsuppgifter utöver de vanliga och som att 
det därmed kräver mer av läraren. Dessa extra krav på läraren gör att eleven 
i praktiken ses som ett problem även om läraren inte tycker att det borde 
finnas ett givet samband.

Alltså teoretiskt tycker jag inte det [att ha elever med utländsk bak-
grund är ett problem], men när jag står och stampar i min dag-
liga lektionsgärning, det är ju där som det där med vad jag tyck-
er och hur jag jobbar, eller hur jag tänker, när jag ska gripa mig an 
och planera nästa dags lektioner eller nästa veckas planering [inte 
stämmer]. (Siv)
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Läraren anser sig få en större arbetsbörda om dessa elever finns i klassen, 
vilket gör att eleven framstår som ett problem. De språkliga brister och 
speciella behov, som eleven associeras med, uppfattas ligga utanför lärarens 
vanliga arbetsuppgifter. 

Den tolkningsrepertoar som jag här kallat ”eleven som problem” består 
alltså av en uppsättning förklaringar som lärarna använde för att beskriva 
de svårigheter de menar finns med elever som har utländsk bakgrund, näm-
ligen bristfälliga språkkunskaper i svenska och kulturell bakgrund. Eleven 
jämställs med gruppen svaga elever och anses ge läraren extra arbetsuppgif-
ter och blir därmed ett problem för läraren.

Eleven som resurs
Samtidigt som eleven förknippas med extrajobb och problem i skolans var-
dagspraktik ges också uttryck för ytterligare ett perspektiv. Då handlar det 
om att istället se – eller vilja se – eleven som en möjlig resurs i skolan, vil-
ket jag tolkar som en andra tolkningsrepertoar. Följande citat ger uttryck 
för denna repertoar.

Det är väldigt knepiga grejer, som händer alltså, på nåt sätt skulle 
man ju vilja vända på resonemanget, alltså var kan det [att ha ”in-
vandrarelever” i klassen] bidra till att göra det [skolan] intressanta-
re, och alltså hitta de stunderna och de situationerna där det är ett 
försprång att ha varit med om lite mer än bara X-stad. (Siv)

Här uttrycker läraren en önskan om att de specifika kunskaper och erfaren-
heter hon antar elever med utländsk bakgrund har ska ses som en tillgång 
i skolan.  Det som vanligtvis uppfattas som problem ska istället kunna ses 
som en tillgång, vilket följande citat också visar.

Siv: Men nej, men vet du, jag tror det här är ju precis det alltså, tän-
ker du invandrarelever – problem.

Sonja: Jaa, ofta kan det vara så ja. 

Siv: Och sen om du börjar granska det, så finns det ju plus och mi-
nus. 

Sonja: Joo, jo det finns säkert det. 

Siv: Alltså det finns ju bra grejer, och jag tror det är intressant att 
vaska fram det positiva.

Siv: Och ibland, det läste jag, en väldigt spännande bok, eller bör-
jade med, om hur man skulle ta sina svaga sidor och så vrider man 
dem lite grann så blir det positivt, till exempel att jag är obeslut-
sam, så vrider du på det lite grann, jag är noggrann, jag hastar inte 
till beslut. 
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Sonja: Neej. 

Siv: Och jag menar det är ju samma sak här. 

Sonja: Jaa. 

Siv: Det som är, på ett sätt är som problem, vrider du situationen 
lite, så kanske det är en tillgång.

Sonja: Jaa, jaa, jo, det är det det borde vara.

Lärarna ger i dessa citat uttryck för att de har ett eget ansvar för hur elev-
erna och deras bakgrund betraktas i skolan. Det som i skolan ofta tolkas 
som problem skulle lika gärna kunna ses som en tillgång av personalen på 
skolan om situationen ses ur ett annat perspektiv. Lärarna säger alltså att för 
att möjliggöra detta behöver de nya perspektiv vilket också nästa citat visar.

Vad jag menar är att det här med mångkulturell bakgrund det är 
liksom, en av bitarna som jag har att titta på vad, jag är lite nyfiken 
på, som lockar, det är ju hur kan jag vända det här till att bli nåt 
som tillför det hela nånting, som kräver mera, och då är det ju som 
med så många saker, […] det kan mycket väl vara så att det initialt 
kräver mera, men sen flyter det ju på. (Siv)

Lärarna uttrycker alltså att eleven på samma gång är ett problem eller extra 
arbete för läraren och en möjlig resurs – ett problem i det praktiska dagliga 
arbetet i skolan men också en resurs för att göra skolan mer intressant. Det 
ges dock inga konkreta exempel på vad som är eller skulle kunna utgöra re-
sursen. Det står inte klart för vem skolan skulle göras mer intressant, men 
möjligen handlar det om att skolan framför allt ska bli mer intressant för 
den etniskt svenska personalen och eleverna. Att vilja se eleven som resurs 
istället för som problem ligger i linje med det förändrade synsätt som fram-
trädde inom forskningen under 1990-talet (se kap 2). Den nuvarande läro-
planen Lpo94, ger tydligt uttryck för det mångkulturella svenska samhället.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internatio-
nell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter 
över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 
inom landet. (Lpo 94 s. 6)

Elevens mångkulturella bakgrund ges då stor betydelse för att den svenska 
skolan ska utveckla ett mer internationellt perspektiv. I samtalet använder 
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läraren uttryck som att ”vända på resonemanget och göra det intressantare”, 
att ”vaska fram det positiva” och ”vrider du situationen lite så kanske det är 
en tillgång”. Det handlar om att vilja se eleven som en resurs och elevens 
utländska/kulturella bakgrund som ett positivt inslag i skolan, något som 
lärarna menar behövs. Jag tolkar det som att lärarna ger uttryck för vad som 
står i Lpo94, det vill säga en vision om hur det borde vara. Av läraren inom 
ämnet svenska som andra språk begränsas detta inte enbart till en vision 
utan hon beskriver också eleven framför allt som en resurs.

 
Sonja: Där tror jag vi har lite, just att där har jag säkert lite annan 
syn på [i motsats till att se elever som problem, jämförbart med 
dyslexi]. 

Siv: Ja, jaa. 

Sonja: Att jag har som, som just att det är problem med dyslekti-
ker, och det är helt okej, men jag eftersom jag valde att läsa svens-
ka som andraspråk, så har jag mer hela tiden gått utifrån att det är 
en tillgång och lyft för mig också, för de som är i närheten, så själ-
va invandrarbakgrund ser jag aldrig som nåt problem.

Eleven med utländsk bakgrund uppfattas på ett personligt plan som en re-
surs för läraren i svenska som andraspråk. Samtidigt anser hon att det be-
hövs något speciellt för eleven och att hon har kunskaperna om vad eleven 
behöver och är den som kan ge honom/henne det. 

Om det blir nån sån här text [när kunskap om det svenska behövs 
för att förstå], då vet jag att dom [eleverna med utländsk bakgrund] 
finns där, då förklarar jag automatiskt utan att tänka på det, vissa 
ord eller vissa tidsmiljöer i samhället, innan dom [eleverna] bör-
jar läsa, för jag vet att dom här [eleverna] inte vet någonting om 
det. (Sonja)

Den tolkningsrepertoar som jag här kallat ”eleven som resurs” består alltså 
av en önskan från lärarnas sida om att eleven borde ses som en tillgång i 
skolan. Det gäller framför allt elevens erfarenheter utanför det svenska. För 
att detta ska ske anser lärarna att de behöver se eleven utifrån nya perspek-
tiv. Läraren i svenska som andraspråk ser också eleven som en tillgång på 
ett mer personligt plan. Repertoarerna ”eleven som problem” och ”eleven 
som resurs” utgår ifrån hur eleven påverkar läraren och lärarens situation. 
Det handlar mindre om eleven själv och hur eleven påverkas. Att eleven ses 
utifrån lärares perspektiv gäller också nästa tolkningsrepertoar.
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Eleven som del av skolans mångkulturella projekt
Repertoaren ”eleven som del av skolans mångkulturella projekt” utgår, en-
ligt min analys, från hur de lärare som deltagit i mitt projekt vill förverkli-
ga det som står i skolans styrdokument om mångkultur. Skolan ses som en 
viktig arena för att uppnå ”den goda mångkulturen” (Persson, 2005 s.43). 
I det projektet får eleven en viktig roll och blir huvudaktör. Skolans mång-
kulturella projekt tar sig uttryck på flera sätt, och utgår från att skolan ar-
betar för integration genom att låta elever och personal från olika kulturer 
mötas. Genom dessa möten förmodas alla kunna få förståelse för varandra, 
och det leder till att deras fördomar minskar. På detta sätt vill skolan arbeta 
i riktning mot att låta allas röster höras. Ett sådant förhållningssätt ligger i 
linje med hur mångkultur framställs i styrdokumenten. Därmed framstår 
det som att det retoriska har naturaliserats genom skolans mångkulturella 
projekt, det vill säga det har blivit så självklart så att det inte ifrågasätts el-
ler problematiseras. Tanken att det skulle kunna vara tvärtom, att elevernas 
och personalens fördomar på detta sätt kan växa sig starkare, framkommer 
inte i samtalen. De föreställningar som, enligt min analys av samtalen, lig-
ger till grund för det mångkulturella projektets praktiska genomförande, är 
att det är positivt med eleverna med utländsk bakgrund och att de är vik-
tiga för det svenska samhället. Detta uttrycks av en lärare.

Att alla ska trivas i skolan, både jag och alla elever, oavsett vilken 
bakgrund man har, om det är svenskfödd eller invandrare eller så, 
just också att kanske det här mångkulturellt, att dra nytta av det, 
känner jag, det måste finnas nåt att vinna på det, att vi är fler och 
från olika kulturer, också hur man kan då få det in i verksamhe-
ten, att inte bara kanske hålla det inom svenska-två-gruppen utan 
att om man ville, ja på nåt sätt, involvera fler, inte att alla ska jobba 
men att det ska vara naturligt inslag just i det som görs i skolan all-
mänt, och att dom här eleverna, det är viktigt också att dom kän-
ner sig …, när man läst den [Parszyk] […] att dom känner att dom 
är en del av skolan, för det verkar, tycker jag nog, i gruppen också, 
att många, att det är i den gruppen, hemma är man ofta med sina 
föräldrar eller sina …, man umgås på skolan många gånger ock-
så med invandrare, inte alla men många av dom här eleverna um-
gås bara med invandrare, nästan att få in dom i att det är naturligt 
att vi har vänner från andra länder och så där, lite det är som syf-
tet egentligen. (Sonja)

Jo, det måste vara en fördel, tycker man, på tjugohundratalet att 
ha det mångkulturellt alltså, det måste vara det nästan va, annars 
backar vi bara. (Sonja)
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Läraren uttrycker här vikten av att elever från olika kulturer möts i skolan 
och en önskan att inkludera eller integrera eleverna med utländsk bakgrund 
mer på skolan. Samtidigt lyfter hon fram svårigheter som hon menar finns 
med att förverkliga sådana möten. Fokus sätts då på dessa elever, vilka be-
döms som att de framför allt väljer att umgås med andra invandrare. An-
tagligen skulle detsamma kunna sägas om många elever med svensk bak-
grund, att de framför allt umgås med andra elever med svensk bakgrund. 

I utsagorna finns en spännvidd mellan att å ena sidan vilja inkludera 
eleven och ”det mångkulturella” och se detta som spännande och intressant, 
och att å andra sidan se det som ett problem som ligger utanför ”det van-
liga”. I följande citat problematiserar en lärare det rimliga i att sträva efter 
ett mångkulturellt perspektiv i skolan och på samma gång ta upp problem 
när det gäller mångkulturella frågor i skolan.

Alltså det finns problem som man inte får sopa under mattan, för 
det finns, för ja så tar man bort upplevelsen av problemen även 
från ja grundkulturella samhällsmedborgare höll jag på säga, från 
basen, [det] har man inte hjälp [av], för då finns dom [problemen] 
där ändå, då säger man en sak och tycker en annan och så hamnar 
man liksom i motsatt problem mot just det här andra, [dvs.] att jag 
tycker egentligen att jag har en schysst inställning och jag har goda 
avsikter. (Siv)

Ovanstående citat rör hur man som lärare förhåller sig till skolan som en 
mångkulturell mötesplats. Om läraren i skolan tar upp problem kan det 
tolkas som rasistiskt eller ge argument till invandrarfientliga grupper, exem-
pelvis på skolan. Samtidigt är det uppenbart, vilket läraren ger uttryck för 
i citatet, att om lärarna inte vågar se problemen blir det svårt att lösa dem. 
De förhållningssätt som är accepterade när det gäller mångkultur i skolan 
verkar ofta vara förenklade. Att många kulturer ska samverka i skolan ut-
trycks ibland som något okomplicerat och detsamma gäller styrdokumenten 
för skolan. Ofta förmedlas enkla svar och lösningar och det är sällan frågor-
na ses som sammansatta (Lorentz, 2007). Persson, litteraturvetare, (2005) 
menar att styrdokument för skolan har en ”harmoniserande tendens” (s. 
45), bland annat genom att säga att olika kulturer i skolan ska mötas och 
därmed berika varandra. Persson menar att genom att använda ordet ”mö-
tas” istället för till exempel ”konfronteras”, ger man frågan en harmonisk 
prägel. Frågor kring mångkultur i skolan skulle istället kunna ses som just 
sammansatta och att de därför bör problematiseras utifrån flera perspektiv, 
inte bara flyktigt utifrån ett majoritetsperspektiv (jfr Persson, 2005). När 
det finns ett stort glapp mellan vad som föreskrivs i styrdokumenten och 
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vad lärarna möter i vardagen på skolan kan det upplevas problematiskt för 
dem att hantera situationer i praktiken. Detta uttrycks av en lärare.

Så det är svårt att förstå, ja för det första så kan jag ju uppleva att jag 
lever ju inte upp till det [lärarens goda avsikter], jag lever inte som 
jag tycker, och det stod det ju i McNiff [2002, om aktionsforsk-
ning] också upp, och det andra är att, hemska tanke, det kan upp-
levas som något helt annat utav den [elev med utländsk bakgrund] 
som blir utsatt för min välvilja. (Siv)

Jag tolkar detta som att läraren beskriver en svårighet att förhålla sig till 
både retoriken och praktiken, när det gäller frågor i den alltmer etniskt he-
terogena svenska skolan. Hon funderar också över att tolkningar kan göras 
på olika sätt av den etniskt svenska läraren och eleven med utländsk bak-
grund, det vill säga ur ett majoritetsperspektiv och ett minoritetsperspek-
tiv. I gruppen på Österskolan diskuteras att det kan finnas skillnad mellan 
dessa olika perspektiv. Bland annat genom att läsa delar av Parszyks (1999) 
avhandling synliggjordes några ”minoritetselevers” utsagor.

Den tolkningsrepertoar som jag här kallat ”eleven som del av skolans 
mångkulturella projekt” består alltså av uttryck för lärarnas syn på elevers 
kulturella bakgrund kopplat till vad som skrivs fram angående mångkultur 
i skolans styrdokument. Lärarna menar i samtalen att det är viktigt att oli-
ka kulturer får mötas i skolan men samtidigt att det finns svårigheter med 
sådana möten. Det verkar oklart för lärarna ifall man både kan sträva efter 
att göra den svenska skolan alltmer mångkulturell och samtidigt ta upp pro-
blem kring att många kulturer ska mötas. Lärarna uttrycker att det finns en 
komplexitet när det gäller att både förhålla sig till frågor om mångkultur i 
retoriken och i praktiken.

Eleven som överkänslig
Efter att ha läst om elevers vittnesbörd om rasism i Parszyks (1999) av-
handling lyfter lärarna frågan om att elever kan uppleva olika händelser 
på skolan som rasistiskt laddade. Sonja beskriver när en elev med utländsk 
bakgrund berättat för henne om en redovisning eleven hade gjort i reli-
gionsämnet.

Sonja: Jag känner igen det där väldigt alltså att dom [eleverna] tyck-
er [händelser] är rasistiska, […], vi hade en [elev] i SO som hade 
varit och berättat på en lektion i SO om hans … om religionen, is-
lam alltså, allt var positivt, men när det kom till muslimer, muslim 
och islam då var det nästan att läraren höll …, dom fick inget ut-
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rymme att prata om det riktigt, utan det var bara, jaha, och så sen 
vidare, att dom andra, andras redovisningar uppskattades mycket 
mer, både från lärarens håll och [de andra] elevernas håll. 

Siv: Var det nåt som eleverna berättade för dig? 

Sonja: Ja jo. 

Här ges uttryck för att läraren fått höra berättelser från elever som känt sig eller 
sin religion diskriminerad eller marginaliserad av andra lärare på skolan. Ned-
anstående citat visar att dessa berättelser kan tolkas på ett annat sätt av lärarna.

När jag läste henne [Parszyks avhandling] så var det tankeväckan-
de, och man kände igen saker, men jag blev också …, ”irriterande 
feltolkningar” skrev jag [i loggboken], för jag tycker att jag känner 
igen väldigt många utav av kriterierna här, som då [i avhandling-
en] bedömdes ha med mångkulturellt att göra, som helt enkelt har 
med låg status att göra eller problem, alltså det har ingenting med 
kultur …, jaa alltså det är sociala skiktningar och grupperingar, och 
det beror inte riktigt på hudfärg eller modersmåls… modersmålet 
och sånt, det kunde jag se, jag menar när till exempel det skrivs sånt 
här att ”läraren tycker inte om mig”, och så tolkar man det ”för jag 
är lite brunare än de andra”, eller ja nånting som har med kultur 
att göra, det är precis samma sak som när jag får höra ifrån spec-
eleverna när de kommer: ”varför går det tungt i matte, läraren gil-
lar inte mig”. (Siv)

I ovanstående citat uttrycker läraren att sådant som tolkas av både elever på 
skolan och elever som är intervjuade i Parscyks avhandling som att det har 
med rasism och diskriminering att göra ofta kan handla om annat. Det kan 
exempelvis ha med ”sociala skiktningar och grupperingar” att göra, säger 
läraren. Jag tolkar det som att hon menar att det kan vara fråga om ungdo-
mar från olika ungdomsgäng vilket hon menar att det då inte har med ra-
sism att göra. Läraren uttrycker att det också kan handla om elevers dåliga 
självförtroende vilket nedanstående citat visar.

Siv: När alltså, det är ju en stor plåga man känner där med anti-is-
lam som finns här, islamofobin, då blir det ju som en elev går ige-
nom en korridor och så känner …, har den …, mår den dåligt, 
har dåligt självförtroende, då är ju fnisset i hörnet mot mig, för att 
jag har dom här kläderna eller så här, men då när jag mår bra, jaha 
skrattar dom, och så tolkas allting. 

Sonja: Ja, ja. 
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Siv: Och så är det ju, den negativa sidan, att det är ju så otroligt lätt 
att jobba upp motsättningar, det går fort. 

Det eleverna tolkar som rasism eller diskriminering tolkas av läraren som 
att det kan vara något annat. Läraren menar att eleverna misstolkar eller 
övertolkar verkligheten eller missförstår situationen. En lärare föreslår att 
man i skolan ska hantera sådana situationer genom att prata med eleverna. 

Sonja: Att det är mycket, det är mycket sånt där [att elever berät-
tar om händelser på skolan som de ser som rasistiska], men som du 
säger, att också om dom har någon som lyssnar kanske dom brer 
på också lite, men att den diskussionen på nåt sätt, den kan fort-
sätta på …, alltså där kan man jobba också på nåt sätt [i skolan] 
för att hitta nån lösning, alltså att antingen att dom [eleverna] får 
klart för sig att så här är inte [det är inte fråga om rasism], eller att 
…, eller sen att man kan …, vad kan dom [eleverna] bidra till att 
det blir bättre. 

Siv: Alltså felet det är ju när det blir för laddat. 

Läraren föreslår alltså att situationen ska diskuteras med eleven. När det 
samtidigt ges uttryck för att elevernas berättelser om upplevd diskriminering 
ofta kan handla om att eleverna missförstått eller övertolkat händelserna 
ser jag det som att det i vissa fall kan vara fråga om att lärare, ur majoritets-
perspektivet, begränsar utrymmet för minoritetsperspektivet. I samtalen 
framgår att det inte fanns något forum för att ta upp frågor om exempel-
vis elevers upplevelse av diskriminering och rasism på skolan. Det skulle 
därmed kunna bli komplicerat för den lärare som anser att det handlar om 
rasism eller diskriminering eftersom hon/han då antagligen måste disku-
tera detta med den kollega som varit involverad i situationen. När skolans 
lärare dessutom är en förhållandevis homogen grupp, vad gäller etnicitet, 
försvåras troligtvis möjligheten att dessa frågor kommer på dagordningen 
och att skolans personal reflekterar kring dem, menar jag. 

Den tolkningsrepertoar som jag kallat ”eleven som överkänslig” består 
alltså av lärarnas förklaringar till vad elever beskrivit som rasism eller dis-
kriminering kan vara. Lärarna tolkar elevernas berättelser som något annat. 
De menar att eleverna kan ha missförstått eller övertolkat situationer och 
att det ibland kan ha att göra med elevers dåliga självförtroende. I samtalet 
framkommer inte hur lärarna skulle ha agerat om de liksom eleven hade 
uppfattat att det handlade om att eleven blivit diskriminerad på grund av 
sin utländska härkomst eller hudfärg av exempelvis personal på skolan.
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Eleven som ”den andre”
Ett vanligt sätt att fokusera och hantera mångkultur i skolans praktik är att 
visa upp de olika kulturer som finns representerade (Runfors, 2003). Det 
görs då till exempel genom att man bjuder på mat, visar upp kläder eller 
föremål och spelar musik från olika länder eller kulturer. På en av skolor-
na hade man liknande planer för en vad man kallade ”trivselkväll”, vilken 
också genomfördes. I det här analyserade samtalet görs en utvärdering av 
trivselkvällen.

Maria: Sen var det då danser, och då dansade ju [en elevs] pappa, 
en man alltså, jag tror han är analfabet, jag tror eller han känns som 
ganska låg status, alltså han är lite så här [ böjer på huvudet och ser 
i golvet] när han kommer hit, och, men se honom på dansgolvet, 
det var som att …, […] så då var det danser, olika danser, och så 
vart det efterrätt.

Lena: Provade du några? 

Maria: Jaharå, kurdisk dans, och så sen avslutades det med sago-
berättande, och då var det både barn och föräldrar som berätta sa-
gor och ramsor, och dagen efter …, alltså det har kommit så himla 
mycket …, ja alltså barnen är så glada, dom berättar ”oh min pappa 
dansar, oh min pappa gjorde en ramsa, oh”, dom är som så stolta. 

Meryem: Eleverna berättade för mig, [namn på elev] har berättat 
det för mig, ”vi dansade, föräldrarna dansade”, joo [skratt] kurder-
na är duktiga att dansa, libaneser också dom är duktiga eller hur, 
[skratt].

Här uttrycker lärarna att både barn och föräldrar varit stolta när dem på sko-
lans trivselkväll fått visa upp sin kultur i form av exempelvis dans och sagor. 

Och jag ser ju, dom gjorde ju några, en liten liten utställning, bar-
nen, dom äldre barnen, och skrev om sina länder, och ofta när dom 
står där och pratar så säger dom, ”men vet du där, ja där, där måste 
man ta med sig mat till skolan” och så där, pratar med varann när 
dom står där och läser, och dom som har skrivit är ju ofta där och 
står och tittar på sin text. (Monika)

Elever som gjort en utställning om sina ursprungsländer har också visat sig 
stolta över sitt ursprung, enligt läraren. Följande citat visar att hon tolkar 
elevernas stolthet och intresse som att det har att göra med att de nu fått 
visa upp sina ursprungsländer i utställningen och på trivselkvällen på skolan.
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Maria: Och det tycker jag har kommit nu alltså, man har upp-
märk…, förut har man [elever] liksom nästan velat inte alls se sitt 
ursprung, så där att, utan man vill va som alla andra, men nu kan 
man istället lyfta sig själv lite grann, ” ja jag är från Kurdistan”. 

Lena: Det har förändrats alltså? 

Maria: Jag tycker att jag ser det bland barnen. 

Lena: Över de sista åren eller? 

Maria: Nej, bara nu de sista månad… eller den sista månaden här. 

Lena: Är det för att ni har börjat uppmärksamma, skolan.

Maria: Dom har ju vetat om den här festen som skulle bli, att det 
skulle handla om olika länder och olika kulturer, och dom har lik-
som varit peppade i det där lite grann. 

Klasslärarna har organiserat och genomfört trivselkvällen. Därigenom har 
de flesta föräldrar och barn i de två klasser det gällde träffats och haft trev-
ligt tillsammans. Samtidigt har de fått möjlighet att uppleva lite av de kul-
turer som finns representerade på skolan, inklusive den svenska. I samta-
len tolkas det som att efter trivselkvällen är eleverna stolta över sig och sin 
bakgrund, när den har visats upp i skolan. Kan en alternativ tolkning vara 
att eleverna var glada över att de och deras bakgrund tillfälligtvis (under 
tiden som festen och utställningen planerats och genomförts) hade blivit 
del av ”det vanliga” i skolan? Det som vanligtvis var något extra utanför 
”det vanliga” på skolan hade blivit del av det ”alla” på skolan var engage-
rade i. Det kan dock samtidigt tolkas som att eleverna och deras bakgrund 
genom trivselkvällen och utställningen hålls fram som något speciellt el-
ler annorlunda, fast i positiv bemärkelse. När eleverna och deras bakgrund 
görs annorlunda och exotiskt kan eleven ses som ”den andre”. På det viset 
konstrueras samtidigt det etniskt svenska i förhållande till det annorlunda 
och exotiska, som det ”vanliga”. 

Elevernas annorlundaskap betonas vid flera tillfällen i samtalen. Ibland 
sker detta genom att eleven lyfts fram som en del av det jag kallar skolans 
mångkulturella projekt, men också genom lärarnas tal om vad ”vi” respek-
tive ”dom” gör och inte gör. Därmed definieras de olika identiteterna i re-
lation till ett majoritetsperspektiv. 

Sen tror jag aldrig att man får glömma bort att religionen är ju 
för många invandrare oerhört mycket viktigare än den är för oss 
svenskar, och det tror jag är väldigt viktigt att respektera, alltså visa 
respekt för det, för jag tänkte det en dag när vi skulle prata om ju-
levangeliet, och så har jag en somalisk flicka som är väldigt rigid, 
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alltså dom är muslimer, hon är muslim, och ingenting annat, det 
andra vill hon bara …, det [tycker hon] är äckligt, det är dåligt och 
det är hemskt, och jag såg redan när vi …, när jag sa att ”nu ska vi 
prata om varför vi firar jul”, och ja så där, då vände hon sig om så 
här [vänder ryggen till] och ville liksom bara så här ta avstånd di-
rekt, ”och det, det gör vi ju här i Sverige”, och ”det vore ju jättero-
ligt också någon gång …, det här är ju från bibeln, berättelsen som 
jag nu ska berätta, det vore ju jätteroligt att berätta en berättelse 
från koranen någon gång också, för där finns det ju också berättel-
ser”, ja då börjar hon att titta upp, ”så vi får se om det går att ord-
na, för ni firar ju också, ni har ju också högtider”, så att jag tror att 
man måste på nåt sätt också. (Maria)

Citatet visar olika tolkningar av elevens utanförskap. Läraren beskriver 
elevens respons på att hon ska berätta om julevangeliet, det vill säga det 
som inte är muslimskt, som att eleven tyckte att det var ”äckligt”, ”dåligt” 
och ”hemskt”. Läraren beskriver också att eleven vill ”ta avstånd” genom 
att vända ryggen till läraren och det hon säger. Detta tolkar jag som lära-
rens beskrivning av elevens utanförskap. Vidare relaterar läraren det att 
hon ska berätta om svenskt julfirande med att lyfta fram möjligheten att 
senare berätta om något muslimskt firande av högtider. Samtidigt som 
hon öppnar för möjligheten att inkludera det muslimska i skolvardagen 
tydliggörs också att det inte är del av det vanliga i skolan, inte ens i den-
na klass där cirka 50 % av eleverna har muslimsk bakgrund. Läraren blir 
den som avgör om det muslimska ska få ta plats eller inte och i så fall i 
vilken grad och eventuellt också hur det ska representeras. Samtidigt som 
hon försöker inkludera det muslimska betonar hon också olikheterna och 
elevens utanförskap. May (1999) framhåller vikten av att lyfta fram så-
dant som ses som problematiskt för att möjliggöra upprätthållandet av 
en reflexiv kritik när det gäller frågor om mångkultur. Detta krävs efter-
som kultur är del av en diskurs om makt och ojämlikhet vilken behöver 
synliggöras om den ska kunna rekonstrueras. I följande citat lyfter läraren 
också fram att för hälften av eleverna i klassen är inte deras kultur repre-
senterad i skolvardagens sammanhang. 

[Om att uppmärksamma en stundande muslimsk högtid] Dom 
[elever med muslimsk bakgrund] firar ju tillsammans, alla dom här 
barnen vi har, dom har ju den här [festen] på Folkets hus, men om 
det finns någonting som vi gör nu när vi firar våran jul, vi pysslar 
lite grann, vi sjunger lite sånger, om det finns nånting sådant man 
kan göra [i skolan], bara lite grann, så att dom [eleverna] får kän-
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na att vi [i skolan] faktiskt också uppmärksammar deras högtid lite 
grann, för dom är ju hälften, hälften av barnen i klassen nästan som 
firar. (Maria)

Även om meningen är att inkludera eleverna med muslimsk bakgrund i 
skolan kan resultatet bli att eleven samtidigt konstitueras som ”den an-
dre”. Vad som ses som normalt och vanligt tolkas ur ett majoritetsper-
spektiv. Trots att cirka hälften av eleverna i klassen har muslimsk bak-
grund beskrivs det av läraren i klassen i termer av att ”vi” firar jul och ”ni” 
firar andra muslimska högtider och att ”vi” ska uppmärksamma ”dom”.  
Eleverna kan därmed konstitueras som några som inte riktigt hör dit el-
ler inte hör till ”det vanliga”. Det eleverna gör och säger tolkas genom 
lärarnas majoritetsperspektiv, vilket gör att elevens annorlundaskap be-
tonas. Detta har även May (1999) lyft fram. Han menar att det är svårt 
att prata om och erkänna kulturella skillnader utan att bygga in ett ”vi” 
och ”dom”. Det handlar inte om att försöka se det typiska hos en individ 
utan snarare om att uppnå en balans mellan att erkänna och understödja 
individers särställning, att erkänna individens rätt att själv definiera och 
skapa sin egen identitet och att samtidigt se att individen är förankrad 
i en större helhet, menar May. Både det individuella och det kulturella 
bör tas i beaktande och ses som föränderliga. Kanske några av eleverna 
med muslimsk bakgrund firar jul eller inte firar den muslimska högtiden. 
Kanske några av de etniskt svenska eleverna har planer på att följa med 
på den muslimska festen och fira den muslimska högtiden. Att utgå från 
att man inte vet svaren och ändå våga ta upp diskussionerna. 

Den tolkningsrepertoar som jag här kallat ”eleven som ’den andre’” är 
alltså uttryck för lärarnas vilja och intentioner att inkludera de kulturer 
som finns representerade på skolan. Det görs genom att visa upp elevernas 
ursprungskulturer i skolan under en viss period. Dessa kan då samtidigt 
ses som speciella, annorlunda och exotiska. Genom att lyfta fram de oli-
ka kulturerna görs det svenska till det vanliga och samtidigt tydliggörs att 
”de andra” kulturerna inte är del av det vanliga. De definieras i relation till 
majoritetsperspektivet vilket gör att elevernas annorlundaskap betonas och 
därmed utgör eleven ”den andre”.

Eleven som subjekt
Genom modersmålslärarna inkluderades ytterligare ett perspektiv och ib-
land skapades då en mer sammansatt bild av situationer i skolan där eleven 
sågs mer som ett subjekt. Ett sådant exempel är när situationen handlade 
om ett av skolan planerat besök i kyrkan med klassen. De muslimska för-
äldrarna skulle avgöra om deras barn skulle följa med eller inte. 
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Då vet du varför [eleverna inte vill följa med till kyrkan], dom tittar 
på varandra [de gör som kompisarna gör]. (Meryem)

Vissa elever, det berättas av andra [skvallras], om dom går till kyr-
kan, till exempel min dotter, hon går i åttan […] hon frågade mig: 
”mamma, det är, det går bra att jag går till kyrkan?” jag sa: ”har 
många gånger jag var i kyrkan i hemlandet, kanske mer än hund-
ra gånger”, hon sa: ”jag vill gå, men mina kompisar dom retar mig 
[…] på grund av det, därför vill jag inte följa dom [klassen]”, det 
är hennes svar. (Meryem)

Här för modersmålsläraren in barnets/elevens perspektiv i samtalet. Fokus 
flyttas och det är inte bara majoritetsperspektivet som tydliggörs. Vi har ti-
digare sett att i repertoaren ”eleven som överkänslig” förs elevens perspektiv 
in i samtalet av klasslärare, som sedan ifrågasätter elevens uppfattning och 
gör andra tolkningar. I repertoaren ”eleven som subjekt” diskuterar också 
klasslärarna utifrån andra tolkningar än modersmålslärarna. De menar att 
frågan handlar om religion och att vissa föräldrar med muslimsk identitet 
inte vill att deras barn ska följa med till kyrkan. För modersmålsläraren som 
tolkar det ur elevperspektiv kan det istället handla om att eleven vill göra 
som sina kompisar för att inte bli retad. Enligt min tolkning ses eleven då 
som subjekt eftersom elevens synsätt är i blickfånget. Modersmålslärarna i 
gruppen är också föräldrar och när vi pratar om elever kan det handla både 
om deras elever och om deras barn.

Om ett utanförskap konstitueras för eleverna i skolan och kontakten mel-
lan föräldrar och skola inte hittat fungerande kanaler kan det bli eleven som 
får hantera konsekvenserna. Följande citat ger uttryck för detta.

Dom [barnen] äter aldrig i skolan, dom gömmer sig under bordet när 
maten kommer eller nånting, dom är väldigt, väldigt så. (Meryem)
Dom [barnen] får inte måla, inte rita tomtar, inte rita ljus, inte lyss-
na på musik, inte gå på gympa, inte, inte, inte, dom gör ingenting, 
dom får inte prata svenska, jag känner familjen. (Malika)

[ifall elever får följa med klassen på besök till kyrkan eller inte]
Men det går inte att säga till barnen: ”det är barnen som bestäm-
mer”, måste man veta, att diskutera också: varför ja, varför nej. 
(Meryem)

Dessa kommentarer utgår från barnet som subjekt och hur det agerar i sko-
lan. Eleverna beskrivs som att de befinner sig i ett utanförskap, det vill säga 
utanför ”det vanliga” i skolan. Jag tolkar detta som att det handlar om en 
situation som kan uppstå när skolans kultur skiljer sig mycket från hemmets 
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kultur samt när skolans personal och föräldrarna inte litar på varandra och 
inte kommunicerar med varandra. Barnet kan komma i kläm mellan sko-
lans regler och hemmets regler och får då hantera konsekvenserna, exem-
pelvis genom att inte vara fullt delaktig och kanske inte heller förstå varför. 
Modersmålslärarna menar att för att inte barnet ska försättas i situationer 
som dessa behövs kontakt mellan skola, föräldrar och elev. 

Den tolkningsrepertoar som jag här kallat ”eleven som subjekt” består 
alltså av ett antal beskrivningar av situationer i skolan utifrån elevens per-
spektiv. Dessa beskrivningar görs av modersmålslärare som ibland gör an-
dra tolkningar ur minoritetsperspektiv. En situation som beskrivs av klass-
lärarna som att det handlar om religion ses av modersmålslärarna som att 
det handlar om att vilja göra som sina kompisar. Här uttrycks också upp-
fattningen om att det är eleven som får hantera ett utanförskap då det inte 
finns någon kontakt mellan hem och skola. 

Föräldrarna som problem
Som redan sagts handlar samtalen huvudsakligen om elever och en relativt 
liten del om föräldrar. I den mån föräldrarna nämns kan paralleller dras till 
det sätt som elever beskrivs, nämligen ur både ett bristperspektiv och ett 
tillgångsperspektiv. Lärarna talar om föräldrarna som att de både har brister 
och är kunniga. Klasslärarna pratar framförallt om deras brister. Moders-
målslärarna framställer föräldrarna som kunniga, vilket framkommer i nästa 
tolkningsrepertoar. Både klasslärare och modersmålslärare beskriver att för-
äldrarna saknar kunskaper och främst vad gäller kunskap om den svenska 
skolan, vilket jag ser som ytterligare en tolkningsrepertoar. Följande citat 
visar repertoaren föräldrar som problem.

Sonja: Men när det kommer till skrivuppgifterna, då är det svårt 
[för eleverna som inte har svenska som modersmål]. 

Sonja: För dom flesta [elever som inte har svenska som moders-
mål] jobbar ändå bra, inte alla men många har hemifrån väl den 
här tyngden, att de måste prestera och jobba och läsa. 

Siv: Ja, jo dom ska lyckas, det …, dom har fått en chans som dom 
vill utnyttja, jaa, eller ta vara på ska jag säga. 

Lärarna beskriver att eleverna till viss del misslyckas med studierna i skolan 
trots att de arbetar och gör det de ska. De tillskriver också föräldrarna en 
viss del av elevernas engagemang i skolarbetet men samtidigt beskrivs det 
som att eleverna har höga krav på sig från föräldrarna att de måste prestera 
och lyckas i skolan. Det beskrivs också som att de på ett negativt sätt är mer 
styrda av sina föräldrar vilket även följande citat visar.
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För man märker också det att, det alltså vilken, om man jämför 
med svenskar alltså, i den här gruppen, även att hur mycket dom 
blir, dom flesta mång… ja väldigt många invandrarelever blir i mer 
tydligt påverkade hemifrån hur dom ska tycka och tänka, och vil-
ka alltså, mycket alltså, det märks i alla fall tydligare än hos svens-
ka elever. (Sonja)

Läraren menar alltså att dessa elever i hög grad påverkas av sina föräldrar 
i hur de ska tycka och tänka. Eleverna med utländsk bakgrund framställs 
som mindre självständiga än elever med etnisk svensk bakgrund. 

Men sen så, det var ju som hon [Parszyk] tog upp här i början ock-
så då, att det finns ju en annan roll för vuxna, alltså vuxna föräld-
rar och vuxnas roll kan vara mer auktoritär i många kulturer än i 
den svenska, alltså den svenska har ju en väldigt svårtolkad kultur, 
för den är både demokratisk och vänlig, men ändå finns det väldigt 
tydliga regler, eller det finns lite mer osynliga gällande regler, som 
inte är så lätt att få fatt på. (Siv)

Föräldrarna beskrivs som mer auktoritära än etniskt svenska föräldrar och 
som att de på ett negativt sätt påverkar sina barn. Detta stämmer med kul-
turantropolog Sawyers (2006) studie och den syn på familjer med utländsk 
bakgrund som kom till uttryck hos de syo-konsulenter som hon intervjuat. 
De menade att föräldrarna påverkade sina barn ”antingen för mycket eller 
på fel sätt” inför elevernas val till gymnasiet (s. 209). Det som skulle kunna 
beskrivas som föräldrars engagemang för att det ska gå bra för deras barn 
i skolan beskrivs av läraren i min studie som att det blir en belastning för 
eleven. Eftersom forskning visar att det sällan finns en bra kontakt mel-
lan föräldrar med utländsk bakgrund och skolan kan man anta att dialog 
ofta saknas (Eckerbrant Cantillo,1985; Bunar, 2001; Rodell Olgaç, 2001). 
Även Runfors (2003) framställer föräldrakontakten som ”sparsam”. Synen 
på föräldrarna som alltför auktoritära kan därmed påverka relationen mel-
lan skolan och föräldrarna. Det kan leda till att föräldrar ses som problem 
istället för exempelvis en källa till information om eleven och elevens bak-
grund (jfr Runfors, 2003). Vid ett annat tillfälle i samtalen beskrivs föräld-
ern som för lite auktoritär som låter sitt barn bestämma.

Och likadant nu, när vi skulle göra kyrkobesök i fredags, så dök det 
också upp en sådan här sak som jag tänkte på, att vi har ju varit tyd-
liga med att gå ut då med att dom som inte ska va med måste med-
dela sig, antingen telefon, komma hit eller skriva nånting, så vi vet 



85

att barnen inte ska följa med till kyrkan, men då blev det så här att, 
några föräldrar lämna åt barnen att bestämma det, så barnen kom 
så här: ”jag vill inte”. (Monika)

Här tolkar jag det som att läraren menade att föräldrarna borde ha intagit 
en mer auktoritär roll gentemot sina barn. Tidigare framkom att föräldrarna 
ibland sågs som alltför auktoritära genom att de ställde för höga krav på sina 
barn att de skulle prestera i skolan. Föräldrarna kan alltså betraktas som att 
de på ett negativt sätt påverkar sina barn, ibland för mycket och ibland för 
litet. Hur föräldrarna ska göra för att ”göra rätt”, bedöms av lärarna utifrån 
majoritetsperspektivet. När en eller ett par av föräldrarna beskrivs som allt-
för auktoritära tillskrivs detta gruppen föräldrar med utländsk bakgrund, 
trots att föräldrarna vid ett annat tillfälle beskrivs som för lite auktoritära. 
Istället för att visa på variationerna i föräldragruppen framställs föräldrarna 
som en homogen grupp. 

Liksom när det gäller eleverna beskrivs föräldrars bristande kunskap i 
svenska språket som en av orsakerna till att problematiska situationer upp-
står för lärarna i skolan, vilket följande citat visar.

Problemet med kyrkan, det var ett sånt där konkret problem, som 
uppstod, en annan gång kanske när jag skulle behövt ringa till den 
föräldern, men jag sket i det, för jag visste ju att han kan ändå inte 
språket, och det blir för komplicerat, så att jag får hoppas det här 
rättar till sig, det är ju såna där. (Maria)

Här beskriver läraren hur hon på grund av språksvårigheter väljer att inte 
ta kontakt med föräldrarna, trots att hon tycker att det finns ett behov av 
kontakt. Det verkar inte finnas något stöd för läraren att hantera situatio-
ner som dessa i vardagspraktiken och det blir då till ett problem för henne. 
Språket kan sägas fungera som en barriär. På samma gång tydliggör språket 
vem som har tillhörighet och vem som inte har det (Fanon, 1971).

Lärarna beskriver att många för dem ovanliga situationer uppstår i den 
alltmer mångkulturella svenska skolan, ibland i form av problem som lärarna 
måste ta itu med. Ofta bestämmer de själva hur de ska hantera situationen. 
Ibland väljer de att blunda och hoppas att problemen ska försvinna. Svåra 
frågor kan ibland, enligt klasslärarna, diskuteras i arbetslaget, men där ingår 
exempelvis inte modersmålslärarna. Rådande diskursiva mönster definierar 
föräldrarna som annorlunda och därmed som problem och strukturella vill-
kor inkluderar inte något stöd för lärarna. Lärarna har dock makt att tolka 
situationen. Samtidigt ligger ett stort ansvar hos lärarna att bestämma hur 
situationen ska hanteras. 
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Den tolkningsrepertoar som jag här kallat ”föräldrarna som problem” be-
står alltså av en uppsättning förklaringar till vad klasslärarna anser försvårar 
möjligheter till kontakt mellan skolans personal och föräldrarna. Föräldrarna 
beskrivs som att de ibland är för lite och ibland för mycket auktoritära, styr 
sina barn på ett negativt sätt och ställer för höga krav. Föräldrarnas brister 
i svenska språket anses ställa till med problem för lärarna.

Föräldrarna som kunniga
I det samtal som modersmålslärarna medverkar i framhålls föräldrarna ib-
land inte alls som problem utan tvärtom som kunniga och därmed som en 
potentiell tillgång. 

Men jag kan inte lika mycket som en förälder, som kanske kan 
komma och prata, ok vid behov jag kan hjälpa, stötta, kan hjäl-
pa till exempel med språket, […] men att dom själva [föräldrarna] 
känner sig mera engagerade. (Meryem)

Detta citat visar att modersmålsläraren ser föräldern som den mest kunniga när 
det gäller barnets ursprungskultur, även om föräldern kanske behöver språkligt 
stöd för att kunna exempelvis berätta för klassen. Hon menar också att föräld-
rarna känner sig engagerade i sina barns skolgång. Genom att samverka med 
föräldrarna skulle lärarna kunna få mer kunskaper om sina elever och deras 
bakgrund (jfr Nordenstam & Wallin, 2002). Både föräldrar och barn borde 
få möjlighet att engagera sig mer i skolan, vilket också följande citat visar.

Kan man inte till exempel be någon förälder, eller två, tre föräldrar 
[komma till skolan och berätta om en muslimsk högtid]? Eller bar-
nen själva kan engagera sig. (Malika)

Eleven är det gemensamma intresset och genom att minska distansen mel-
lan skola och hem skulle större möjligheter både för familjen/eleven och 
också för skolan/samhället kunna utvecklas. Sociologen Nihad Bunar me-
nar att ett större integrationsarbete i samhället behövs som stöd till enskilda 
insatser vid enskilda skolor. Samtidigt ser han ett ”individuellt engagemang 
och individuella praktiker [som] en av de viktigaste öppningarna mot för-
ändringar” i detta arbete (Bunar, 2001 s. 278). 

Den tolkningsrepertoar, som jag här kallat ”föräldrarna som kunniga”, 
består alltså av några beskrivningar av föräldrarna som ges av modersmålslä-
rarna i ett av samtalen. Föräldrarna beskrivs som att det är de som har kun-
skap om barnens bakgrund och att de har engagemang i barnens skolgång. 
Därför bör de också ges möjlighet att bli mer delaktiga i skolan.
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Föräldrarna som behöver kunskap
Ibland uttrycker lärarna uppfattningen att föräldrarna saknar tillräckliga 
kunskaper, både om det som skolan förmedlar till eleverna och om hur den 
svenska skolan fungerar. Detta visar följande citat.

Nu ska vi [i klassen] prata om varför vi firar jul, och ja så där.  
(Maria)

Också måste föräldrarna veta om det [svenskt julfirande] också, vis-
sa föräldrar dom vet ingenting om det, men vi till exempel i Irak, 
kanske också Libanon, det finns till exempel en Christian familj, 
den andra är muslim. (Meryem)

Enligt modersmålsläraren behöver föräldrarna få mer kunskap om vad sko-
lan förmedlar om majoritetskulturen till deras barn. Jag tolkar det som att 
hon menar att vissa föräldrar både saknar kunskap om den svenska kulturen 
och om vad skolan lär ut till deras barn. Lärarna menar att föräldrarna också 
behöver kunskap om skolan och hur den fungerar, vilket nästa citat visar.

Maria: På nåt sätt tror jag också att det stärker föräldrarna att veta 
mer, att ha mer kunskaper om vad som händer [i skolan], att kun-
na vara föräldrar alltså. 

Mats: Ja, för jag tror att det är många föräldrar, oavsett vars dom 
kommer ifrån, som har …, inte alls vet vad vi gör på dagarna. 

Meryem: Joo. 

Maria: Och då kan inte barnen komma hem och säga, ”jo men jag 
skiter i det där, jag behöver inte göra det”, ”nej men vet du att du 
ska göra det där”. 

För att ett samarbete mellan skolans personal och föräldrar ska utvecklas 
menar lärarna att föräldrarna behöver veta mer om vad barnen gör i skolan. 
Det skulle underlätta ett sådant samarbete. En av klasslärarna lyfter fram 
att detta gäller föräldrar i allmänhet och inte bara föräldrar med utländsk 
bakgrund. Modersmålsläraren menar dock att vissa av dessa föräldrar ock-
så till stor del saknar kunskap om hur den svenska skolan är strukturerad, 
vilket följande citat visar.

En del föräldrar dom vet inte till exempel …, deras barn är på hög-
stadiet, dom vet inte vad läser dom, när dom ska gå till gymnasium, 
när du frågar dom [föräldrarna] dom vet inte vad ska dom [barnen] 
läsa, vilket linje dom hade valt, dom vet ingenting. (Meryem)
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I denna tolkningsrepertoar, som jag kallat ”föräldrarna som behöver kun-
skap”, beskrivs föräldrarna av lärarna som att de i ännu högre grad än för-
äldrar med etnisk svensk bakgrund saknar kunskap om den svenska skolan. 
Det handlar om kunskap om den svenska kulturen som förmedlas till de-
ras barn i skolan, om vad deras barn gör i skolan och om hur skolan är or-
ganiserad. Lärarna menar att i ett samarbete med föräldrarna skulle denna 
kunskap utvecklas. I den förra tolkningsrepertoaren ”föräldrarna som kun-
niga” uttryckte modersmålslärarna att genom ett samarbete med föräldrarna 
skulle lärarna kunna få mer kunskaper om eleverna och deras bakgrund. 
Det handlar om samverkan mellan gruppen elever med utländsk bakgrund 
samt deras föräldrar och skolans personal, där skolan utvecklar mer kunskap 
om barnen och föräldrarna mer kunskap om skolan. Att döma av dessa ut-
talanden anser varken klasslärarna eller modersmålslärarna, att denna typ 
av samverkan sker i tillräcklig omfattning.

I min analys av samtalen har nio tolkningsrepertoarer kring eleverna 
och deras föräldrar synliggjorts. Dessa repertoarer antar jag påverkar vilka 
strategier lärarna anser som lämpliga när det gäller att hantera frågor kring 
mångkultur i skolan. De påverkar troligtvis också lärarnas förhållningssätt 
gentemot eleverna och föräldrarna.

5.	Tolkningsrepertoarer	i	två	dialoggrupper

Som del av arbetet i dialoggrupperna på Österskolan och Markskolan pre-
senterade jag de tolkningsrepertoaranalyser jag gjort utifrån lärarnas sam-
tal. Tolkningsrepertoarerna presenterades i två lärargrupper, i var grupp för 
sig; vid ett tillfälle i den mindre gruppen på Österskolan och vid två till-
fällen i den större gruppen på Markskolan.21 Lärarna hade även tillfälle att 
läsa den skriftliga rapporten innan den publicerades. Det fanns två anled-
ningar till att visa lärarna analysen. För det första hade vi bestämt i början 
av projektet hur vi skulle förhålla oss till det empiriska materialet. Det be-
stämdes att lärarna skulle få läsa det jag skulle komma att skriva innan det 
skulle publiceras. För det andra hade jag tolkat lärarnas utsagor i analysen 
av samtalen och ville veta om dessa tolkningar verkade trovärdiga för dem. 
Ett validitetskriterium för vad som kallas ”naturalistic research” är att fors-
karen visar analys av data för de som har tillhandahållit materialet (Lincoln 
& Guba, 1985). Inom ”practitioner research” är ett validitetskriterium att 

21 Den analys som presenterades är den som senare publicerades i Kamali, M & Sawyer, L 
(2006) Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Rapport av 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2006:40.
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The quality of a practitioner research study is determined through 
a process of negotiation in which the different purposes and au-
diences served by a piece of research are taken into account. Mem-
bers of the various audiences served by a research study would con-
tribute their perspectives about the worthwhileness of the research. 
(Zeichner & Noffke, 2001, s. 24)

Reaktionerna från båda lärargrupperna var att rapporten var intressant och 
spännande men delvis ”negativt laddad”. Lärarna ville diskutera tolknings-
repertoarerna. Båda grupperna ansåg samtidigt att fler inom skolan borde 
få ta del av rapporten, eftersom den handlar om

[…] nånting som finns i hela skolan, det är inte bara vi [de två lä-
rarna i dialoggruppen på Österskolan] som har en viss inställning. 
(Siv)

I den mindre gruppen lärare på Österskolan diskuterades framför allt de 
tolkningsrepertoarer som hade sin utgångspunkt i deras samtal. Lärarna me-
nade att de kände igen tolkningsrepertoarerna jag hade lyft fram och gav 
även fler exempel ur sin vardagspraktik. I den större mer heterogena grup-
pen på Markskolan tyckte lärarna att materialet var ”intressant” och de var 
”nyfikna” och tyckte att ”det var roligt att göra de här nedslagen” i de olika 
tolkningsrepertoarerna. Här diskuterades samtliga repertoarer. Lärargrup-
pen på Markskolan ställde sig flera gånger frågan hur innehållet i rappor-
ten förhöll sig till det praktiska arbetet på skolan. De föreslog att rapporten 
kunde bidra till att väcka en diskussion om praktiken.
När det gällde repertoarerna ”eleven som problem” och ”eleven som resurs” 
refererade lärarna på Österskolan till en nyligen inträffad situation på sko-
lan. Lärarna menade att situationen kunde tolkas olika ur elevens respek-
tive lärarens perspektiv. Det handlade om att det skulle komma fler elever 
med utländsk bakgrund till skolan och att skolans lärare funderade över om 
eleverna skulle spridas till flera klasser för att det då skulle bli minst pro-
blem, för eleverna och för lärarna. Eleverna såg det, enligt läraren i svenska 
två, tvärtom som att 

Det är synd att det är så få invandrare här [i klassen]. (Sonja) 

Eleverna önskade att fler elever med utländsk bakgrund skulle få gå i samma 
klass. Situationen tolkades alltså med två olika utgångspunkter, vilket lyf-
tes fram i diskussionen kring tolkningsrepertoarerna. Vissa lärare menade 
att det kunde bli mer jobb för lärarna att ha många elever med utländsk 
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bakgrund i samma klass. Enligt andra vore det bättre att sprida eleverna så 
att det inte skapades ”subkulturer” eller ”olika grupperingar”, vilket skul-
le kunna bli till nackdel för eleverna. Å andra sidan fanns från elevhåll en 
önskan om en mer etniskt heterogen klass. Enligt de slutsatser som drogs 
i diskussionen handlade det om att välja att se situationen ur ett specifikt 
perspektiv. Klassläraren Siv framhöll att läraren då

Väljer att se just den sanningen och inte den andra sanningen. (Siv)

Det tillhör en lärares arbetsuppgifter att vara med och besluta i frågor som 
huruvida eleverna med utländsk bakgrund ska samlas i en klass eller spri-
das ut i flera klasser. Det kan dock vara svårt för lärare att se en situation 
ur elevernas perspektiv, även när det gäller etniskt svenska elever. Eftersom 
det kan vara ännu större distans mellan lärarens och elevens erfarenheter 
när det gäller elever med utländsk bakgrund – det handlar om majoritets- 
och minoritetsperspektiv – kan det möjligtvis vara svårare för läraren att se 
elevens perspektiv när det gäller dessa elever. Om frågorna inte diskuteras 
med exempelvis personer med annan etnisk bakgrund, som modersmåls-
lärare, föräldrar med utländsk bakgrund eller eleverna själva, kanske bara 
majoritetsperspektivet blir synliggjort. 

När det gällde repertoaren ”eleven som överkänslig” kände lärarna igen 
sig i beskrivningen. Det som tolkades som rasism eller diskriminering av 
elever med utländsk bakgrund tolkades av lärare som att eleverna kunde ha 
missförstått situationen och därmed sågs eleven som överkänslig. Det var inte 
så, poängterade lärarna, att de ansåg att eleverna verkligen var överkänsliga. 
Men det kunde vara svårt att exempelvis ta upp och reflektera kring frågor 
om rasism på skolan. Det var lättare att ”sopa igen” och försöka ”göra det 
positivt” (Siv). Om en elev hade berättat om något som hänt på en lektion 
i ett annat ämne kunde det vara svårt att ta upp det i kollegiet, menade lä-
rarna, eftersom det var känsligt att försöka påverka eller kritisera en kollega. 
Lärarna ville ge eleverna ”hopp och tro inför framtiden” (Siv) istället för 
att ta upp problem i vardagen. Det fanns inget forum där lärarna kunde ta 
upp frågor om elevers upplevda rasism. Att ta elevers oro på allvar kunde 
därför samtidigt betyda att kritisera en kollega. 

När det gällde repertoaren ”eleven som ’den andre ’”, det vill säga när elev-
en konstruerades som någon exotisk och annorlunda, ansåg lärarna att det 
vore ”onaturligt” att inte se att det finns skillnader. Det finns situationer när 
personer från olika kulturer inte förstår varandra. Klassläraren Siv menade att 

Det är verkligen aldrig rakt och enkelt, vilket perspektiv man än ser 
det utifrån. (Siv samtal 11 nov 2005)



91

Lärarna på Markskolan funderade över vilket förhållningssätt lärare skulle 
kunna ha för att inte exkludera eller exotisera elever med utländsk bakgrund:

Mats: Kan inte utgå från att man själv, alltså du måste ställa dig ut-
anför din egen vad ska jag säga nationalitet, jag är en lärare, jag är 
ingen vad ska man säga, för som man tar det som står längst uppe 
där nu, ”nu ska vi prata om varför vi firar jul”, det är ju för att, jag 
menar man, jag är från Sverige, då, då säger man, då blir det så.

Lena: Men samtidigt säger du nånting annat va.

Mats: Ja alltså, ja alltså man säger varför vi firar jul, det är ju det 
man gör, därifrån min kultur.

Lena: Men det som är problematiskt där, nånting väldigt enkelt 
som är problematiskt, det är ju det att många invandrarbarn fi-
rar jul fast på ett annat sätt, men det är ju inte bara det, utan det 
är det här som man gör, det som blir effekten va av att man delar 
upp i vi och dom.

Mats: Jo, men man hade kunnat göra så här, ”nu ska vi prata om 
hur vi firar jul”, nej, nu kom samma sak igen, men ’’hur man, hur 
man [firar jul]”.

Lena: Eller ”nu ska vi prata om hur vi firar jul, är det några som fi-
rar jul här”.

Mats: Ja, men det är ju det, man måste ta bort just den grejen, hur 
vi alltså, man kan inte utgå ifrån, vad ska man säga, sig själv utan.
Monika: Får gå och tänka på det här, alltså de här småorden blir 
så viktiga så att det blir svårt att förhålla sig, […] hur ska jag pra-
ta för att låta så neutral som möjligt, det blir inte så mycket kvar av 
det jag kan säga, därför att hela jag är ju färgad av det jag säger, ska 
jag då inte visa det utan hålla något perspektiv som inte finns, på 
något abstrakt plan, […] det går ju inte, det kan man ju inte göra. 

Lena: Så att det är ju ingen väg att gå va, vägen att gå.

Mats: Det måste ju vara att man, som jag ser det, gör en medveten 
på att man gör en sån sak va. 

(samtal 27 okt 2005)

Lärargrupperna var överens om att mötet med elever med utländsk bak-
grund och deras föräldrar krävde mer av läraren än mötet med etniskt 
svenska elever och föräldrar samt att många för lärarna ovanliga situationer 
och missförstånd uppstod. Maktpositionerna och förhållandet mellan mi-
noritets- och majoritetsperspektiv är svåra att förändra. Som lärare kan det 
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gå att utveckla en medvetenhet om situationen, menade Mats. Det kan då 
samtidigt medföra att läraren väljer andra strategier.

Enligt lärarna fanns det inget stöd eller forum på skolan för att hantera frå-
gor om elevers upplevda rasism på skolan och inte heller strukturer för att un-
derlätta när lärare behövde ta kontakt med föräldrar med utländsk bakgrund 
som inte talade mycket svenska. Detta innebar att språket blev ett hinder för 
lärare i deras vardagspraktik, exempelvis när det gällde samverkan med för-
äldrar. Eleven och även föräldern konstituerades då som problem. Vi disku-
terade repertoaren ”föräldrar som behöver kunskap” och att eleven utnyttjar 
situationen genom att exempelvis inte lämna information till föräldrarna om 
ett möte på skolan. Föräldrarnas kunskapsbrist, menade Monika, försvårar 
därmed samarbetet mellan föräldrarna och skolan. Mohammad uttryckte att  

Egentligen skulle man inte lägga bristen på varken föräldrar, barn el-
ler lärarna, det skulle läggas på själva systemet, […] skolsystemet är 
inte anpassat för själva situationen. (Mohammad samtal 27 okt 2005)

Lärarna på Markskolan funderade över vilka konsekvenser de slutsatser som 
drogs i rapporten kunde få för den fråga som fokuserades i gruppens projekt. 
Frågan om att utveckla samverkan mellan skolans personal och föräldrar 
med utländsk bakgrund. Klasslärare Maria menade att många möten med 
föräldrar planerades på skolans eget, traditionella vis och föreslog att detta 
borde utvecklas. Målet borde vara att nå resultat som också föräldrarna är 
nöjda med. Hon menade att

Sen kanske det inte blir som skolan vill, men man [föräldrar och 
skolan] måste försöka att mötas ändå. (Maria samtal 27 okt 2005)

Båda grupperna var överens om att personalen på skolan behövde få tid för 
att dessa frågor skulle tas på allvar och föras upp på dagordningen. Lärar-
na behövde tid till reflektion och till samverkan och möten med föräldrar. 
Mer samverkan med föräldrar med utländsk bakgrund, menade Monika, 
kunde leda till att ”det blir mera öppet på något sätt” och att när man inte 
förstår varandra ”kan man säga ’jag förstår inte riktigt vad du säger’”. En-
ligt Mohammad kan möten mellan skolans personal och föräldrar med ut-
ländsk bakgrund behöva mer tid speciellt när det gäller svårare frågor och 
elevvårdsärenden. Även fortbildning för lärare och rektorer behövs, mena-
de lärarna, för att möjliggöra för skolans personal att få fler perspektiv än 
att se en grupp elever och deras föräldrar som problem. Genom att ta del 
av och diskutera tolkningsrepertoaranalysen kunde lärarna tydliggöra och 
reflektera kring sina värderingar och utgångspunkter. 
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6.	Avslutande	reflektioner

I samtalen framkommer att vissa faktorer anses försvåra kontakten eller 
samverkan mellan skolans personal och föräldrarna.

Och så vet man att det samtalet, jag menar, så tänkte jag också själv 
här när jag, att dom samtal jag har med invandrarfamiljer tar läng-
re tid, och jag vet att jag ändå bara får räkna trettio minuter som ar-
betstid, jag vet inte när det gäller tolk så kanske man kan få legiti-
mitet för att det måste ta längre tid, för allting behöver ju sägas två 
gånger, men alltså det finns det här. (Siv)

Ja just att försöka använda det vi gör alltså, ja så att dom [föräldrar] 
kan komma och se vad vi gör [i skolan], men just ja och just det att 
då är ju problemet att få så många som möjligt att komma hit, jag 
menar alla kan ju kanske inte komma hit dagtid, men jaa. (Mats)

Men det här tog en kollega upp, tyckte det var ganska intressant 
grej som ju finns alltså, det finns lite bäring i det han säger, så 
här, dom här eleverna som du har tolk till vid utvecklingssamta-
len, då är ju problemet vardagskontakten, för det drar man ju sig 
för, det här som när man ringer hem till vilka som helst och lö-
ser små frågor innan de blir stora och så, att det är ett problem 
då, och det är väl rätt rejält, och då är ju frågan om hur man lö-
ser det ändå. (Siv)

De faktorer som framför allt lyfts fram är tid och språk. Samtal med för-
äldrarna tar längre tid än samtal med etniskt svenska föräldrar, på grund av 
föräldrarnas otillräckliga kunskaper i svenska språket. Samtidigt får man 
inte räkna längre tid för sådana samtal än för andra föräldrasamtal. Om det 
skulle tas med i beräkningen att det tar längre tid att prata med föräldrar 
med utländsk bakgrund skulle det kunna betyda att lärarna tilldelades ett 
mindre antal föräldrar att ha samtal med. Reglerna är dessutom inte tydliga 
när det gäller att räkna den extra tid det anses skulle ta om tolk används. 
Det finns alltså oklarheter angående den strukturella praktiken. Att det är 
svårt att få föräldrarna med utländsk bakgrund att komma till skolan och 
mer omständligt att ha samtal med dessa föräldrar upplevs också som pro-
blem för lärarna. I sin avhandling i pedagogik lyfte Bouakaz (2007) fram 
tid- och språkbarriären som två av de största hindren för samverkan mel-
lan skolan och föräldrarna med arabisk bakgrund. Lärarna i Bouakaz studie 
menade att de hade ont om tid och att detta hindrade ett samarbete med 
föräldrarna. I min studie påpekar lärarna att villkor som inte inkluderar att 
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samtalet får ta längre tid gör detta till ett problem för dem. Jag tolkar det 
som att lärarna anser att det finns strukturella hinder eller oklarheter som 
försvårar denna form av föräldrasamverkan.

Vid några tillfällen i ett av samtalen kommenterar en av lärarna sin egen 
inställning och förhållningssätt till frågor kring föräldrasamverkan. 

En annan gång kanske när jag skulle behövt ringa till den föräld-
ern, men jag sket i det, för jag visste ju att han kan ändå inte språ-
ket, och det blir för komplicerat, så att jag får hoppas det här rätt-
tar till sig, det är ju såna där.22 (Maria)

Det känns lite grann som att när det blir en sån här grej [en för lä-
rarna svårförståelig situation], för det är ju så sällan egentligen, då 
bara blundar man, så blundar, [skratt] och tar sig igenom ungefär, 
att den här gången går det nog vägen, […] man funderar inte nå-
got mer över nästa gång det här händer, utan man tar grej för grej 
som kommer upp,” ja vi klarar oss nog den här gången” [skratt]. 
(Maria)

Samtidigt som elever och deras föräldrar lyfts fram i samtalen som problem 
i skolan framhåller en lärare också det problematiska i hur hon själv agerar 
i vissa situationer, nämligen att undvika situationer som anses för svåra. De 
strategier läraren berättar om är alltså inte bara sådana som ställer henne i 
en positiv dager. 

Frågor kring det mångkulturella samhället och den alltmer etniskt och 
kulturellt heterogena svenska skolan har varit aktuella i båda dialoggrup-
perna.23 Frågor som har att göra med majoritetsperspektiv och minoritets-
perspektiv har stått i fokus. Som jag har hävdat i min analys har klasslärarna 
ur majoritetsperspektivet begränsat utrymmet för minoritetsperspektivet 
genom att tolka det elever beskriver som upplevd rasism som att eleven 
kan vara överkänslig. När det elever gör och säger tolkas ur lärarnas majo-
ritetsperspektiv betonas samtidigt elevens annorlundaskap. Elevens iden-
titet definieras i relation till majoritetsperspektivet och då som någon ut-
anför det vanliga i skolan och som ”den andre”. När föräldrarna bedöms 
av lärarna utifrån majoritetsperspektivet ses de ibland som för auktoritära 
och ibland som för lite auktoritära. När det dessutom inte finns mycket 
kontakt mellan föräldrarna och lärarna antar jag att detta sällan ifrågasätts. 
Utifrån det diskurspsykologiska analysverktyget tolkningsrepertoarer kan 

22 Citatet förekommer också under rubriken föräldrar som har brister.
23 Utifrån elevsammansättningen kan skolan ses som alltmer heterogen men inte i så hög 

grad utifrån personalsammansättningen.
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det tolkas som några naturaliserade värdeuppfattningar i lärarnas tal om 
en grupp elever och deras föräldrar. Jag har också visat att modersmålslä-
rarna tillför elevens perspektiv i samtalen vilket då gör att även minori-
tetsperspektivet synliggörs. Modersmålslärarna var inte många, bara två 
deltog i detta samtal, men en tydlig skillnad framkom. Det visade sig att 
två specifika repertoarer bara uttrycktes av modersmålslärarna. Eftersom 
personalen på skolan till största delen är etniskt svensk är förmodligen 
majoritetskulturen den rådande normen. Troligtvis reflekterar personalen 
då inte kring att majoritetsperspektivet är den rådande normen. Kunskap 
om majoritetskulturen blir den relevanta kunskapen. Därmed uppfattas 
elever och föräldrar ur minoritetskulturerna som att de saknar kunskap, 
det vill säga denna kunskap. Den kunskap om minoritetskulturen eller 
om majoritetskulturen ur ett minoritetsperspektiv, som eleverna och för-
äldrarna troligtvis har, ses då inte som giltig i sammanhanget skola och 
utbildning. Samtidigt framställs då minoritetskulturerna som något som 
ligger utanför normen. Det handlar om möjligheten att definiera vad som 
är giltig kunskap och om att konstruera ”den andre”. Irene Molina, kul-
turgeograf och Paulina de los Reyes, ekonomihistoriker talar om makten 
över definitionen på följande sätt.

Etnicitetens sociala konstruktion och analysen av hur de relationer 
som etableras mellan utlandsfödda och Sverigefödda ger utrymme 
för ett maktperspektiv på villkoren för kulturmöten och i anslut-
ning till detta även till konstruktionen av den andra. (Molina & de 
los Reyes, 2003 s. 310)

Av detta skäl är det viktigt att lärare i den svenska skolan även synar sina 
egna utgångspunkter. Inom projektet har detta möjliggjorts bland annat 
genom att tolkningsrepertoaranalysen har presenterats och diskuterats i 
dialoggrupperna. 

Frågor om mångkultur i skolan uttrycks på delvis olika sätt i styrdo-
kumenten för skolan, och av lärarna i denna studie. I den officiella reto-
riken framställs skolan som en möjlig arena där frågor kring det alltmer 
mångkulturella Sverige ska utvecklas. Denna syn på mångkultur finns 
också inkluderad i beskrivningen av praktiken och repertoarerna ”elev-
en som resurs” och ”eleven som del av skolans mångkulturella projekt”. 
Enligt dessa repertoarer uppfattas elever och ”det mångkulturella” som 
något speciellt, som bör få större plats i dagens alltmer heterogena skola 
eftersom det kan bidra till att göra skolan mer intressant. Men för vem 
förväntas den bli mer intressant? Eleverna skildras då som att de har en 
uppgift i att bidra till att den svenska skolan utvecklas i praktiken till att 
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bli mer mångkulturell. Jag antar att lärarna här menar innehållet i skolans 
praktik, exempelvis undervisningsstoff och arbetsformer. Samtidigt fram-
kommer uppfattningen att det finns problem kring dessa elever i skolan. 
Repertoaren ”eleven som problem” är framträdande i beskrivningen av 
skolans praktik. Utländsk bakgrund och rötter i en annan kultur betyder 
då en avsaknad av vissa kunskaper, framför allt som har med språk att 
göra. I skolan strävar lärarna efter att leva upp till retoriken men måste 
samtidigt hantera det de upplever i praktiken.

Enligt de tolkningsrepertoarer som synliggjorts finns alltså en spännvidd 
mellan att vilja lyfta fram de olika kulturerna och att elever med utländsk 
bakgrund beskrivs som ett problem. Lärarnas utsagor visar dock att både 
den positiva och den negativa eller problemfyllda sidan av den alltmer he-
terogena sammansättningen elever i skolan beskrivs utifrån två olika per-
spektiv.  Lärarna beskriver den ena sidan, utifrån hur de önskar att det ska 
vara, det vill säga positivt, och den andra sidan, utifrån hur de ofta upple-
ver att det är, det vill säga som ett problem. 

Att frågor kring mångkultur är sammansatta beskriver även May (1999). 
Kritisk mångkulturalism förespråkar att man vågar lyfta fram det problema-
tiska, samtidigt som man förhåller sig öppen till konkurrerande begrepps-
bildningar och varierande identiteter. Det behövs en riklig allmän diskussion 
om kontroversiella frågor där inte problemen trycks under ytan och enbart 
det positiva lyfts fram. Genom att komma upp i dagens ljus kan frågorna 
ses ur olika perspektiv och möjliga strategier synliggöras. Den kritiska dia-
logen blir då målet (ibid.). Fanon (1971) menar att det inte räcker med en 
vilja att bryta gränser utan det måste till ett möte och ett ömsesidigt erkän-
nande. Ett möte mellan klasslärare, modersmålslärare och föräldrar med ut-
ländsk bakgrund, det vill säga mellan majoritets- och minoritetsperspektiv, 
kan erbjuda en möjlighet att synliggöra rådande diskurser kring frågor om 
mångkultur i skolan. För detta arbete måste lärare få stöd.

När sammansatta frågor kring mångkultur ska diskuteras och beslut 
tas i de skolor som är del av studien är det vanligtvis en etniskt homogen 
grupp lärare som lägger fram sina åsikter och beslutar vilka lösningar som 
är möjliga. Exempelvis finns modersmålslärarna sällan eller aldrig med i 
dessa diskussioner. De fanns till exempel inte med i de arbetslag man hade 
på Österskolan och Markskolan. De var inte heller inkluderade i det re-
dan befintliga utvecklingsarbetet kring mångkulturella frågor som pågick 
på Markskolan när jag först kontaktade skolan. Det var mitt förslag att er-
bjuda modersmålslärarna att ingå i dialoggruppen på Markskolan, vilket 
de också gjorde. Jag föreslog även i dialoggruppen på Österskolan att de 
modersmålslärare som undervisade där skulle bjudas in att ingå i gruppen, 
men klasslärarna avfärdade förslaget. 
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Man kan därmed säga att majoritetsperspektivet får företräde när det gäller 
att formulera vad man ser i många situationer i skolorna. Detta har troligt-
vis betydelse för att fokus ofta läggs på eleven eller föräldrarna och sällan 
på hur lärare agerar, exempelvis genom att definiera ”eleven som överkäns-
lig” när det gäller att tolka vad som är rasism och diskriminering. Det blir 
också lärarnas majoritetsperspektiv som avgör vad som kan definieras som 
problem och vad som kan definieras som resurs när det gäller elever i sko-
lan. Filosofen och författaren Lars Gustafsson kallar detta ”problemfor-
muleringsprivilegiet” (Gustafsson, 1989). Med det menar han att två par-
ter kan vara överens om att det finns ett problem men ha olika syn på vari 
problemet består. 

Det oförenliga är inte insikten i att det föreligger ett problem utan 
olika tolkningar av vad som utgör det problematiska i problemet. 
(Gustafsson, 1989 s. 41)

Det handlar alltså om vem som har rätten att tolka situationen och identi-
fiera problemet. Om lärarna ur ett majoritetsperspektiv har tolkningsföre-
träde kan deras syn på eleverna med utländsk bakgrund och deras föräldrar 
som något utanför ”det vanliga” och som något ”mångkulturellt” gälla som 
sanning. Denna tolkning blir alltså ”den rätta” tolkningen. Ibland innebär 
detta något positivt och ibland något negativt för skolan och lärarna. Faran 
är att en essentialialistisk föreställning kommer att dominera, som innebär 
att eleverna och föräldrarna definieras utifrån ett kulturellt perspektiv och 
inte som individer. Enligt kritisk mångkulturalism bör både den kulturella 
bakgrunden och individen beaktas, liksom den föränderliga relationen mel-
lan dem båda (May, 1999).

Den mer etniskt heterogena dialoggruppen på Markskolan uttrycker 
ett större antal och mer varierade tolkningar än gruppen på Österskolan, 
trots att samtalet pågår under väsentligt kortare tid. I diskussionen lyfts då 
frågor ur fler olika perspektiv, vilket också gör att vissa repertoarer utma-
nas. Detta görs främst av modersmålslärarna, som kan sägas erbjuda andra 
repertoarer som exempelvis ”föräldrarna som kunniga” eller ”eleven som 
subjekt”. Modersmålslärarna kan hjälpa till att utmana den rådande diskur-
sen om mångkultur inom svensk skola och utbildning genom att erbjuda 
andra tolkningar och därmed vidga det etniskt svenska perspektivet. Men 
de är också den grupp som inte är en del av ”det vanliga” och som ”tystas” 
genom att inte inkluderas i olika sammanhang då beslut ska fattas på sko-
lorna. De fanns exempelvis inte med på skolornas arbetslagsträffar eller i 
utvecklingsgruppen på Markskolan som specifikt utvecklade frågor kring 
mångkultur. De deltog vanligtvis inte heller i de mer informella samman-
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hangen på skolan som samtal i personalrummet eller vid en trivselkväll för 
föräldrar och barn på skolan (se kap 4).

Klasslärarna menar att lärare inte bara har tolkningsföreträde när det gäller 
denna grupp elever och deras föräldrar, utan överhuvudtaget i skolan. Sam-
tidigt är de överens om att mötet med elever med utländsk bakgrund och 
deras föräldrar kräver mer av läraren och att många ovanliga situationer och 
missförstånd uppstår. Jag menar att lärarna har möjlighet att tolka vad som 
är ”det normala” och vad som inte riktigt hör till, vilket kan få diskrimine-
rande konsekvenser för den som utesluts eller inte uppfattas som tillhörig 
gruppen. Genom att läraren tolkar verkligheten och drar gränser definieras 
gränsen mellan ”det normala” respektive ”det annorlunda”. Mitt material har 
visat att eleven ofta konstrueras som ”den andre”, som något extra utanför 
det ”det normala”, exempelvis genom bilden av ”eleven som del av skolans 
mångkulturella projekt”. Detta kan jämföras med sådana koloniala struktu-
rer som Fanon (1971) och Said (1995) beskriver och med deras resonemang 
om synen på ”den andre”. De menar att de negativa drag som tillskrivs ”den 
andre” fungerar som särskiljande och används för att definiera det egna som 
”det normala”.  Ålund, som är sociolog, beskriver det på följande sätt:

Koloniala bilder lever kvar, understöds av moderna former av åt-
skillnader och karaktärisering av människor som kulturellt annor-
lunda, som mer eller mindre värda. Ytterst medverkar dessa bilder 
till att rättfärdiga och upprätthålla ojämlikheter i samhället. Gräns-
dragningar uttrycks följaktligen genom att vissa grupper av män-
niskor ges underordnade positioner inte bara på arbetsmarknaden 
utan inom alla viktiga samhällsområden. På så sätt upprätthålls en 
hierarkisk ordning i samhället och det är detta som sociala och kul-
turella gränser, symboliska och faktiska, handlar om. (Ålund, 2003 
s. 291)
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Kapitel 4 – Samtal med gruppen lärare på 
Markskolan kring frågor som rör mångkultur 
och elever med utländsk bakgrund och deras 
föräldrar 

I följande kapitel beskriver jag det arbete inom projektet som bedrivits i dia-
loggruppen på Markskolan. Här framkommer tydligt hur lärares arbete, vär-
deringar och beslutsfattande får betydelse för om röster ur ett minoritetsper-
spektiv ska bli hörda. Utgångspunkten i processen är den i skolan dominerande 
uppfattningen om vad som är problematiskt i klasslärares arbete i den mång-
kulturella skolan, nämligen att samverkan mellan skolan och föräldrar med 
utländsk bakgrund inte fungerar tillfredsställande. Arbetet i gruppen har 
huvudsakligen bestått av reflekterande samtal kring detta område. Genom 
samtalen har olika aspekter av frågor som rör mångkultur synliggjorts och lä-
rarna har funnit fler möjliga strategier för att utveckla praktiken. Jag har valt 
att beskriva samtalen i gruppen på Markskolan av tre skäl. För det första är 
gruppen tillräckligt stor för att olika uppfattningar och perspektiv skall mö-
tas och brytas mot varandra. För det andra är processen i gruppen kopplad 
till ett redan befintligt utvecklingsarbete på skolan. Projektet rörde alltså inte 
bara utveckling av enskilda lärares kunskapsbas utan kom även att handla om 
att utveckla strategier för skolans personal som helhet. För det tredje fullfölj-
des processen i denna grupp. Projektet kom till ett tydligt avslut, då arbetet 
utvärderades och diskussioner fördes om hur gruppen skulle kunna fortsätta 
arbeta i någon form när projektet hade avslutats. 

1.	 Fokus	på	samverkan	mellan	skolans	personal	och	
föräldrar	med	utländsk	bakgrund

Temat, ”samverkan mellan skolans personal och föräldrar med utländsk 
bakgrund”, hade formulerats av personalen utifrån skolans vardagspraktik. 
Det utvecklades sedan parallellt i den utvecklingsgrupp för mångkulturella 
frågor som fanns på skolan och i dialoggruppen. Klasslärarna deltog i båda 
dessa grupper. Modersmålslärarna var deltagare i dialoggruppen och vid 
några tillfällen inbjudna att delta i utvecklingsgruppen.

På Markskolan pågick ett utvecklingsarbete med fokus på mångkultu-
rella frågor vilket, enligt rektor, hade utmynnat från Kvalitet 2000.24 En ut-

24 Kvalitet 2000 var ett utvecklingsprojekt i kommunen som genomfördes i 15 skolor och 
förskolor mellan 2000-2002. Målet var att all personal på skolorna skulle involveras i ett 
arbete med att utveckla och säkra kvaliteten på det arbete som utförs på skolan/förskolan.
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vecklingsgrupp hade listat vilka områden som skulle utvecklas (samtal med 
rektor 18 dec 2003). Dessa områden utgick från vad lärarna på skolan hade 
upplevt som problematiskt i arbetet med elever med utländsk bakgrund. Ut-
vecklingsgruppen bestod av två klasslärare, en specialpedagog och en förskol-
lärare. Rektor såg gruppen som skolans experter inom området mångkultur 
och hade utsett lärarna i gruppen till att delta i projektet. Jag förväntades där-
med av rektor att bli del av och stödja det redan pågående utvecklingsarbetet 
på skolan. I januari 2004 när jag första gången träffade utvecklingsgruppen 
höll de på att planera ett sagotema där språk stod i fokus. Lärarna beskrev 
det som ett försök att hitta nya arbetssätt, som skulle hjälpa eleverna att nå 
upp till målen i svenska eftersom det var problem för eleverna med utländsk 
bakgrund i årskurs fem att klara ”femmans prov i svenska”(samtal med ut-
vecklingsgruppen 29 januari 2004). När lärarna i utvecklingsgruppen ansåg 
att sagotemat var avslutat skulle nästa tema bli ”föräldrakontakten”, det vill 
säga samverkan mellan skolan och föräldrar med utländsk bakgrund. Lärarna 
förklarade valet av föräldrasamverkan med att det hade varit svårt att få föräld-
rarna med utländsk bakgrund att komma till skolan. Att utveckla kontakten 
mellan skolan och dessa föräldrar blev därmed också det tema dialoggruppen 
skulle fokusera. Frågan hade således sitt ursprung i skolans vardagspraktik, 
hade definierats som mål att sträva efter i utvecklingsgruppen på skolan och 
skulle nu även utvecklas i dialoggruppen. 

Kultur som problem och tillgång
Personalen på skolan önskade förbättra samverkan med föräldrarna med 
utländsk bakgrund av två anledningar. För det första hade det, enligt lärar-
na, varit dålig uppslutning på föräldramöten. För det andra hade det varit 
svårt att få föräldrarna att komma till skolan såväl för utvecklingssamtal 
som för enskilda samtal om något specifikt som hänt. Klassläraren Maria 
förklarade varför personalen på skolan ansåg att det behövdes mer kontakt 
med föräldrarna med utländsk bakgrund.

Men sen finns det ju förgreningar i det här med föräldrabiten ock-
så, att en sak det är ju att få hit dom, nästa sak det är ju att få dom 
involverade och att ta del av deras resurs som dom faktiskt är, att 
lära oss att utveckla det här som är problem runt barn med invand-
rarbakgrund. (Maria samtal 15 sept 2004)

Föräldrarna beskrevs både som en möjlig resurs för skolan och ett möjligt 
stöd för lärarna i att kunna lösa problem de upplevde gällande elever med 
utländsk bakgrund. Men lärarna ville inte be om föräldrarnas stöd att lösa 
problem direkt utan tänkte först bjuda in dem till något trevligt.
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Man börjar mjukt med att först vill vi få hit dom, sen vill vi kanske 
göra nåt trevligt, lyfta deras kultur, i nästa stund då kan man börja 
diskutera skillnader mellan kulturer, nästa steg blir ju att man löser 
problem vi har här med duschning och kyrkbesök och allt möjligt. 
(Maria samtal 15 sept 2004)

Problemen handlade bland annat om att eleverna med muslimsk bakgrund 
inte deltog när skolans elever skulle duscha efter gymnastiken eller besöka 
en kyrka. Lärarna menade att dessa problem hade sitt ursprung i kulturella 
skillnader och var kopplade till elevens och föräldrarnas kulturella och re-
ligiösa bakgrund. Detta kan jämföras med Bouakaz (2007) som beskriver 
ett projekt där personalen på en skola utvecklar samverkan mellan skolan 
och föräldrar med arabisk bakgrund. Även dessa lärares förklaringar till 
svårigheter med samverkan dominerades av orsaker som hade att göra med 
föräldrarnas kulturella och religiösa bakgrund. 

Lärarna i dialoggruppen såg projektet som en möjlighet att lösa det de 
beskrev som problem när det gällde elever och föräldrar med utländsk bak-
grund. Samtidigt hade klasslärare Maria sagt till föräldrarna att det var po-
sitivt att det fanns många olika kulturer på skolan.

Samtidigt som jag sa när vi tog upp det på föräldramöte att vi ska 
jobba med det här [utvecklingsarbetet kring mångkulturella frågor] 
då, att samtidigt att jobba på en sån här skola med så många olika 
nationaliteter det är ju som att göra en resa varje dag, det är ju jät-
tespännande, så det gäller ju att få dom med sig i första steget känns 
det som.  (Maria samtal 15 sept 2004)

Jag har alltid försökt vara väldigt positiv, både mot barn och vuxna i 
det här att vi jobbar på en mångkulturell skola, det är ju faktiskt en 
förmån vi har att få ha många kulturer. (Maria samtal 15 sept 2004).

Mångkultur beskrevs här som något positivt och spännande för dem som ar-
betade på skolan istället för källa till problem. Elevernas kulturella bakgrund 
uppfattades alltså på samma gång som en tillgång och ett problem av klasslä-
rarna. Denna dubbla syn på mångkultur och kulturmöten stämmer också med 
vad som framkom i tolkningsrepertoaranalysen (se Kap. 3, Eleven som resurs).

Mellanmänskliga interkulturella relationer  
och expressiva företeelser
Det fanns alltså två motsägande sätt att se på att flera kulturer var represen-
terade på skolan. Dels kopplades kultur till många problem, dels var det 
positivt och spännande. Det var en och samma lärare som i samma samtal 
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förde fram båda perspektiven. Det förra togs framför allt upp i lärargrup-
pen och det senare på ett möte med föräldrar. I lärargruppen beskrevs elev-
en som bärare av en kultur som kunde medföra problem för skolan. Inför 
föräldragruppen framställdes eleven och elevens kultur som något förmån-
ligt och spännande för de som arbetade på skolan. Denna uppdelning kan 
jämföras med Runfors (2003) analys av vad skolpersonalen i hennes studie 
framställer som kultur och kulturell bakgrund i skolpraktiken. Det kan, 
enligt Runfors, sammanfattas i två olika kategorier. Det ena kallar hon 
”relationer mellan människor”. Detta avser framför allt relationer mellan 
individen och kollektivet t.ex. familjen, släkten och den etniska eller reli-
giösa gruppen. Det avser också relationen mellan barn och föräldrar och 
mellan kvinnor och män. Det andra kallar hon ”expressiva företeelser” och 
då beskrivs kultur som något som inkluderar framför allt mat men också 
föremål, musik, dans, klädsel och traditioner och ritualer. Runfors menar 
i sin studie att det förra, det vill säga relationer mellan människor, hand-
lar om att kultur ses som problem av lärarna och det senare, det vill säga 
expressiva företeelser att kultur ses som något positivt som ska visas upp. 
Samtidigt ses såväl de positivt som de negativt laddade företeelserna som 
annorlunda i jämförelse med det som definieras som normalt i skolprakti-
ken (Runfors, 2003). Det ses som normalt i två olika betydelser, det van-
liga och det som eftersträvas. I min studie använder jag Runfors begrepp 
expressiva företeelser. Jag använder också en kategori av kultur som inne-
fattar relationer mellan människor i skolpraktiken. Då syftar jag istället på 
relationer mellan människor från olika kulturer. Framför allt fokuserar jag 
i min studie relationer mellan klasslärare och föräldrar med utländsk bak-
grund och klasslärare och modersmålslärare. Jag kallar det ”mellanmänsk-
liga interkulturella relationer”. 

Synen på mångkultur  
i skolans styrdokument
I skolans nationella och lokala styrdokument finns riktlinjer för hur man 
som lärare ska förhålla sig till frågor som rör skolans vardagspraktik. I den 
aktuella kommunens skolplan för år 2000-2003 kunde exempelvis följande 
läsas under rubriken mångfald:25

25 Begreppet mångfald används ofta i politiskt syfte i exempelvis policydokument (Lah-
denperä, 2008).  Det syftar då ofta till att på ett normativt sätt motverka negativa följder 
av de etniska och kulturella skillnader som finns mellan medborgarna i samhället, men 
även att stärka de positiva konsekvenserna av detsamma (Westin m fl, 1999). Ofta an-
vänds begreppet i betydelsen lika rättigheter och skyldigheter för grupper/människor 
utifrån etnisk och kulturell mångfald men det kan också inkludera kön, ålder, sexuell 
läggning och funktionshinder. I invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande Sverige, 
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I en skola för alla möts olika kulturer. Där finns förutsättningar för 
ett jämställt möte med ömsesidighet som grund. Ömsesidighet för-
utsätter respekt och vilja att överskrida gränser och att låta sig på-
verkas – för att tillsammans utveckla en ny kulturell mening. Då 
får inte majoritetskulturen representera normen och minoritetskul-
turen undantagen som ska anpassa sig. (s.10)

Barn och elever får inte definieras som problem eller avvikelser som 
ska behandlas på något speciellt sätt för att anpassas till normalite-
ten, vare sig det handlar om de som har annan språklig eller kultu-
rell bakgrund, eller de med handikapp. En skola kan aldrig ha ”fel” 
barn och ungdomar. Undervisning, arbetsmetoder och arbetsfor-
mer måste utgå från de olikheter som finns i skolan och i grup-
pen. (s.10)

I kommunens skolplan framhålls alltså att de olika kulturer som finns re-
presenterade i skolan ska mötas på jämlik grund och att det ska finnas en 
vilja att samverka över gränserna. I Lpo 94 talas om att skolans uppdrag 
bland annat är att ”utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet” (Lpo 94 s.6). Skolan ses som en ”kulturell mötesplats” och lärare 
och elever ska utveckla en förmåga ”att förstå och leva sig in i andras vill-
kor och värderingar” (Lpo 94 s.4). Där talas alltså i termer av att lära sig 
”förstå”, ”leva sig in i” och ”mötas”.  Delvis står detta i motsats till vad lä-
rarna i dialoggruppen beskriver som mångkultur i skolans vardagspraktik. 
Lärarna beskriver mötet mellan olika kulturer i skolan både som en tillgång 
och som problem, det vill säga som en sammansatt och inte helt oproble-
matisk fråga. Samtidigt måste lärarna förhålla sig till, eller rättare sagt följa, 
det som står i läroplanen. Vad händer när detta att inkludera många kul-
turer i skolan på retorisk nivå formuleras som en möjlighet till utveckling 
för de som finns i skolan, snarare än att ge lärare stöd i det de karaktärise-
rar som skolans mångkulturella praktik? Kan det bli så att retoriken gör att 
lärare inte vågar prata om det de ser som problematiskt? Kan lärare känna 

framtiden och mångfalden talas om att invandrade personer inte ska särbehandlas i svensk 
politik utan ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som bor i Sverige 
(SOU:1996:55). På Skolverkets hemsida under rubriken ”Mångfald och likvärdighet” 
tas frågor upp som handlar om barn ”i miljöer som präglas av social och etnisk mång-
fald” (Skolverket, 2008-10-08). Underrubrikerna visar att alla frågor som presenteras 
handlar om barn/elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Westin m fl (1999) kriti-
serar användningen av begreppet mångfald och menar att innebörden av ordet är oklart 
och även dess relation till både den önskvärda och den faktiska verkligheten. Vidare, 
menar Westin, att begreppet ofta blir till ett ”honnörsord” och när begrepp används på 
detta sätt blir de till ”ideologiska tillhyggen”.
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en rädsla att inte leva upp till det som är fastlagt av regeringen och som 
ska styra arbetet i skolan? Kanske finns en rädsla av att framstå som rasist? 
Om lärarna inte pratar om att dessa frågor är sammansatta utvecklas san-
nolikt inget språk för att reflektera kring de ”svåra frågorna” när det gäller 
mångkultur i skolan. 

Krav på föräldrasamverkan
Samverkan mellan föräldrar och skola finns på lärares dagordning. I läro-
planen (Lpo 94 s.14) finns ett speciellt avsnitt som heter ”skola och hem” 
och begrepp som ”samverkan” och ”samarbete” tydliggör vad som förvän-
tas av skolans personal. Där anges att utveckling av skolans verksamhet 
och innehåll skall göras tillsammans med elevens vårdnadshavare. Dess-
utom ska lärare både informera föräldrar om elevens situation i skolan 
och hålla sig informerade om elevens personliga situation. Det yttersta 
ansvaret för att detta ska ske ligger hos rektor som ska se till att ”formerna 
för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna 
får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalter-
nativ ”. (Lpo 94 s.17).

Forskning visar dock att skolan har svårt att realisera ett samarbete med 
föräldrar med utländsk bakgrund (t ex Rodell Olgaç, 2001; Bouakaz, 2007). 
Svårigheterna ligger bland annat i att kommunikationen mellan skolan och 
föräldrarna är bristfällig (Rodell Olgaç, 2001), men också att det i mö-
tet finns många outtalade förgivettaganden och förväntningar (Bouakaz, 
2007). De skillnader som finns när det gäller värderingar och normer gör 
att missförstånd ofta uppstår, vilket hindrar både föräldrar med utländsk 
bakgrund och skolan att utveckla en samverkan (Bouakaz, 2007). Samti-
digt har föräldrarna för lite kunskap om skolan och dess organisation vil-
ket ibland leder till att de tycker att lärarna själva får ta ansvar för vad som 
sker i skolan, menar Bouakaz. 

2.	Dialoggruppen	och	dess	arbete	tar	form

Dialoggruppen och hur arbetet i gruppen skulle realiseras tog form. Dels 
genom att ett samarbete mellan olika lärargrupper möjliggjordes, vilket 
utvecklade gruppen till att bli alltmer etniskt heterogen. Dels genom att 
gruppen tog del av rapporter som fokuserade samverkan mellan skolan och 
föräldrar med utländsk bakgrund. Därigenom blev föräldrar med utländsk 
bakgrunds röster hörda. Därefter beslutade dialoggruppen att utveckla frå-
gor inför redan planerade möten mellan personal på skolan och föräldrar 
med utländsk bakgrund.
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Dialoggruppen utvidgas
I forskning och rapporter kring mångkulturella och antirasistiska frågor 
i skolan har modersmålslärare länge framställts som en outnyttjad resurs 
(Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). De har ofta bra kontakt med för-
äldrarna samt kunskap om elevers och föräldrars bakgrund. I ett utveck-
lingsarbete där syftet är att förbättra kontakten mellan skolan och föräldrar 
med utländsk bakgrund är det därför en fördel att även modersmålslärarna 
deltar. Lärargruppen, speciellt klasslärare Monika, var positiv till mitt för-
slag att inkludera modersmålslärarna (samtal 27 okt 2004). Det bestämdes 
därför att jag skulle kontakta de tre modersmålslärare som hade flest tim-
mar på skolan med en förfrågan om de ville delta i arbetet. 

Det visade sig att de tre modersmålslärarna var positivt inställda till att 
ingå i dialoggruppen och eftersom deras rektor också var positiv till deras 
deltagande skulle de få använda tid till det. Rektor tyckte att det kunde vara 
viktigt eftersom han menade att modersmålslärare ”fortfarande är osynliga 
bland kollegor på skolan” (rektor samtal okt 2004). Jag träffade moders-
målslärarna på deras skola för att prata om vad vi hittills diskuterat i dia-
loggruppen på Markskolan. 

I november 2004, på den första halvdagsträffen, träffades den utvid-
gade och alltmer etniskt heterogena dialoggruppen, som nu bestod av tre 
modersmålslärare, en klasslärare, en förskolelärare, en specialpedagog och 
mig som handledare.26 Detta skulle komma att forma processen, framför 
allt genom att frågor som diskuterades i gruppen skulle belysas ur flera per-
spektiv. Klasslärarna kände väl till skolkontexten, modersmålslärarna hade 
kontakt med föräldrarna med utländsk bakgrund och kände utifrån egen 
erfarenhet delvis till elevernas både utländska bakgrund och bakgrund som 
invandrare i Sverige. De tre modersmålslärarna var också föräldrar till barn 
som gick eller hade gått i skola i Sverige. Förskolläraren kände till det som 
hände utanför själva klassrummet på fritidshemmet och jag hade kunskap 
om forskning som rörde föräldrasamverkan och etnicitet och kultur i för-
hållande till skolan. 

En gemensam kunskapsgrund formas
Klasslärarna hade formulerat vad de ville använda mig till, nämligen att 
”komma med nya och gärna kritiska perspektiv”, presentera forskning kring 
föräldrasamverkan och förmedla information om ”nytt som pågår som vi 
[lärarna] själva inte hinner nosa upp och ta del av” (samtal klasslärarna 27 
okt 2004). Klasslärarna och modersmålslärarna hade önskat att jag skulle 

26 När jag i texten vill skilja klassläraren, förskolläraren och specialpedagogen från moders-
målslärarna kallar jag den förra gruppen helt enkelt klasslärarna.
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presentera den forskning om samverkan mellan skolan och föräldrar med 
utländsk bakgrund som jag kände till. Klasslärarna hade sagt att de inte 
ville lägga tid på att läsa utan hade önskat att jag muntligt skulle samman-
fatta forskningen för dem, vilket jag gjorde. Jag presenterade de få svenska 
studier som fokuserade samverkan mellan skolpersonal och föräldrar med 
utländsk bakgrund, som jag hade hittat genom att söka på Libris.

Tre pedagogiska rapporter presenterades i dialoggruppen. En undersök-
ning av turkiska föräldrars syn på den svenska skolan visar att det finns 
avgörande skillnader mellan Sverige och Turkiet vad gäller synen på skola 
och familj.  Där poängteras vikten av att personalen på skolan känner till 
de skillnader som finns, om de ska kunna samarbeta med föräldrarna i ut-
bildningen av deras barn (Berktan, 1999). I en annan studie presenteras ett 
interkulturellt föräldrasamarbete i form av mentorsläxor. Läxorna var ett 
sätt att använda sig av föräldrarnas kunskaper och erfarenheter som resurs 
i undervisningen (Strandberg, 2001). I en intervjuundersökning av soma-
liska pedagoger i Sverige fokuseras deras syn på vilka olika mönster för so-
cialisation och lärande som finns hos somaliska barn och deras föräldrar i 
Sverige. Den skiljer sig till viss del från det omgivande majoritetssamhällets 
mönster och några konfliktområden urskiljs. Dessa konfliktområden gäller 
arbetsformerna i skolan, samarbetet mellan hem och skola samt barns inter-
aktion med vuxna. Arbetsformerna i den svenska skolan bygger på att barn 
förväntas vara självständiga genom att själva söka kunskap och planera sina 
studier. Den somaliska skolans arbetsformer handlar om en mer struktu-
rerad och lärarledd undervisning. Mycket av det samarbete som förväntas 
ske i den svenska skolan sker genom skriftlig information. Detta kan hin-
dra en kontakt med skolan för föräldrar med somalisk bakgrund eftersom 
kunskapsöverföring huvudsakligen skett inom en muntlig tradition i deras 
hemland. En del föräldrar med somaliskt ursprung kan dessutom känna 
sig ifrågasatta som vuxna när barnen i skolan lärt sig att vara självständiga, 
kritiska och ifrågasättande. Detta kan till och med försvåra de sociala kon-
takterna mellan familjemedlemmar eftersom barnen beter sig annorlunda 
mot vuxna än vad som varit accepterat i ursprungslandet (Rodell Olgaç, 
2001). Rapporterna visar alltså att föräldrar med utländsk bakgrund ofta 
har andra erfarenheter och uppfattningar om skola och familj än de rådan-
de i majoritetssamhället.

Att utveckla dialog mellan föräldrar med utländsk 
bakgrund och skolans personal 
I dialoggruppen diskuterade lärarna olika förhållningssätt skolor kan ha till 
föräldrar med utländsk bakgrund utifrån en rapport jag presenterat (Strand-
berg, 2001). Där fokuseras tre olika förhållningssätt: det kompensatoris-
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ka, det komplementära och det participatoriska förhållningssättet utifrån 
Lahdenperäs (1997) avhandling i pedagogik. Enligt det kompensatoriska 
förhållningssättet kompenserar skolan för det barnen inte får hemma. Det 
komplementära förhållningssättet skulle innebära att föräldrar bjuds in att 
delta i en diskussion om barnens skolgång och utbildning medan det parti-
cipatoriska betyder att skolan tillsammans med föräldrarna fostrar barnen.  
Alla tre förhållningssätt kan vara svåra när skolan möter föräldrar med ex-
empelvis arabisk bakgrund, menade modersmålslärare Malika.

Ja, och här blir det ganska svårt till exempel när man möter föräld-
rar som har en annan bakgrund, nu pratar vi lite, ja än svenska, så 
lämnar hela ansvaret till läraren att det är hon som ska uppfostra 
barnen, därför att där hemma eller i deras kultur, eller i mitt ock-
så [arabisk kultur], så att skolan tar en stor del av det här, i skolan 
det ingår själva etik och moral, allt, i undervisningen. (Malika sam-
tal 26 nov 2004)

Malika lyfter också fram exempel på ett konfliktområde som kan uppstå om 
föräldrar och skolans personal har olika synsätt men inte känner till hur den 
andra tänker. Om det inte finns en dialog mellan skolans personal och för-
äldrar med utländsk bakgrund kan gränserna mellan vem som ska ta ansvar 
i vissa frågor vara otydliga. Om en dialog saknas kan skolans personal utgå 
från att en fråga handlar om något som de anser vara föräldrarnas ansvar, 
menade Malika.  Om personalen på skolan inte tycker att föräldrarna tar 
det ansvaret är det inte ovanligt att skolan kopplar in socialtjänsten. Detta 
kan då bli svårt att förstå utifrån föräldrarnas perspektiv.

Skolan orkar inte, skolan kan inte ta tag i det här, då blir det soci-
altjänsten som ska komma och hjälpa till, och då blir det här, ”nej 
det är vi [föräldrarna] som ska uppfostra inte du [socialtjänsten]”, 
här blir det mycket konflikter, så att från början det här med kurs-
plan eller läroplan om man ska översätta det hela, det hjälper inte, 
därför det är [de tänker] olika, motsatser. (Malika samtal 26 nov 
2004)

Enligt Malika räcker det inte att tala om för föräldrar vad som står i kurs-
planen utan det är genom en dialog mellan skolans personal och föräldrarna 
som konflikter kanske kan undvikas. Genom att utgå från några begrepp 
som beskriver olika förhållningssätt personal i en skola kan ha gentemot 
föräldrar med utländsk bakgrund utvecklades en diskussion i gruppen. 
Diskussionen mynnade ut i att ett mål med arbetet i dialoggruppen speci-



108

ficerades, nämligen att åstadkomma en dialog mellan skolans personal och 
föräldrarna med utländsk bakgrund. De tidigare nämnda rapporterna om 
föräldrasamverkan som jag hade presenterat för lärarna bidrog också till att 
forma en gemensam utgångspunkt för gruppens arbete. Rapporterna blev 
en grund för gemensam kunskap kring det valda temaområdet. Dialoggrup-
pen specificerade sedan mer konkret hur arbetet med att utveckla en dialog 
med föräldrarna med utländsk bakgrund skulle struktureras.

Temat föräldrasamverkan konkretiseras 
På ett möte i november 2004 diskuterade dialoggruppen hur temat föräld-
rasamverkan skulle konkretiseras. Lärarna listade gemensamt förslag på hur 
arbetet i dialoggruppen skulle fortsätta:

1. ”De svåra frågorna” – hur ska man ställa de konkreta raka frå-
gorna till föräldrar?

2. Tolk – hur ska man göra när man ska använda tolk, skolans plan, 
förslag till hur man ska förhålla sig.

3. Föräldrasamverkan – en träff, hur ska vi hjälpa föräldrarna mer 
konkret.

4. Föräldrasamverkan – broschyr till föräldrar.

5. Samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare – dialog om 
skola och föräldrar som ett första steg till annat.

6. Vilka tillfällen till föräldrasamverkan har vi nu? Vad kan vi till-
föra eller hur kan vi förändra den samverkan?

7. Mer samarbete med modersmålslärarna och även göra detta sam-
arbete synligt för föräldrarna.

8. Planera en aktion kring föräldrasamverkan, börja med att inter-
vjua/prata med föräldrar och bygga upp nätverk mellan moders-
målslärare, lärare och föräldrar. 

 (ur forskningsdagbok 26 nov 2004)

Jag sammanfattade punkterna vid den följande träffen i december 2004 
och föreslog att vi antingen kunde utveckla de träffar med föräldrar med 
utländsk bakgrund som redan var planerade och försöka förbättra dem eller 
också initiera något nytt, till exempel ett nätverk mellan modersmålslärare, 
lärare och föräldrar. Förskolläraren Mats tyckte:

Vad ska man säga? utnyttja den verksamhet som vi redan har, så jag 
vet inte, och hur man ska nå fram i den informationen egentligen? 
(Mats samtal 8 dec 2004)
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Klassläraren Monika tyckte att båda alternativen var intressanta.

Akut som dyker upp är närmare ändå, hur löser vi det här? hur ska 
vi göra? det är ju ett problem, det blev många saker blir till problem 
och då måste vi försöka lösa dom så att det blir bra för alla som är 
inblandade i det så att säga, så att man inte blir frustrerad som vux-
en eller som barn, och då lutar det ju mer åt det första, att man tar 
det alltså man försöker liksom se på det som vi behöver förändra 
och förbättra. (Monika samtal 8 dec 2004)

Min slutsats var att vi skulle koncentrera oss på att försöka förbättra den 
föräldraverksamhet som redan fanns på skolan. Modersmålslärarna var inte 
aktivt med och diskuterade frågan. Kanske frågan kunde ha spetsats till på 
något sätt om diskussionen i gruppen hade fått fortsätta innan beslutet 
fattades. Här bestämde jag som handledare att det var dags att ta beslut i 
frågan. Rollen som handledare i projektet var komplicerad. I rollen ingick 
att jag till viss del styrde gruppen och därmed fick/tog jag i somliga situa-
tioner en maktposition. Vilka dessa situationer var blev jag i vissa fall inte 
medveten om förrän vid transkription och analys av de inspelade samtalen. 
Till detta återkommer jag senare.

Initierar loggboksskrivande 
Att skriva ner sina tankar i form av en loggbok eller dagbok framhålls som 
ett viktigt verktyg inom aktionsforskning (t ex Rönnerman, 2004; 1995). 
Loggboken ses som en form av skrivande som blir till ”ett redskap för att 
följa det egna tänkandet och handlandet i verksamheten” (Rönnerman, 
2004 s.20). Hon menar att skrivandet kan användas som en väg till själv-
insikt och som underlag för kommande diskussioner. I gruppen på Mark-
skolan, där vi skulle reflektera kring händelser och problem som dök upp i 
vardagen på skolan, kunde loggbok bli ett viktigt verktyg. Mitt förslag var 
att lärarna skulle skriva något om olika träffar eller händelser på skolan som 
de blev involverade i och som hade med föräldrar med utländsk bakgrund 
att göra. Loggboken skulle kunna användas som både empiriskt material 
och vid samtal i gruppen skulle den kunna ge fler insikter i frågan om för-
äldrasamverkan. Lärarna fick ”läxa” till följande gång att kort skriva något 
om de föräldrakontakter de eventuellt skulle komma att ha innan nästa 
planerade träff i gruppen. 

Vid nästa träff hade en av lärarna, modersmålslärare Mohammad, skri-
vit loggbok utifrån några möten med föräldrar han hade haft. Han beskrev 
vad han ansåg vara svårigheter med att skriva loggbok.
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Men jag vet inte när det precis bara handlar om en förälder, hur ska 
man? ska man bara skriva allmänt eller hur, vad ska man anteckna? 
det är, för det är faktiskt alltså syo och så klassläraren var med [på 
mötet], och det är dom som antecknar och alltså är ansvariga för 
samtalet, jag är ju inte, jag var med som lärare, som modersmålslä-
rare, men ändå det hade kommit upp mycket grejer. (Mohammad 
samtal 26 jan 2005)

Enligt Mohammad var det svårt att veta vad han skulle anteckna i loggbo-
ken. Eftersom han inte var ansvarig för mötet utan var där som modersmåls-
lärare tyckte han inte att det hörde till hans roll att skriva anteckningar. De 
två klasslärarna hade inte skrivit loggbok och eftersom det hade handlat om 
veckorna före jullovet menade en klasslärare att ”det känns inte som föräld-
rarna är så nära just då”. Eftersom det hade varit många olika aktiviteter på 
gång, som exempelvis repetitioner av julspel, menade läraren, att ”det varit 
så ruschigt”. Förskolläraren hade ”faktiskt helt glömt bort det” och han hade 
inte heller haft några kontakter med föräldrar med utländsk bakgrund. En av 
modersmålslärarna var frånvarande från detta samtal och den andra nämn-
de inte något om loggbok. Jag frågade henne om detta men fick inget svar. 

 Mohammads reflektioner runt loggboken var en av de få gånger någon 
av lärarna överhuvudtaget berättade att de hade skrivit loggbok, trots mina 
upprepade försök att övertyga dem om att börja skriva. Vid sex olika träffar 
tog jag upp och diskuterade detta om att skriva loggbok, men det gav alltså 
inget resultat. Jag tog upp loggboksskrivande på många olika sätt, exempel-
vis genom att ge det som ”läxa”, säga i början av en träff att jag gärna skulle 
vilja diskutera något utifrån deras loggböcker, fråga hur det går med logg-
boksskrivandet, prata om vad det skulle kunna ge att skriva loggbok, visa min 
förhoppning om de skulle ha skrivit loggbok till nästa träff och fråga någon 
direkt om hon/han hade skrivit loggbok. Ändå misslyckades detta att över-
tyga lärarna helt och hållet. Varför misslyckades det? Är det en fråga om att 
lärare inte har tid eller inte tycker sig ha tid eftersom skoldagen redan är fylld 
med många olika arbetsuppgifter? Eller handlar det om att de inte är vana 
att skriva och därför inte ser så stort värde i att dokumentera händelser? Rön-
nerman (2004) beskriver att lärare i ett inledningsskede kan känna sig främ-
mande inför skrivandet. Hon menar samtidigt att dagboksskrivande kan bli 
en väg till individuell reflektion kring de frågor som står i fokus. 

Utvecklingsgruppens planer för föräldrasamverkan
Utvecklingsgruppen för mångkulturella frågor på Markskolan hade redan 
planerat och genomfört ett antal sammankomster med skolans personal 
och föräldrar med utländsk bakgrund. 
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När arbetet i dialoggruppen påbörjades hösten 2004 presenterade utveck-
lingsgruppen sina planer att utveckla föräldrasamverkan. Det handlade om 
att uppmärksamma de olika kulturerna på skolan och visa upp de olika län-
der som fanns representerade. Klasslärarna menade att man ville tydliggöra 
att de olika kulturerna sågs som en tillgång. En ”trivselkväll”, som skulle 
inkludera sagor, mat och dans planerades. Klasslärarna tänkte tillfråga mo-
dersmålslärarna om att medverka vid trivselkvällen.

Sen tänker jag att det bästa vore ju om hemspråkslärarna [moders-
målslärarna] också på nåt sätt kunde medverka, men det vet vi ju 
inte om dom vill, men att dom också ska vara inbjudna. (Maria 
samtal 15 sept 2004)

Som en fortsättning på trivselkvällen planerades lite senare för temadagar.

Ja, jag tänkte på fortsättningen där, som vi hade skrivit, att ha te-
madagar, och som inriktning på det här att visa upp, då kan det ju 
vara lättare att knyta an föräldrar då som har varit med här [på triv-
selkvällen], och få dom att liksom återigen, kanske inte visa sam-
ma sak men dom vet ungefär vad det kommer att handla om, […] 
det kommer ju att vara olika dagar för olika nationaliteter kanske. 
(Monika samtal 15 sept 2004)

 Utvecklingsgruppen ansvarade för planering och utförande av trivselkväl-
len. Några ytterligare strategier för att utveckla samverkan med föräldrar 
med utländsk bakgrund fanns också planerade, nämligen översättning av 
skolans dokument till olika modersmål och ”språkmöten” där skolan skulle 
presenteras för föräldragrupper på deras modersmål. Lärarna menade att 
föräldrarna behövde mer information om den svenska skolan. Detta visar 
också Bouakaz (2007) studie som fokuserar föräldrar med arabisk bakgrund. 
Dessa planer presenterade klasslärarna vid de första två träffarna hösten 
2004. Trivselkvällen och språkmötena genomfördes och följdes därefter 
upp i dialoggruppen. De planerade temadagarna genomfördes dock aldrig. 

3.	 Analys	av	den	egna	praktiken

Dialoggruppen reflekterade kring trivselkvällen och detta med att visa upp 
kulturer som ett steg mot samverkan med föräldrar med utländsk bakgrund. 
Detta gjordes främst utifrån det teoretiska perspektivet kritisk mångkultura-
lism (May,1999).  Enligt kritisk mångkulturalism finns kulturella skillnader 
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i ett sammanhang av ojämlika maktrelationer. Genom att utifrån ett majo-
ritetsperspektiv lyfta fram de olika minoritetskulturerna som fanns repre-
senterade på skolan kan de bli till ”de andra” kulturerna. Minoritetskultu-
rerna definieras med utgångspunkt i majoritetskulturen. I dialoggruppen 
reflekterade lärarna över den egna praktiken. Lärarna fokuserade sin egen 
maktposition och därmed sin möjlighet att ur ett majoritetsperspektiv de-
finiera minoritetskulturerna. Dessa diskussioner blev till utgångspunkt i 
planeringen av den kommande föräldrasamverkan. 

En kritisk syn på trivselkvällen
Att involvera föräldrar med utländsk bakgrund och modersmålslärare mer i 
arbetet på skolan kan uppfattas som en fråga om att låta allas röster höras i 
dagens alltmer mångkulturella Sverige. Dagens svenska skola kan dock till 
stor del anses vara monokulturell när det gäller personalens sammansätt-
ning, innehållet i läroböcker och hur undervisning organiseras (Rodell Ol-
gaç, 2001; Parszyk, 2002; Haglund, 2005). Det finns en vilja att utveckla 
en alltmer mångkulturell skola, som kommer till uttryck i exempelvis lo-
kala samt nationella styrdokument och lokala och nationella fortbildnings-
satsningar . Utvecklingen på Markskolan drivs främst utifrån specifika pro-
blem för lärarna och inte utifrån att alla ska få komma till tals och vara med 
och forma vad som sker i skolan. När klasslärarna presenterade idén med 
trivselkväll i samtalen i dialoggruppen verkade det vara självklart för dem 
att idén var positiv. Enligt klasslärarna var alltså syftet med att anordna en 
trivselkväll att lyfta de olika kulturer som fanns representerade på skolan. 
May (1999) menar att det kan vara svårt att lyfta fram mångkultur utan att 
bygga in ett ”vi och dom”. Om ”vi och vår kultur” är utgångspunkten från 
vilken vi låter de andra kulturerna få visa upp sig finns en fara att exotisera 
”de andra”. Det finns ingen neutral utgångspunkt. Genom att klasslärarna 
organiserade en speciell kväll för att visa upp mat, dans och sagor från de 
kulturer som fanns på skolan tydliggjordes samtidigt att vår svenska kul-
tur var det vanliga och normala i skolan. Den planerade trivselkvällen kan 
ses som att det skulle bli något speciellt utöver ”det vanliga” som ägde rum 
på skolan trots att målet var att visa de kulturer som tillsammans utgjorde 
skolan. Vid samtalet den 8 dec 2004 berättade klasslärare Maria lite kort 
om hur hon hade uppfattat trivselkvällen som en lyckad fest och att nästan 
alla familjer hade deltagit.

Det var hundratjugo personer tror jag, här totalt, och dom hade 
med sig mat, massor av mat, jättegod mat fick vi smaka på, och det 
var ganska uppsluppet när vi satt och åt, […] sen var det då danser, 
olika danser, och så vart det efterrätt, […] och så sen avslutas det 
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med sagoberättande, och då var det både barn och föräldrar som 
berättade sagor och ramsor. (Maria samtal 8 dec 2004)

Maria hade sagt till föräldrarna att festen var en början på ett samarbete 
mellan skolan och föräldrarna och att nästa steg nu skulle planeras. Hon 
förklarade därmed syftet med festen och placerade den i sammanhanget 
av utvecklingsarbete för föräldrasamverkan som pågick på skolan. Trots 
de intentioner lärarna haft att bjuda modersmålslärarna på festen hade 
det inte blivit av och de hade därmed inte deltagit i trivselkvällen. Det 
hände vid flera tillfällen under den tid projektet pågick att modersmåls-
lärarna i olika sammanhang antingen blev bjudna i andra hand eller inte 
alls inbjudna. 

Att bjuda in till föräldramöte
I gruppen beslutades att vi skulle läsa och diskutera pedagogen Nabila Al-
fakirs (2004) bok Skapa dialog med föräldrarna – integration i praktiken.  
Detta gav verktyg till att analysera de redan befintliga strategierna för för-
äldrasamverkan och till att utveckla nya.  Alfakir säger bland annat att det 
är viktigt på vilket sätt vi bjuder in föräldrarna till ett möte, eftersom det 
visar både vår syn på föräldrarna och vad vi anser om det kommande mötet. 
Modersmålsläraren Mohammad bekräftade att det kan vara svårt att formu-
lera sig i en inbjudan. Han berättade om föräldrar med utländsk bakgrund 
som efter ett föräldramöte hade kontaktat honom och varit irriterade på 
ord som använts, vilket gjort att de känt sig utpekade. Till föräldramötet 
hade skolans personal bjudit in föräldrar till en specifik grupp ungdomar 
som man ansåg sig ha problem med.

Egentligen tror jag skolan precis som, dom ville ha, alltså visa, 
hur dom kan samarbeta, och dom här, många av dom här för-
äldrarna tror jag, hade kontakt med socialen tidigare, eller social-
tjänsten var inblandade eftersom vissa, det har kom … förekom 
stölder, det har förekommit bråk, skadegörelse, massa grejer, och 
dom här eleverna, man har, en del av dom hade man kanske inte 
tillräckligt bevis att det är dom som var inblandad, men det är i 
alla fall, det är en grupp som är tillsammans, gör dom här sakerna 
och , ett gäng,  och det ordet var också mycket laddat ,[…] och 
en del av föräldrarna var jätteirriterade på det ordet, skolan redan 
placera dom i en grupp, och var en förälder, han var […] myck-
et irriterad på det här, dom flesta invandrare, dom klumpas ihop 
på grund av att dom härjade, och han var jättearg. (Mohammad 
samtal 25 feb 2005)
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Samtidigt lyfter lärarna fram flera exempel på att irritationen som skapas 
hos föräldrarna ibland kan leda till något positivt. Utifrån att ha varit kri-
tisk och arg på att ordet ”gäng” använts för att beskriva gruppen elever 
med utländsk bakgrund ville en förälder organisera en föräldragrupp som 
skulle träffas en gång i månaden. Andra föräldrar med utländsk bakgrund 
som varit arga och känt sig utpekade började engagera sig mer i sina barns 
skolgång efter mötet.

Ok, dom här reaktionerna, jag tycker det, ibland att utpeka dom 
och vara kritiska och vissa saker, ger mycket bra resultat, för jag 
känner att dom här mötena vi hade […] gav mig i alla fall mycket 
resultat, för många av dom här eleverna, som jag hade om tidigare, 
var dom ganska trötta, […] föräldrarna dom ringde mig, vi hade 
senare, efter mötet, hade vi samtal och dom ringde mig och disku-
terade vad som hänt alltså i mötet, och många av dom kom till sko-
lan, är mycket mera delaktigare i deras barns skolgång [nu], på helt 
annat sätt. (Mohammad samtal 25 feb 2005)

Att föräldrar med utländsk bakgrund reagerade negativt på begrepp, som 
exempelvis ”gäng” vilket skolpersonalen använde, kunde alltså i vissa fall 
leda till mer samverkan mellan parterna, menade Mohammad. 

Några olika inbjudningar till möten, som lärarna själva hade varit med 
och skickat till föräldrar analyserades och dialoggruppen diskuterade vilka 
begrepp som användes, tilltalet i inbjudan och vem inbjudan riktade sig 
till. I diskussionen framkom att inbjudningarna handlade främst om att 
skolan ville ge information till föräldrarna och sällan om att man ville ha en 
dialog eller ett samarbete med dem. Vidare kunde gruppen notera att mö-
tets innehåll spaltades upp i form av korta punkter och med övergripande 
rubriker t.ex. ”svenska skolsystemet” eller ”utvecklingssamtal”, vilket fick 
det att verka mer formellt. Ofta beskrevs inte syftet eller bakgrunden till 
att föräldrarna kallades till möte i inbjudan. Vissa begrepp som användes 
kunde vara svåra, eller så kallade ”skolord” exempelvis begreppet ”värde-
grund” eller ”skolbarnomsorg”.27 Gruppen fann alltså ett antal punkter i 
inbjudan som kunde vara problematiska.

Fokus i samtalen kring inbjudan låg på skolpersonalens roll när det gäl-
ler föräldrasamverkan. Frågan rörde alltså skolans maktposition och läraren 
som myndighetsperson.

27 Med ”skolbarnomsorg” menades här det som i vanliga fall i skolan kallas fritidsverksam-
het eller ”fritids”.
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Jag fick lära mig på mitt första jobb […] utav en rektor, att du ska 
alltid tänka på att för dom allra flesta föräldrar så är du en myndig-
hetsperson, och det betyder inte positiva saker för dom allra flesta. 
(Monika samtal 25 feb 2005) 

Gruppens reflektioner kring att bjuda in föräldrar låg till grund för det fort-
satta arbetet när det gällde detta tema i dialoggruppen. Framför allt blev 
diskussionerna till utgångspunkt när gruppen skulle vara delaktig i plane-
ringen av ett föräldramöte som kallades ”värdegrundsmötet” på skolan.

Gruppens diskussion om begrepp
Vid några tillfällen reflekterade gruppen över hur personal och elever på 
skolan använder olika begrepp. Diskussionerna handlade exempelvis om 
begreppet ”multikulti”, vilket var det begrepp personalen på skolan använ-
de för att beskriva sitt utvecklingsarbete kring mångkulturella frågor, men 
även om begreppet ”värdegrund” liksom om nedsättande begrepp som elever 
använde för varandra på skolan. Ett föräldramöte om skolans värdegrund 
planerades och begreppet värdegrund analyserades i tre olika dialogsamtal, 
i januari, februari och mars 2005. 

Diskussionen i dialoggruppen rörde bland annat att begrepp är kontextu-
ella, det vill säga skickar signaler som ger olika effekter i olika sammanhang. 
När det gäller begreppet ”multikulti” kan det exempelvis vara användbart i 
en projektansökan för att det låter lite kul och tufft. 

Alltså själva projektet kanske hade namnet multikulturell, sen när 
man sökte projektet via Skolverket också, alltid det måste man hit-
ta spännande namn, och som kanske är acceptabelt av myndighe-
ten. (Mohammad samtal 26 nov 2004)

Det låter ju lite klatschigt och flashigt ”multikulti”. (Monica sam-
tal 26 nov 2004)

Sedan kanske begreppet passar mindre bra om syftet med projektet är att 
involvera alla föräldrar på skolan, menade Mohammad.

Informationen som ska gå till föräldrar eller till barnen, eller hur 
det ska se … eller hur man ska utforma, vilka ord man ska använ-
da, ska man använda ”multikulti”, alltså det är kanske lite svåra-
re, eftersom det här projektet alla ska vara med i skolan, kan det 
kännas kanske inte riktigt alltså. (Mohammad samtal 26 nov 2004)
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I kommunikationen med föräldrar och barn kan begreppet låta lite för lek-
fullt om målet för skolan är ett långsiktigt arbete vad gäller mångkulturella 
frågor där hela skolan ska involveras. 

När samtalet i dialoggruppen handlade om hur det kommande värde-
grundsmötet skulle utformas initierade jag en diskussion kring begreppet 
”värdegrund”. 

Såna här saker är lite svåra tycker jag, när det ligger så nära styrdo-
kumenten som ”värdegrund”, ordet värdegrund tycker jag till ex-
empel är väldigt problematiskt för att alla använder vi ju det nu, 
alla säger det och ändå har man så att säga inte riktigt definiera vad 
det är, eller rättare sagt, det kan vara olika saker för olika personer. 
(Lena samtal 26 jan 2005)

Diskussionen handlade om vad begreppet kan stå för i praktiken och att 
det är ett ord ur läroplanens retorik som nu skulle göras till praktik genom 
det planerade mötet med föräldrarna. Mohammad menade att begreppet 
bland annat rör hur elever tilltalar varandra i skolan.

Man kanske skulle hitta idag i skolan, man har en massa, barnen 
kallar saker och ting till varandra, och när man involverar föräld-
rar och personal då diskuterar man, och jag tror den där diskussio-
nen kanske man väcker även medvetenhet, även dom här barnen 
som man, kanske säger bara saker och ting, som inte menar kanske 
nånting, fast det skadar andra. (Mohammad samtal 26 jan 2005)

Monika beskrev sin förståelse av begreppet värdegrund.

För mig betyder det också det här, hur ser jag och hur ställer jag 
mig i olika såna här etiska frågor som man kan hamna i, hur tänker 
jag, och hur tänker Mats [lärarkollega], och hur agerar vi utifrån 
hur vi tänker runt det här, för det är ju också olika ingångar till det 
här begreppet. (Monika samtal 26 jan 2005)

 
Begreppet konkretiserades och efter våra reflektioner bestämde lärarna att 
det inte passade i en inbjudan till föräldramötet utan att i så fall bakgrun-
den och syftet till mötet samtidigt tydliggjordes. 

Jag tycker det är bra att förklara syftet och bara orsakerna [varför] man 
vill ta upp nu värdegrund, […] och vad är speciellt med våran skola, 
att vi måste arbeta på den här frågan. (Mohammad samtal 25 feb 2005)
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Även på själva värdegrundsmötet skulle begreppet konkretiseras i dialog 
med föräldrar genom att de skulle få ta ställning till ett antal etiska fall kring 
frågor på ett mellanmänskligt plan. 

Sen framför allt förhållningssättet, att värdegrunden alltså, om 
man skulle, förhållningssätt mellan barnen själva, mellan barn och 
föräldrar, mellan lärare och barnen, och hur man undervisar och 
bemöter varandra och sånt, ja bemötande. (Mohammad samtal 25 
feb 2005)

Det är ett viktigt ord tycker jag, för det är sånt som ofta kommer 
upp tycker jag, hur man bemöter, och hur deras barn har blivit be-
mött, och hur de har blivit bemött. (Maria 25 samtal feb 2005)

Diskussionerna i dialoggruppen ledde fram till att några av lärarna förtyd-
ligade vad de menade när de talade om ”skolans värdegrund”. I gruppens 
reflektioner kring begreppet konkretiserades samtidigt hur frågor kring vär-
degrunden i skolan kunde tas upp med föräldrarna på det kommande vär-
degrundsmötet.  Frågorna som skulle diskuteras på mötet och de fall som 
skulle presenteras för föräldrarna och som de skulle få ta ställning till skulle 
handla om mellanmänskliga dilemman ur skolans vardagspraktik. Genom 
reflektionerna i gruppen tydliggjordes också att begrepp är kontextualise-
rade, det vill säga kan ha olika betydelser i olika sammanhang och för olika 
personer. Begrepp som passar i skolans kontext kanske behöver definieras 
om de ska användas i kontexten föräldrasamverkan. 

När dialoggruppen analyserade olika inbjudan till föräldramöten berät-
tade Malika att rektor på ett kommande möte skulle ta upp en diskussion 
med föräldrarna om nedsättande begrepp elever använde till varandra.

Det är därför rektor sa att vi ska prata om det och det [att elever 
använder nedsättande begrepp], därför dom [eleverna] kallar till 
exempel varandra negrer eller nåt annat, och då blir det också lite 
hetsat den kvällen. (Malika samtal 25 feb 2005)

Meryem gav ytterligare exempel.

Igår jag var på Storskolan, en flicka, hon ser ut som en svensk flicka, 
hon sa att det finns en flicka, också hon är svensk, hon kallar hen-
ne jäkla muslim. (Meryem samtal 25 feb 2005)

Detta definieras av Mohammad som viktiga frågor att diskutera med för-
äldrar.
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Jag tror det är värdegrundsmöte, det är, jag tycker dom här frågor-
na ska man arbeta med, vara kritiska, och ta upp det här som vi 
själv dagligen i skolan och som barnen säger till varandra, och det 
är allvarligt. (Mohammad samtal 25 feb 2005)

Utifrån bland annat begreppsdiskussionerna lyfte lärarna i dialoggruppen 
fram vad som kunde vara viktiga frågor att ta upp på ett föräldramöte. Detta 
kom också att genomsyra planerna för det kommande värdegrundsmötet.

5.	Nya	planer	för	föräldrasamverkan

Nya planer för föräldrasamverkan utarbetades. Klasslärarna valde strategier som 
anknöt till våra diskussioner i dialoggruppen. Ett nytt föräldramöte planerades 
under benämningen ”värdegrundsmötet”, där både modersmålslärare och för-
äldrar med utländsk bakgrund skulle bli mer involverade. Det skulle innehålla 
dialog med föräldrarna kring frågor om värdegrund i skolans vardagspraktik.

En värdegrundsplan för skolan skulle utarbetas och läggas ut på skolans 
hemsida. Klasslärare Maria hade initierat att även föräldrar skulle medverka 
i arbetet att skriva fram värdegrundsplanen.

Hon [rektor] tog upp det här på en träff vi hade, som jag var med 
på, att vi ska jobba med värdegrund, och då sa jag det att då tyck-
er jag att det är ett jobb som vi borde göra tillsammans, inte bara 
vi personal sitta och jobba med värdegrund, utan vi borde göra det 
tillsammans med barn och föräldrar, […] det är ju något vi måste 
göra tillsammans. (Maria samtal 25 feb 2005)

Maria anknöt således till det vi diskuterat i dialoggruppen. Hon såg det 
som viktigt och en möjlighet för skolans personal att föra en dialog med 
föräldrarna kring frågor om skolans värdegrund. Målet med att involvera 
föräldrarna i arbetet var, enligt Maria, att.

Framför allt diskutera, få igång något slags arbete runt det, så att 
man kommer överens på något sätt runt värdegrunden, vad är det 
som ska gälla? hur ska vi ha det? och, vad tycker ni [föräldrarna]? 
(Maria samtal 26 jan 2005).

Modersmålslärare Mohammad menade att även om målet var att skriva en 
handlingsplan kunde mötet också bidra till att väcka medvetenhet om frå-
gorna hos föräldrar. 
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Planering av ”värdegrundsmötet”
De frågor som togs upp och diskuterades i dialoggruppen inför värde-
grundsmötet var begreppet värdegrund, syftet med mötet, hur mötet skulle 
organiseras och då speciellt utifrån situationen för föräldrar med utländsk 
bakgrund, hur inbjudan skulle se ut och vilken lärarnas och framför allt 
modersmålslärarnas roll på mötet skulle vara. 

Diskussionerna kring det kommande mötet utgick från att definiera 
begreppet värdegrund. Klasslärarna menade, att det var ett begrepp som 
borde förklaras om det skulle användas i inbjudan. Begreppet var svårt 
att översätta till de modersmål som var aktuella på skolan, enligt moders-
målslärarna. 

I diskussionen i gruppen blev det också tydligt vilket redan nämnts 
att det fanns flera syften med mötet, att skriva värdegrundsplanen 
och att involvera föräldrar och barn i detta arbete. Personalen hade 
fått denna uppgift och nu skulle därmed hela skolan komma att 
omfattas. Ytterligare ett syfte var att ”göra alla inblandade delaktiga 
i […] problemet som tidigare kanske legat på […] lärare” och även 
att ”göra barnen medvetna om att vi [klasslärarna] har ett samarbe-
te med föräldrarna” (Maria samtal 25 feb 2005). 

Involvera föräldrar som har ingen eller liten  
erfarenhet av skolgång
Gruppdeltagarna funderade kring hur värdegrundsmötet skulle organiseras 
för att en dialog skulle komma till stånd. Det hade bestämts i utvecklings-
gruppen att mötet skulle innehålla rollspel och värderingsövningar kring 
värdegrundsfrågor hämtade ur Markskolans vardagspraktik.

Ge dom ett fall, ett autentiskt fall, som kan hända på skolan, och så 
ska dom tillsammans i gruppen få lösa det där på nåt sätt, hur gör 
man när det blir så här? exempelvis snöbollskastning ute på skol-
gården, vi har en regel som säger att man får inte kasta snöbollar, 
och så säger vi till barnen, och så gör dom det ändå, hur ska vi lösa 
det här? och så får man sitta i små grupper och diskutera, och då 
ska vi ta, alltså fall som händer på skolan hela tiden, och dom ska 
få hjälpa till och säga vad dom tycker. (Maria samtal 25 feb 2005)

Föräldrar skulle också inspireras till att berätta om hur det var när de själva 
gick i skolan. En fråga som klasslärarna tagit upp i ett tidigare samtal dis-
kuterades återigen i gruppen. Den handlade om ifall lärarna kunde be för-
äldrar att berätta om sin skolgång, eftersom inte alla gått i skola. 
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Lena: Men jag tänkte på, i den här specifika frågan om dom [för-
äldrarna med utländsk bakgrund] ska bli tillfrågade, att prata om 
sin egen [skolgång].

Meryem: Ja, dom har inte så mycket, många kunskaper att delta i 
[diskussionen].

Maria: Dom kanske inte har gått i skolan. 

Meryem: Nej.

Maria: Blir det hotfullt då om det står i brevet [inbjudan] att ’ni ska 
få berätta om er egen skolgång’? 

(samtal 25 feb 2005)

Klasslärare Maria var orolig för att utsätta föräldrarna för något som hon 
menade kunde bli hotfullt eller få dem att känna skam.

Som den här föräldern som vi tänker på, kanske inte har gått i sko-
la, och hur känns det då om man sitter i en klass med föräldrar, och 
så sen ska man berätta att jag har inte gått i skola, det kanske inte 
känns så kul. (Maria samtal 25 feb 2005)

Det var svårt för klassläraren att tänka sig hur situationen skulle bli för den 
förälder som var analfabet eller inte hade så lång skolbakgrund. Moders-
målslärarnas reflektioner kring detta blev därför viktiga och spelade stor roll 
för att klasslärarna skulle våga inkludera uppgiften att be föräldrar berätta 
om sin skolgång på ”värdegrundsmötet”. Modersmålslärare Malika menade 
att lärarna kunde be föräldrarna berätta om sin skolgång eftersom föräld-
ern kanske hade gått ett par år i skolan eller också kunde hon/han berätta 
orsaken till varför hon/han inte hade gått i skolan: ”det kanske är någon 
orsak som vi inte vet” (samtal 25 feb 2005). Har man barn i skolan är det 
viktigt att vara med i diskussioner om skolans värderingar och oavsett om 
man som förälder har gått i skolan eller inte har man som vuxen något att 
bidra till en sådan diskussion, menade Mohammad. 

Etniskt heterogena diskussionsgrupper
Ytterligare en punkt som togs upp i dialoggruppen var hur diskussionsgrup-
perna skulle organiseras. Klasslärarna ansåg att det bästa skulle vara etniskt 
heterogena diskussionsgrupper men befarade problem om flera av föräld-
rarna med utländsk bakgrund skulle behöva tolk. 

Vi vill ju blanda grupperna, men om det då finns tolkbehov i fle-
ra grupper, […] ja, för vi vill ju inte ha alla kurder i en grupp, 
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utan dom kanske får hjälpa varandra, föräldrarna. (Maria samtal 25 
feb 2005)

Modersmålslärare Mohammad föreslog att varje grupp skulle ha en sam-
talsledare och vid behov en tolk. Eftersom bara några av föräldrarna med 
utländsk bakgrund behövde tolk, enligt modersmålslärarna, skulle föräld-
rarna kunna vara med i vilken grupp som helst. Alla föräldrar skulle även 
ges möjlighet att komma till tals om en samtalsledare fördelade ordet. Mo-
dersmålslärarnas kunskaper om föräldrarna blev således av betydelse för hur 
diskussionsgrupperna utformades.

Modersmålslärarnas roll på värdegrundsmötet
En fråga som hade diskuterats vid flera tillfällen i dialoggruppen var mo-
dersmålslärarnas roll på möten i skolan, exempelvis föräldramöten och ut-
vecklingssamtal. Det fanns en outtalad förväntan att de både skulle ha rol-
len som lärare i modersmål och som tolk och ibland även som den som 
skulle ta upp någon svår fråga med föräldern med utländsk bakgrund vid 
exempelvis utvecklingssamtal. De själva tyckte, trots dessa diskussioner, att 
de kunde vara både lärare och tolk på det kommande värdegrundsmötet. 
De menade att det kunde vara svårt för skolan att hitta tolkar. Även klass-
lärare Maria uttryckte att

 
Det skulle kännas lite knepigt också, om ni är där och så sen bestäl-
ler man en tolk, jag vet inte. (Maria samtal 25 feb 2005)

Det var inte självklart att den roll modersmålslärare skulle ha vid värde-
grundsmötet skulle vara tydliggjord innan mötet. De fick anpassa sig till om 
det fanns tolkar att tillgå eller inte, vilket de också accepterade.  Samtidigt 
gjorde detta att de inte fick samma tydliga roll och kanske status på mötet 
som exempelvis klasslärarna vars roll bland annat var att vara samtalsleda-
re för grupperna.  Som tolk hade modersmålsläraren en mer passiv roll på 
mötet och, enligt min tolkning, som någon som stod utanför ”det vanliga”.

6.	 Reflektioner	kring	värdegrundsmötet		
i	dialoggruppen

Värdegrundsmötet genomfördes av skolans personal i mars 2005. I ett 
samtal i dialoggruppen 15 april 2005 utvärderades mötet. Reflektion vid 
ett flertal tillfällen i dialoggruppen hade gett möjlighet att se frågorna som 
gällde planering av mötet ur flera perspektiv. Mötet hade kort sammanfat-
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tats skriftligt i slutet av en klasslärare tillsammans med de deltagande för-
äldrarna. En modersmålslärare hade också pratat med några föräldrar med 
utländsk bakgrund per telefon och då sammanfattat deras reflektioner uti-
från mötet. Dialoggruppen reflekterade utifrån lärarnas återberättande av 
mötet och vad föräldrarna sagt. Den skriftliga inbjudan till mötet hade inte 
lärarna tagit med sig till dialoggruppen. Förskollärare Mats skulle skicka 
den per mejl till deltagarna i dialoggruppen senare, vilket dock inte gjordes.

Mötet hade innehållit information till föräldrarna om vad skolans styr-
dokument säger om värdegrund. Därefter följde en diskussion i etniskt he-
terogena föräldragrupper om några av punkterna i styrdokumenten, exem-
pelvis jämställdhet och allas lika värde, i förhållande till hur det varit när 
föräldrarna själva gått i skolan.  Vidare hade föräldrarna engagerats i vär-
deringsövningar. Ett exempel handlade om vad en förälder skulle göra om 
det uppstod en konflikt mellan deras eget barn och ett annat barn i skolan. 
Det fanns fyra svarsalternativ och föräldern skulle gå och ställa sig i det 
hörn vars svarsalternativ stämde med vad föräldern skulle göra i situatio-
nen. Svarsexempel var att gå till rektor, ta kontakt med läraren, ta kontakt 
med föräldern till det andra barnet eller ett eget alternativ. 

Föräldrarna i gruppen skulle alltså diskutera kring vad de tyckte barnen 
skulle göra, vad personalen på skolan borde göra och vad föräldrarna kunde 
göra. Två av föräldrarna med utländsk bakgrund hade valt alternativet att 
gå till rektor för att diskutera problemet och alla andra föräldrar hade valt 
alternativet att gå till läraren. Den ene föräldern ändrade sig.

När han då hörde vad dom [andra föräldrarna] hade sagt, dom som 
sa att dom skulle ta kontakt med läraren, då sa han ”nej men det är 
nog bättre att ta kontakt med läraren, men i vårt hemland så gjor-
de vi ju alltid så [kontaktade rektor], så därför ställde jag mig i det 
hörnet”. (Maria samtal 15 april 2005)

Den andre föräldern tyckte dock att det bästa alternativet var att gå till 
rektor. Att en förälder i första hand väljer att gå till rektor för att diskutera 
problem i skolan kunde vara svårt att förstå för klasslärarna.

För ibland kan man ju tycka då, men varför går hon till rektorn, 
vad har hon emot mig. (Maria samtal 15 april 2005)

Det kan kännas som ett misstroende. (Monika samtal 15 april 
2005)

Klasslärare Maria menade dock att hon nu lättare kunde ha förståelse för 
en sådan situation.
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Men då förstår vi ju också varför hon går, för ibland känns det som 
’men varför kommer hon inte till mig och säger det här’, men nu 
förstår vi, nu har vi hört ”i vårt hemland”, och ”jag tycker att det 
fungerar bra”, ja, men då är det väl ok för henne, då får hon ju göra 
det. (Maria samtal 15 april 2005)

Diskussionen redovisades sedan i den större föräldragruppen. Klasslärare 
Maria menade att alla deltagare på mötet, etniskt svenska föräldrar, föräld-
rar med utländsk bakgrund och skolans personal, lärt sig om och av var-
andra vilket kan komma att underlätta förståelse och kommunikation och 
därmed samverkan mellan skolans personal och föräldrar. 

Vid planeringen av värdegrundsmötet i dialoggruppen hade skolans mål 
med mötet diskuterats. Mohammad ansåg att målet borde vara tydligt och 
möjligt att utvärdera.

Och å andra sidan, också är det bra också något slags resultat, re-
dovisning senare, att man kunna alltså vad vill man uppnå, och sen 
hur man ska utvärdera det man har kommit fram till, som man 
syftade [till], eller vad var, ofta man gör någonting, och så läm-
nar man, vi gjorde ett möte, men mötet man lärde sig inte riktigt 
mycket av, eller tycker jag, är också ganska viktigt när man har, ok 
värdegrunden, alla de här diskussionerna ska skrivas och förbere-
das på något sätt, för att kunna gå vidare senare. (Mohammad sam-
tal 25 feb 2005)

Samtidigt menade han att de frågor som skulle ventileras på mötet skulle 
handla om sådant som var möjligt att förändra och som föräldrarna där-
med skulle kunna ha ett reellt inflytande över.

När man bjuder föräldrar, alltså tillåta föräldrar diskutera i små 
grupper, och sen resultatet eller vad har kommit fram i den här dis-
kussionen, om du inte har någon möjlighet att överhuvudtaget att 
förändra, det är inte bra att från början erbjuda eller låta den här 
frågan diskuteras överhuvudtaget, jag tycker det ska vara en fråga 
som man har makt och möjlighet över att diskutera, sen och för-
ändra saker och ting. (Mohammad samtal 25 feb 2005)

Klasslärarna hade uttryckt att syftet med mötet skulle vara att göra även för-
äldrar delaktiga i problem som fanns på skolan kring exempelvis snöbolls-
kastning och när barnen inte lyssnade på de vuxna. Dessa problem invol-
verade nu bara eleverna och lärarna.  Målet var både att föräldrarna skulle 
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”ta sitt ansvar” när det gällde problemet men också att eleverna skulle se 
att föräldrar och lärare var överens i frågan. Genom värdegrundsmötet ville 
klasslärarna att föräldrar skulle få mer förståelse för vad som hände på sko-
lan och därmed bli ett stöd för skolans personal när det gällde att få elev-
erna att följa de regler skolan satt upp.

Det är ju det dom ska komma på i det här arbetet, föräldrarna, det 
är ju inte så att vi ska tala om att ’ja men se nu, nu har ni förstått 
varför [barnen måste följa skolans regler]’, utan det ska ju komma, 
växa fram [hos föräldrarna]. (Maria samtal 25 feb 2005)

Det är ju också förhoppningen lite grann att man, att föräldrar, ska 
kanske vidga perspektiv lite grann, […] att man ska se inte enbart 
från sitt eget perspektiv, utan att man ska se, vidga lite grann. (Ma-
ria samtal 25 feb 2005)

Mohammad beskrev alltså att målet med värdegrundsmötet borde vara att 
utifrån föräldrarnas diskussion kring sådant som nu ses som problem av 
personalen på skolan skulle personalen även vara beredd att förändra sko-
lans regler och förhållningssätt. Mötet borde senare utvärderas och resultat 
redovisas. Maria gav uttryck för en vilja att få föräldrarna att förstå vad det 
är lärarna på skolan ser som problem, men också att få föräldrarna att vid-
ga sin syn på dessa områden. Detta kan jämföras med det Crozier & Ray 
(2005) uttrycker när det gäller England, att ett samarbete med föräldrar ofta 
verkar handla om att skolans personal söker stöd för skolans mål och min-
dre om att de vill diskutera olika erfarenheter föräldrar och skolan kan ha 
(se Kap 1, Samverkan mellan skolan och föräldrar med utländsk bakgrund).

Värdegrundsmötet hade pågått i två timmar och inletts av en klasslärare 
som hade förklarat syftet med mötet för föräldrarna. I dialoggruppen sam-
manfattade läraren vad hon sagt till föräldrarna.

Ja, syftet med det hela det var ju att, dels var det ju det att vi skul-
le skriva en plan, och då ville vi få med föräldrarna i det arbetet, 
så det var det som var syftet, och vi ville höra deras åsikter, och vi 
kommer också att ta hänsyn till det när vi skriver planen. (Maria 
samtal 15 april 2005)

Föräldrarna skulle alltså involveras i och ges möjlighet att påverka den 
kommande värdegrundsplanen, enligt Maria. Trots att detta hade varit ett 
syfte med mötet, vilket också hade presenterats för föräldrarna, verkar det 
inte ha genomförts i någon högre grad. Det fanns inget konkret resultat av 
värdegrundsmötet varken i form av en plan eller i form av redovisning till 
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föräldrarna. Resultatet av mötet återgavs endast muntligt till personalen 
på skolan. Om man läser skolans värdegrundsplan finns inga referenser till 
värdegrundsmötet och inte heller till att det som står i planen utgår från 
diskussioner där skolans personal och föräldrar deltagit (se bilaga 2).  Där 
finns en referens till skolans styrdokument, Lpo94, vilket gör att den lik-
nar många andra handlingsplaner som utfärdats av skolor. Om föräldrarnas 
åsikter integrerats i planen eller inte är alltså oklart. 

Det framkom också i dialoggruppens diskussion att det utifrån mötet 
fanns frågor kring hur vikarieanskaffning på skolan fungerade. Meryem tog 
upp frågan i dialoggruppen. 

Men det finns hemländer, det finns ingen, några vikarier som kom-
mer utanför skolan, personalen i samma skola, dom ska vikariera 
[för] varandra. (Meryem samtal 15 april 2005)

Det fanns frågor kring både om vikarien var en person barnen redan kände 
till eller i annat fall vem som presenterade vikarien för eleverna. Detta me-
nade Meryem var viktigt eftersom

Det är jätteviktigt för barnen att veta lite grann om vikarien. (Mery-
em samtal 15 april 2005)

Klasslärarna redogjorde för hur skolan hade organiserat detta med vikarier 
men valde samtidigt att inte bemöta den oro kring detta som Meryem be-
skrivit att föräldrar med utländsk bakgrund kunde ha. Lärarna menade att 
det inte så detaljerat kunde redogöras för vad föräldrar kunde förvänta sig 
från skolans håll när det gällde vikarieanskaffning. 

Maria: Fast då vill vi inte skriva fast oss i något sånt, det är det. 

Monika: Däremot så står det att barnen ska bemöta oss vuxna oav-
sett. 

Maria: Det är mera som ett allmänt. 

(samtal 15 april 2005) 

I frågan som gällde vikarieanskaffning beskrev klasslärarna strukturerna 
kring detta som fasta eller som att de inte ser det som önskvärt med någon 
förändring. Därmed fungerar klasslärarna som ett slags ”grindvakt” (gate-
keeper) i denna fråga. De har makt att bestämma om frågan ska fokuseras 
eller inte vilket gör att majoritetsperspektivet blir rådande och på liknande 
sätt kan majoritetsperspektivet antas bli rådande i många frågor i dagens 
mångkulturella svenska skola.
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Värdegrundsmötet gav föräldrarna en möjlighet att till viss del komma till 
tals i frågor kring skolans värdegrund. Även modersmålslärarna var delak-
tiga på flera sätt i detta möte än de hade varit i tidigare föräldramöten. Trots 
detta blir det tydligt, enligt min analys, att det är ur ett majoritetsperspektiv 
många beslut fattas. Det gäller här till exempel beslut om vilka frågor som 
ska tas upp och i vilken mån reflektioner kring dessa frågor ska få påverka 
den faktiska verksamheten. 

En dialog mellan skolans personal och föräldrar hade skapats. Både för-
äldrar med utländsk bakgrund och etniskt svenska föräldrar hade fått se 
och höra vad andra föräldrar tyckte. Klasslärare Maria sammanfattade det-
ta och menade att

Man [föräldrarna] får ta ställning, och det är inte bara den här mo-
nologen, att läraren står och berättar och berättar hela tiden, […] 
utan man [föräldrarna] får ta ställning, man får höra vad andra 
tycker, man får berätta själv vad man tycker, man måste tänka efter 
”vad tycker jag egentligen”, samtidigt få lite information då också. 
(Maria samtal 15 april 2005)

Enligt Malika var föräldrarna med utländsk bakgrund glada över att de 
på ett möte på skolan hade fått prata om sina erfarenheter och att skolans 
personal hade visat intresse för deras åsikter. Föräldrarna tyckte dock att 
mötet behövde mer tid.

Det var också lite tidsbegränsad, så ville dom [föräldrarna] gärna 
fortsätta med det vi började med, värdegrund, så fanns det två oli-
ka uppgifter kvar, så ville dom, vid bordet där jag satt, gå vidare el-
ler fortsätta. (Malika samtal 15 april 2005)

Enligt Malika önskade alltså föräldrarna fortsätta arbetet och diskussionen 
kring skolans värdegrund vid ett annat tillfälle. Detta var dock inte möjligt 
enligt klasslärarna eftersom ett till föräldramöte inte skulle hinnas med detta 
läsår. Nästa läsår skulle föräldragruppen inte vara densamma på grund av 
hur klasser organiserades på skolan. En klasslärare menade att mötet också 
gav lärarna som deltog något.

Jag fick ju något tillbaka, som jag också fick börja fundera över, och 
sen så stärker det också vuxnas inställning gentemot barnen, att nu 
har vi diskuterat ihop oss om vissa saker, och det är det här som gäl-
ler, vi tycker att det är viktigt, föräldrarna tycker att det är viktigt, 
och då blir vi starkare. (Maria samtal 15 april 2005)
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Genom att ta upp och diskutera med föräldrar sådant som personalen på 
skolan såg som problem fick alla involverade lära sig mer om hur de andra 
tänker, enligt Maria. Eftersom klasslärarna hade funnits med både i dia-
loggruppen och i utvecklingsgruppen för mångkulturella frågor på skolan 
hade de stort inflytande både att bestämma vilka frågor som skulle tas upp 
och när det gällde att organisera mötet. De hade därmed även möjlighet att 
bestämma hur mycket de skulle utgå ifrån diskussionerna i dialoggruppen 
i denna fråga. Det ledde till att varken föräldrarna med utländsk bakgrund 
eller modersmålslärarna fick något reellt inflytande över frågan.  

Hinder för modersmålslärarnas deltagande
Modersmålslärarnas roll på mötet hade varit både som tolk och som lärare 
med uppgift att leda en grupp vid diskussionerna. Modersmålslärare Mery-
em hade dessutom i en grupp berättat om sig själv, hur det var när hon gick 
i skolan och när hon arbetade som lärare i hemlandet. Det hade inte varit 
självklart att de tre modersmålslärarna skulle kunna delta i värdegrundsmö-
tet. Komplikationer som hade med strukturella problem i skolans praktik 
att göra hade uppstått. En föreläsning om jämställdhet skulle äga rum vid 
samma tid som värdegrundsmötet. Modersmålslärarna hade blivit upp-
manade av sin rektor att delta i föreläsningen istället för mötet. När sedan 
föreläsningen i sista stund ställdes in valde Meryem och Malika att delta 
i värdegrundsmötet. Mohammad valde att avstå eftersom han inte gillade 
situationen som hade uppstått och att han själv inte hade haft ett val. Mo-
dersmålslärarna menade att det var vanligt att olika möten krockade och de 
själva inte kunde bestämma vad de ville prioritera. Detta fick till följd att 
dialoggruppen senare informerade modersmålslärarnas rektor om gruppens 
arbete, för att han som intressent i projektet skulle på något sätt involveras.

Samarbetet mellan skolans personal och modersmålslärarna försvårades 
således av strukturella faktorer. Om ett samarbete skulle bli av blev slutli-
gen i detta fall till en individuell fråga för lärarna. Enligt modersmålslärar-
na blir de ofta inbjudna i andra hand när datum för ett möte redan är fast-
ställt, om de alls blir inbjudna. Ett exempel på detta är trivselkvällen som 
utvecklingsgruppen för mångkulturella frågor på Markskolan planerade 
september-oktober 2004 när jag träffade klasslärarna de första gångerna. 
Deras intention var att bjuda in modersmålslärarna till denna fest där de 
olika kulturer som fanns på skolan skulle visa upp sig.

Sen tänker jag, att det bästa vore ju om hemspråkslärarna [moders-
målslärarna] också på något sätt kunde medverka, men det vet vi ju 
inte om dom vill eller kan, men att dom också ska vara inbjudna. 
(Maria samtal 15 sept 2004)
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Lena: Är modersmålslärarna, det här är ju utifrån det vi pratar om 
och det som sas var bra idéer [utifrån det Mats redovisat om hur 
andra skolor jobbat med föräldrasamverkan vilket vi hittat på Skol-
verkets hemsida] så att säga, så jag undrar är dom involverade i 
[trivselkvällen ].

Maria: Vi har inte tagit i det här, nej inte än, utan vi ska väl göra 
det, jag har tänkt jag ska prata med somal …, få se dom har på tors-
dag har dom finska, somaliska med mera. 

(samtal 27 okt 2004)

Trots dessa intentioner blev modersmålslärarna inte bjudna och de deltog 
därmed inte i trivselkvällen.  Detta var också fallet när det gällde en del an-
dra möten, visar samtalen i dialoggruppen. Ett ytterligare exempel är den 
stora avslutningsfest som anordnades i juni 2005 inom projektet Kommu-
nens Multicultural Project (KMP).28 Projektet som pågick 2001 till 2003 
var ett samarbete mellan kommunen, Skolverket och universitetet och ett 
tiotal av grundskolorna i kommunen var på olika sätt involverade. Skolan 
där de tre modersmålslärarna som ingick i dialoggruppen hade sin bas sågs 
som en speciell resurs inom KMP. Trots detta blev inte modersmålslärarna 
formellt inbjudna till festen. I dialoggruppen diskuterar de detta att de inte 
hade blivit bjudna.

Malika: Minns du, det var Ulla [rektor på en av skolorna i projek-
tet], en gång minns du hon kom till oss och sa, att vi ska avsluta 
multikultiprojektet [KMP], sa att vi kan ta del av det när [efter-
som] vi har översatt, och när vi har varit här [delaktiga i projektet].

Mohammad: De [projektledarna] bryr sig inte.

Malika: Och när de [projektledarna] tog kontakt med oss, varför 
ska vi alltid alltid komma på slutet, så sa hon [rektor], jo, javisst, 
[…] sen tänkte jag, kanske förra onsdag, det kommer nåt, och det 
kommer hon att mejla, […] kanske man behöver anmäla sig, dom 
kanske har bokat platser, hur ska jag till exempel gå dit utan att 
prata med? utan att få inbjudan? eller hur, även om jag varit med.

Mohammad: Precis, ja du har rätt, du har rätt.

Malika: Man måste skicka speciellt till modersmålslärarna som har 
varit [med].

28 I syfte att avidentifiera vilken kommun det är har namnet avidentifierats.
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Meryem; Hon har inte mejlat mig med, bara hon sa till mig idag.

Malika: Hon sa till dig, men varför inte till mig? 
(samtal 1 juni 2005)

Både Meryem och Malika har fått muntlig information av en rektor om 
festen men uttrycker osäkerhet över om de kan delta utan att vara skriftligt 
inbjudna och valde därför att inte gå. 

Ytterligare ett exempel när modersmålslärarna inte varit inbjudna är mö-
tet på Markskolan då resultatet av värdegrundsmötet skulle presenteras för 
skolans personal.

Mohammad: Nu när ni [klasslärarna] förberedde inför, vad hette 
det, inbjudan till föräldrar [värdegrundsmötet], och var bara ni två, 
men dom andra, kommer ni att ha möte tillsammans med alla an-
dra i skolan? och diskutera vad kom resultatet på den här [värde-
grundsmötet]? ni kommer att göra det?

Maria: Vi ska jobba med det på nästa onsdag, då jobbar vi en hel 
eftermiddag med det.

Mohammad: All personal? 

Maria: Jaa.

[…]

Lena: Kommer Malika och Meryem att vara med där också?

Mohammad: Onsdagar, neej.

Malika: Neej, på onsdag, vilken tid?

Maria: Vi ska se vilken dag, det är inte nästa onsdag, utan det är 
den tjugosjunde från tolv till fyra, och då tycker jag ju att det är, 
eftersom ni var med på mötet, så kan ni komma, eller komma en 
stund. 

(samtal 15 april 2005)

Även när det gäller det möte som modersmålslärarna både varit med och 
planerat och deltagit i är det inte självklart att de inkluderas i den grupp 
som ska sammanfatta och utvärdera mötet. Det är inte heller vanligt att 
modersmålslärarna deltar i föräldramöten på skolan. Detta blir tydligt när 
jag frågar lärarna i dialoggruppen vid ett av våra tidigare möten om de två 
lärargrupperna har någon samverkan.

Maria: Jaa, alltså du [Malika] har väl varit med någon gång på för-
äldramöten, men det är i form av tolk i så fall va? 
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Malika: Jaa.

Lena: Ja just det och det är någonting annat, jaa.

Maria: Det är något annat det ja. 

(samtal 8 dec 2004)

I den mån modersmålslärarna deltagit i föräldramöten har det varit som 
tolk och inte som lärare.  Det betyder med andra ord att de inte har tagit 
upp egna ärenden utan översatt vad annan personal på skolan vill säga till 
föräldrarna. Förklaringar till detta kan ha att göra med exempelvis att mo-
dersmålslärarna har sin bas på en annan skola och en egen rektor där, men 
också att de ofta undervisar i modersmål på eftermiddagarna när de andra 
lärarna gått hem eller är på sina arbetsrum. Därför menar jag att det kan 
tolkas som att modersmålslärarna inte räknas som del av skolans ”vanliga” 
personal. 

Dialoggruppen lämnar frågan
Det som framkommit under värdegrundsmötet skulle alltså presenteras för 
och diskuteras med skolans personal. Ett möte för detta fanns inplanerat 
och klasslärarna bjöd in modersmålslärarna att delta. Eftersom mötet redan 
var inplanerat hade deras möjlighet att delta återigen att göra med ifall de 
var uppbokade med annat eller inte. 

En klasslärare menade att dialoggruppen nu kunde lämna frågan om 
värdegrundsmötet till skolans personal.

Vi kan lämna det [värdegrundsmötet], tycker jag, för nu har vi va-
rit med i processen, och då tycker jag att resultatet det tar vi, [per-
sonalen] på skolan. (Maria samtal 15 april 2005)

Det arbete som gjordes kring föräldrasamverkan i dialoggruppen var som 
sagt nära kopplat till utvecklingsgruppen kring mångkulturella frågor på 
skolan. Eftersom klasslärarna tillhörde båda grupperna hade de i detta fall 
makt att avgöra var gränserna för dialoggruppens engagemang i frågan var. 
En klasslärare beslutade att dialoggruppen skulle lämna frågan. 

7.	 Reflektioner	kring	vardagspraktiken

Samtalen i dialoggruppen rörde inte enbart värdegrundsmötet utan där för-
djupades även andra diskussioner kring skolvardagen. Teman vi diskuterade 
eller sådant vi läst kunde leda till att någon av lärarna lyfte en specifik fråga 
som rörde själva läraryrket i en mångkulturell skola och mötet med barn 
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som har en annan etnisk bakgrund. Det verkade också finnas ett behov hos 
lärarna att i dialoggruppen reflektera kring frågor som framför allt hade att 
göra med vardagslivet i skolan och deras egen praktik. Det handlade ofta 
om sådant som hänt i skolan sedan förra dialogträffen. Den här typen av 
diskussioner inbjöd inte jag som handledare till utan den utgick helt och 
hållet från lärarna själva. Dessa frågor tog lärarna upp vid de flesta av våra 
samtal och de initierades på följande sätt:

Jag har en sådan där väldigt, vad ska jag säga, konkret fråga, som 
kom upp i måndags, när vi hade möte här i skolan. (Monika sam-
tal 8 dec 2004)

Jag kan i alla fall berätta snabbt, att nu hade vi ju kyrkan i veckan. 
(Maria samtal 23 mars 2005) 

Neej, alltså jag kommer direkt att tänka på hur det varit i veckan 
för mig. (Monika samtal 15 april 2005)

Jag, det va alltså, jag har haft en, det var en lärare, som hade pratat 
med mig på skolan, och så var det en elev, ja det var en tjej. (Mo-
hammad samtal 27 okt 2005)

Igår när jag gick hem, då mötte jag Zarahs pappa, och då säger Za-
rah så här. (Maria samtal 23 mars 2005)

Det finns ju så otroligt mycket alltså, jag kom på nu att jag ställdes 
inför en sådan här, eh situation, idag, mellan pojkarna i fyran, när 
jag kom in i klassrummet. (Monika samtal 26 jan 2005)

Frågorna verkade vara angelägna för lärarna och i dialoggruppen fanns tid 
för fördjupning. I den fördjupande diskussionen handlade det främst om 
att genom dialog och reflektion utveckla förståelse för den fråga som foku-
serades.  Många olika perspektiv på frågan blev möjliga på grund av den 
heterogenitet både vad gäller etnicitet och verksamhetsområden som fanns 
bland deltagarna i dialoggruppen.

Visa upp elevernas olika kulturer i skolan
Utifrån en artikel där författaren Bakhtiari, som nyligen hade publicerat 
boken Kalla det vad fan du vill, hade intervjuats, diskuterade dialoggruppen 
i ett samtal 15 april 2005 om att be elever med utländsk bakgrund berätta 
om sitt land för klassen. Bakhtiari menade att hon hade känt sig utpekad 
när hon i skolan hade blivit ombedd att exempelvis berätta om hur någon 
högtid firades i hennes ursprungsland. Reflektioner kring att visa upp elev-
ernas olika kulturer i skolan hade dialoggruppen också tagit upp i ett sam-
tal 15 sept 2004. Då handlade det om trivselkvällen som hade genomförts 
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och som utvärderades i gruppen. Jag menade att det enligt de rapporter jag 
läst finns å ena sidan elever som känner sig utpekade men å andra sidan 
de som vill bli tillfrågade (Nyström, 1993; Konstantinides, 1994, 1995).

Vissa vill bli tillfrågade också, […] det är ju den ena sidan, och den 
andra sidan det är att vi [personalen i skolan] låtsas inte om att nå-
gon kommer ifrån, ”alla är lika här i våran skola, här i klassrummet, 
alla tittat på Bollibompa” [svenskt barnprogram på tv), och det pra-
tar vi om, men ”det gör inte oss någonting att någon är muslim, 
men vi pratar inte om det, utan alla är lika mycket värda”, och det 
finns ju den, känner ni igen det här? (Lena samtal 15 sept 2005)

Jag förde in perspektivet som brukar kallas färgblindhet, det vill säga att man 
undviker att lyfta fram olikheter (Taylor, 1994). Det görs ofta med goda 
avsikter att förmedla att vi är alla lika men samtidigt ger det då inte eleven 
möjlighet att själv välja att lyfta fram sin bakgrund eller inte. Därmed kan 
det ses som att eleven måste dölja sitt ursprung. Monika tog upp några ex-
empel på hur frågor kring elevers ursprung lyfts fram i hennes klassrum. 
Eleverna hade fått titta i en bilderbok om Kurdistan, vilket hade väckt frå-
gor och deras nyfikenhet.

Dom själv är nyfikna, dom har ju inte varit där, dom tittar ju så här, 
”nu ska jag gå och hämta, … jag ska fråga mamma”, jag säger att 
’brukar det vara så här’, ”jag vet inte men jag ska fråga mamma”, 
jag säger ’men gör det, så kommer du och berättar det’, så dom själ-
va vill utifrån dom bilder eller dom korta texter eller faktatexter vi 
läste, till exempel om Irak, [ta reda på mer information]. (Monika 
samtal 15 sept 2005)

De frågor eleverna ställde sig handlade bland annat om att trots att Irak inte 
är mycket större än Sverige bor det många gånger fler människor där och de 
skrattade åt ”vad mycket mellanrum det blir mellan oss” i Sverige. Monika 
berättade också om när en grupp på fyra flickor i klassen med ursprung i 
Kurdistan, Iran, Burundi och Irak diskuterade att den ena flickans namn, 
Saba betyder siffran sju på den andra flickans språk, arabiska. Det var allt-
så både läraren och elever som initierade fokuseringen på elevers ursprung 
genom att inkludera bilderna och faktatexten och genom att ta upp och 
jämföra ett ords betydelse på olika språk. Eleverna tillsammans med läraren 
ställde frågor om ursprungslandet och eleverna skulle vidare fråga sina för-
äldrar.  Läraren uppmuntrade eleverna att ställa frågor och ta reda på svar. 
Samtidigt hade man roligt och skrattade åt skillnader och likheter. Maria 
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menade att klassrumssituationer som dessa inte bara handlade om att vilja 
lyfta fram barnens ursprung. Det var också ett pedagogiskt förhållningssätt 
att vilja utgå från barnens erfarenheter i undervisningen.

Men sen tror jag, att det där har att göra också med förhållnings-
sätt överhuvudtaget, det har med allt att göra, att man är öppen, 
att man är ganska, ja vad ska jag säga, ja, öppen helt enkelt, för alla 
barn, det är ju inte bara invandrarbarnen utan överhuvudtaget, ’oh 
wow, har du varit där’ och det barnet får berätta, ett svenskt barn, 
’har du varit i Göteborg’ och jaa ’ berätta om det’, och alla barn har 
ju olika vanor, och då behöver inte invandrarbarnen känna sig ut-
pekad, när dom ska berätta om något som är just typiskt för dom, 
utan alla, ja. (Maria samtal 15 sept 2005) 

Maria beskriver ett inkluderande förhållningssätt där barnen i klassen oav-
sett etnisk och kulturell bakgrund får berätta för varandra om sina erfaren-
heter utanför skolan, vilket då inte pekar ut någon som annorlunda, menar 
hon. Mohammad säger att detta arbetssätt också skulle kunna stötta elever 
med utländsk bakgrund i deras identitetsarbete, vilket vissa elever behöver. 
Han gav exempel på en elev som han menade fick sådant stöd av en mo-
dersmålslärare på en skola.

På Norrskolan hade vi en somalisk flicka, och när man prata om 
Somalia, då den här flickan hon nästan gömde sig, hon ville inte 
höra om Somalia, hon tyckte allting var krig, svält, allt, och så en 
somalisk lärare som hon har, alltså modersmålsundervisningen där, 
vi har varit i Somalia, och sen hade jag tagit många bilder och fota 
en massa grejer och hur livet är i Somalia, hur det har varit före kri-
get, och den här läraren skulle visa upp bilder i klassen där flickan 
gick, och det tog tid, man tog med sig båda hennes föräldrar och 
pratade med henne, och det var så stor arbete, att hon ville inte att 
man skulle prata om Somalia överhuvudtaget, ibland sa hon att 
hon var från Jamaica eller någonstans, eller ville inte höra Somalia 
eller något, och sen när hon såg bilderna, dom var ju snygga, det 
var Adidas fotbollsskor, cyklar en del hade, och det var hon mycket 
förvånad, och det alltså det blev mycket förändring för henne, och 
det tror jag var ett sätt att stärka hennes identitet lite grann, […] 
det kanske att man som lärare väcker elevens medvetenheten kring 
sin identitet och sin bakgrund, och så visst, när dom kanske vuxit 
upp i Sverige och inte kan något om sitt hemland, och lärarna frå-
gar, så kanske dom går hem och ställer en del frågor som aldrig frå-
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gat till sina föräldrar, ”pappa, hur det var när du var liten”? (Mo-
hammad samtal 15 sept 2005)

Mohammad beskriver hur lärarna i skolan genom att ta upp frågor om 
elevers kulturella och etniska bakgrund kan stimulera elevers eget identitets-
arbete. Utifrån en artikel uppstod alltså en diskussion i vilken deltagarna i 
dialoggruppen belyste olika förhållningssätt personalen i skolan kan ha till 
en elevs etniska och kulturella bakgrund. Den forskning som finns när det 
gäller elever i grundskolan visar att elever med utländsk bakgrunds språk 
och kulturer och även deras vardag utanför skolan inte tillmäts stor vikt 
i skolan, vilket gör att dessa elever inte känner sig bekräftade (Johansson, 
2000). Även eleverna i Parszyks (1999) studie säger att skolan sällan visar 
något intresse för deras bakgrund vilket gör att de känner att de går i ”en 
skola för andra” (s. 239). Elevers mångkulturella bakgrund beskrivs som en 
tillgång i exempelvis styrdokument för skolan. Vi har en till stora delar mo-
nokulturell skola när det gäller personalens etniska sammansättning, inne-
håll i läroböcker och innehåll i skolans undervisning. Då kan det vara svårt 
för läraren att vara medveten om sin egen och den svenska skolans etnocen-
tricitet vilket kan göra att det blir en balansgång mellan ett osynliggörande 
och en stigmatisering av eleverna med utländsk bakgrund. Det försvårar 
också möjlighet till en diskussion om var elever med olika bakgrund finns 
i den maktstruktur som skolan och samhället utgör.

Frågor som kan vara svåra för lärare att ta upp med 
elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar
Ytterligare ett exempel på en fråga ur vardagspraktiken som uppkom i dia-
logsamtalet 15 april 2005 är hur man som lärare kan bemöta elever med 
utländsk bakgrund och deras föräldrars negativa tankar och eventuella för-
domar om skolan. Det kan finnas en rädsla hos läraren att framstå som 
diskriminerande eller rasist vilket kan göra det svårare att ta upp frågan. 
Monika berättade om en elevs undran kring hur hennes identitet uppfat-
tades av läraren.

Jag fick en direkt fråga för inte så länge sen av en flicka i årskurs 
ett, ”hur ser du på mig, är jag svensk eller är jag somalier”, då svara 
jag spontant mitt första, ’du är både och för mig, du är född i Sve-
rige och för mig är du svensk så, men samtidigt är du en somalisk 
flicka, därför att du värnar väldigt mycket om den biten av din …, 
du tycker att din kultur är viktig och du är stolt över den, och du 
ställer frågor till mig så att du vill att jag ska säga’, jaa, hon kan ju 
säga liksom ”varför gör man si och så mot somalier”, jaa, jag upp-
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fattar det som att hon var nöjd med det svaret, men hon söker väl 
förmodligen, hon vill veta hur hon, hur folk ser på henne, då, rakt 
mitt under en lektion, så här. (Monika samtal 15 april 2005) 

Monika lyfter alltså fram att flickans fråga kommer spontant och mitt un-
der en lektion. Detta gör att hon inte har så lång betänketid utan måste ge 
svar på frågan lika spontant. I svaret lyfter hon fram båda sidorna av flick-
ans identitet, både den somaliska och den svenska. Detta jämför då jag med 
det teoretiska perspektiv jag vid ett tidigare samtal presenterat för dialog-
gruppen, critical multiculturalism (May, 1999).

Jag tycker att ni pratar om och beskriver nu, det är det teoretiska 
perspektiv som jag försöker se det jag gör på, […] det här att man 
måste kunna se både individen och helheten, man måste samtidigt, 
man måste liksom båda dom här sidorna, både att den här indivi-
den är förankrad i kurdisk kultur, islam och så vidare, men även 
förankrad i den [lokala] kultur i ett område där många invandra-
re bor i stan, och även se individen som denne person med intres-
sen, […] därför, menar Stephen May, så måste man våga, vad han 
säger, man måste ha ”en öppenhet för motstridiga och kontrover-
siella frågeställningar”, alltså man måste våga plocka upp dom här 
problemen som blir. (Lena samtal 15 april 2005)

Genom att koppla vad som sägs i samtalet till kritisk mångkultur (critical 
multiculturalism) bekräftade jag lärarens sätt att möta eleven och hantera 
frågan. Monika menar att som lärare i en mångkulturell skola måste hon 
våga möta frågor från exempelvis elever som hon inte har något rakt svar 
på. Läraren får inte tystna i rädsla av att verka rasistisk.

Man måste våga tänka det själv först va, utan att tänka sig, ’ah tänk, 
är jag rasist när jag tänker så här’, för att man reagerar över olika 
saker, man måste våga börja här själv, att liksom reagera på det här 
som man tycker är annorlunda, och tänka ’hur förhåller jag mig till 
det här’, det har jag varit med om så många gånger, första gången 
det poppa upp sånt där, så jag bara ’uhh, jag är rasist’ alltså det är 
första och det får man ju liksom inte, man får ju inte vara det och 
då får man inte tänka så heller. 

[…]

Jag tycker att man hela tiden ställs inför eller får sådana här saker 
att tänka på, därför att barnen uttrycker, dom har ju tankar och 
funderingar i vardagen i enkla saker, i svåra saker, och som vi hela 
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tiden får ta del av på något sätt, frågor, det kan va så jättesvåra frå-
gor, det kan va väldigt enkla frågor, och då måste man hela tiden 
själv tänka efter liksom, hur man förhåller sig till det, […] det är ju 
liksom levande, det pågår hela tiden, det är inget som är en gång 
givet och så är det klart, utan vi lever ju med det hela tiden på nå-
got sätt. 

(Monika samtal 15 april 2005)

Det Monika beskriver här kan jämföras med det May (1999) talar om som 
kritisk mångkultur (critical multiculturalism) och en vilja att belysa kom-
plexiteten när det gäller etnicitet och identitet. Det är dialogen som är må-
let snarare än att hitta ett bestämt svar. Enligt Malika finns det vissa elever 
med utländsk bakgrund som har ett större behov än andra att ställa frågor 
eftersom deras föräldrar inte är etablerade i det svenska samhället.

Och särskilt finns det också föräldrar, som inte är fortfarande eller 
förankrade, att dom har hela tiden sina tankar där hemma, att dom 
vet inte, dom vill inte, man förstår inte riktigt om dom vill bo kvar 
eller det, därför också drabbar deras barn, dom pratar mycket om 
det, […] dom är inte så säkra att dom, om dom ska stanna kvar el-
ler om dom ska återvända. (Malika samtal 15 april 2005)

Mohammad håller med om att vissa föräldrar kanske bara umgås i vissa 
kretsar och deras tankar är mest i hemlandet. Deras barn däremot, menar 
han, har andra möjligheter att ställa frågor och få andra intryck när de går 
i skolan där de träffar barn från många olika kulturer. Skolan skulle kunna 
vara en möjlighet att få diskutera och få ett bredare perspektiv på hur det 
är att leva som invandrare i Sverige.

De här frågorna har båda två sidor, negativt och positivt kanske 
sida, och som det kanske va fördel att diskutera, och att trivsel i 
klassen eller i föräldragruppen, eller det att dom här frågorna om 
dom blir diskuterade kanske är bra, men ibland man tänker mycket 
mera negativt, det som är negativt, hela tiden, jag tror om man har 
en, om man försöker inte tappa balansen och har båda polerna lika, 
det kan va positivt, och det kan va att balansera då kan man hitta 
nån bra grej och det, att diskutera tillsammans med dom eleverna, 
[…] jag som invandrare från ett annat land, att bo i Sverige det har 
både fördelar och nackdelar, och om jag bara pratar om bara dom 
som är nackdelar, då är det besvärligt hela tiden, jag tycker man 
måste balansera. (Mohammad samtal 15 april 2005)
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I skolan, där barn från många olika kulturer samlas, finns en möjlighet att 
diskutera frågor kring etnicitet, identitet och invandrarskap, menar Mo-
hammad.  Detta kan därmed vara en möjlighet för eleverna med utländsk 
bakgrund att få fler perspektiv på frågan.  Negativa tankar och fördomar 
om skolan får lärarna ibland höra från eleverna med utländsk bakgrund 
och, enligt Monika, kan dessa tankar ibland spegla vad barnens föräldrar 
har sagt hemma.

Jag upplever inte att vi får så, jag har inte varit med om det så mycket  
om det i alla fall, att dom här svåra frågorna eller negativa tankarna 
kommer till oss som lärare när man träffar föräldrarna, men dom kan 
komma via barnen, för barnen hör dom hemma och så kommer det 
någon kommentar i något sammanhang eller i något, så där att man 
hör det far förbi örat så här, ’oj vad var det där’, det kan vara ibland 
är det menat att vi ska höra, ibland är det inte menat att vi vuxna ska 
höra, men det finns där. (Monika samtal 15 april 2005)

Både Monika och Mohammad ger exempel på situationer i skolan när frå-
gor kring uttalade fördomar från elever med utländsk bakgrund har bemötts 
av personalen. Monikas exempel handlar om när barn mäter sig med var-
andra om vem som är bäst i exempelvis fotboll och att det kan få ett etni-
citetsperspektiv i skolan där eleverna kommer från många olika kulturer. 

Monika: Det kan va om svenskar, säg att ”vi araber är mycket bätt-
re än svenskar”, för det kan man säga, vi mot dom. 

Mohammad: Jaa mm.

Monika: Det där känner du igen också. 

Mohammad: Jaa jaa.

Monika: Då måste man ju ta tag i det och prata om det, men dom 
kommentarerna är oftast riktat till andra barn, alltså i något sam-
manhang när dom ska spela fotboll eller vad som helst.

(samtal 15 april 2005)

Mohammad ger exempel på när muslimska barn uttrycker sig negativt om 
andra som äter fläsk och hur han vid ett tillfälle pratat med barnets mamma 
för att försöka stävja detta.

Muslimska barn som äter inte griskött, ”jag äter inte griskött”, det 
räcker, det behöver man kanske inte berätta om anledningen, men 
till exempel att en del har kommenterat alltså, ”det är äckligt”, och 
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då skapar alltså problematik, alltså fördomar, […] ibland jag hade 
alltså föräldrasamtal, en gång i tiden det var en somalisk mamma 
och den här somaliska mamman tyckte också va,”’det är äckligt att 
äta griskött”, och alltså det är ok, ”min religion accepterar inte el-
ler tillåter inte att äta”, och ”det är äckligt”, det är två olika saker, 
och barnet alltså skapar, och så vi hade diskutera så, och det här 
barnet, det var inte han som hade hitta dom här orden, jaa hemma 
säger man så, och mamman till och med när vi mötte henne dis-
kutera alltså, ”det här är äckligt och oren”, och det är en massa gre-
jer så, men vi diskutera så alltså, dom här barnen, ’det finns barn 
som är vegetariska, dom som äter andra saker som ditt barn kan-
ske inte äter, ’tänk om det som ditt barn äter, säger man, ”det är 
äckligt”, hur skulle du reagera’, ”nej men det är inte äckligt”, säger 
hon, […] vi diskutera det här lite mer, då var lite sura på mig lite 
grann, så här, jag äter inte gris jag själv alltså, precis som här, men 
i alla fall jag vill inte säga att man kallar det äckligt att någon an-
nan äter, jag äter inte och du får äta och det måste man hitta, reso-
nera på ett helt annat sätt, språk, och alltså på så sätt tycker jag det 
är bra om barnen bara fortsätter gång på gång dom här orden, det 
är bättre att ta kontakt, […] om man diskuterar och resonerar med 
familjen, ’hur säger ni, barnen använder de här orden i skolan och 
vi upplever, det här är alltså mobbing, och då ditt barn mobbar an-
dra eleve, och hur skulle du uppleva om ditt barn blev mobbad [på 
grund av] sin kultur, utseende, klädsel, alltså den mat de äter’, det 
tror jag kan man komma fram. (Mohammad samtal 15 april 2005)

Mohammad beskriver att personalen på skolan måste våga diskutera med 
föräldrar med utländsk bakgrund om frågor som gäller deras barn, även om 
det ibland kan röra sig om sådant som rör deras kultur och etnicitet, el-
ler frågor som det kan vara svårt att prata öppet om och där man kan vara 
rädd för att verka vara rasist. Samtalen i dialoggruppen gav lärarna tillfälle 
att på ett övergripande plan prata om specifika händelser som hade varit 
svåra att hantera i skolvardagen. Som Monika uttrycker det i citatet ovan 
handlar det för lärarna mer om att hitta en strategi att hantera dessa vad de 
ofta kallar ”svåra frågor” än om att hitta de rätta svaren.

Föräldrasamverkan i fotbollsklubben
En fråga som togs upp av Monika i samtalet 27 okt 2005 handlade om att 
tvärtemot vad hon och andra lärare på skolan hade trott var det inte helt 
oproblematiskt när en grupp pojkar med utländsk bakgrund från skolan 
deltog i stadsdelens fotbollslag.
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Ja alltså, jag kom att tänka på en sak som jag var med om, igår var det 
väl eller i förrgår, jag kommer inte ihåg, en pappa som har en pojke 
som går i trean nu, en svensk pappa, […] han är dessutom fotbolls-
tränare då […] för tjugoåtta stycken tioåringar, och våra tioåringar 
som vi har på skolan, det är, dom är ganska rörliga och väldigt fysiska 
de pojkarna, och dom har verkliga tuppfäktningar om vem som ska 
bestämma om vad och har mycket attityder, och han [pappan] frå-
gar mig om en massa saker i skolan, […] ”vi har ju haft problem på 
fotbollsplan därför att dom bråkar ju mycket och är jättetaskiga med 
varandra, kränker varann och kan inte följa regler och sånt där och 
det funkar inte” […] ”Av alla dom här tjugoåtta barnen som har va-
rit i det här laget nu i fyra år, så är det minst fjorton av dom, som jag, 
vars föräldrar jag aldrig har träffat på fyra år i något sammanhang”. 

(Monika samtal 27 okt 2005) 

Inom fotbollslaget hade alltså tränaren gjort analysen att problemen han 
upplevde med pojkarna i laget bland annat hade att göra med att det inte 
fanns någon samverkan med föräldrarna. Mohammad bekräftade träna-
rens beskrivning och jämförde den med situationen i hans sons fotbollslag.

Vi hade jättemycket problem med dom [pojkarna] från Västsko-
lan, alltså det är många barn från olika länder. (Mohammad sam-
tal 27 okt 2005)

Han beskrev en händelse som han menade visade att när tränaren tog kon-
takt med föräldrar med utländsk bakgrund för att det var problem med de-
ras son förbättrades situationen. När pojken hade blivit avstängd på grund 
av sitt dåliga beteende på fotbollsplanen tog föräldern för första gången på 
flera år kontakt med tränaren. När tränaren hade pratat rakt på sak om poj-
kens dåliga beteende hade det sedan blivit bättre. Mohammad tyckte att 
pojkarna i fotbollslaget behövde stöd från föräldrarna för att klara allt de 
behövde för att delta i fotbollen. Om tränarna inte tyckte att pojkarna fick 
detta stöd och det inte fungerade bra eller om det fanns problem med en 
pojke i laget kunde tränarna tala klarspråk med föräldrarna om detta, me-
nade han. Det handlade om att föräldrarna delvis inte kände till vad deras 
barn höll på med och att de inte kände till vad som krävdes av en förälder 
som hade sitt barn i fotbollslaget.

I dialoggruppen diskuterade vi ifall föräldrarna med utländsk bakgrund 
kände till vad som krävdes av dem när det gällde fotbollslaget. Maria sa att 
eftersom aktiviteter som fotboll i föräldrarnas hemland troligtvis fungerade 
på ett annat sätt än i Sverige kanske de inte kände till hur det fungerar här.
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Men sen är det väl tradition där, jag menar i Somalia, dom går och 
spelar sin fotboll själv, inte är det så att föräldrarna engagerar sig 
och att det är liksom organisation som sköter en massa grejer, utan 
man dom [barnen] far iväg till fotbollsplanen och så. (Maria sam-
tal 27 okt 2005) 

Maria menade att föräldrarna inte var vana med och kanske inte kände till 
hur fotboll är organiserat i Sverige och därmed kanske inte visste vilken roll 
en förälder skulle ha i det sammanhanget. På frågan om ifall föräldrar med 
utländsk bakgrund vet vad som krävs av dem när det gäller fotboll gav Mo-
hammad ytterligare ett exempel på att det är genom dialog med föräldrarna 
man kan lösa problem som dyker upp i fotbollslaget. Detta att kontakta 
föräldrar när det finns problem eller funderingar kring deras barn hade han 
också lyft fram vid andra tillfällen när det gällde sådant som hänt i skolan. 

Monika menade att tränarens största oro var att det inte fungerade un-
der träningarna och på fotbollsplanen.

Den här mannens största oro var inte det där ,[att pojkarna inte 
hade grejer med sig] utan det var det här, att det inte fungerade, 
samvaron på fotbollsträningarna, ja han uttryckte för mig att mes-
tadels av tiden gick åt till någonting annat, och att han upplevde 
att pojkarna var väldigt, och det är ju många[pojkar] som är vana 
att ta saken i egna händer, utan att, man går förbi föräldrarna i an-
dra sammanhang också. (Monika samtal 27 okt 2005)

Mats som vid ett tillfälle varit och tittat på en match tyckte att det var för 
många pojkar i laget också, tjugoåtta stycken. Han bekräftade vad träna-
ren sagt. Både Monika och Mats beskrev hur tränarna fick arbeta hårt men 
inte lyckades få samvaron i den stora gruppen pojkar att fungera tillfreds-
ställande. Lärarna jämförde situationen med den i skolan och var förvånad 
över likheterna.

Monika: Ja jag gjorde den här kopplingen, att det är som, vad lika, 
ja världarna dom är ju lika, det är klart att det fungerar likadant i 
de här två världarna, när vi nånstans har trott att det har funkat på 
fotbollen, för där får man ju inte bete sig hur som helst.

Mats: Det har man väl lite också, som med livet.

Monika: Så är det.

Mats: Man har frågat eleverna, ’ja men gör ni verkligen så här på, 
när det är fotbollsträning’, ”nehej”, säger dom.



141

Monika: Så jag tänkte att det här ska jag ta upp vid något tillfälle 
för alla lärare som tror att det funkar på fotbollen.

(samtal 27 okt 2005)

För Monika var insikten om att denna grupp pojkar inte heller fungerade 
i grupp på fotbollsträningarna viktigt. Hon ville meddela det till de andra 
lärarna på skolan. Det tolkar jag som att kunskapen om att även fotbollsträ-
narna upplevde liknande eller samma problem på något sätt kunde ge stöd 
för lärarnas tolkningar av problemen. Det visade sig att inte heller fotbolls-
tränarna hade någon samverkan med föräldrarna till dessa pojkar. Detta var 
då alltså inte enbart ett problem som skolan inte lyckats lösa. 

Meryem berättade om att kurdiska föreningen brukade ordna föräld-
ramöten. De hade haft ett möte där föräldrar, en kommunpolitiker och 
fritidsledare diskuterat ”jobbiga pojkar”. Meryem beskrev en situation när 
de kurdiska föräldrarna hade föreslagit ett sätt där föräldrarna själva ville 
försöka få gruppen ”jobbiga pojkar” att fungera bättre, men det accepte-
rades inte av representanterna för lokalsamhället. De menade att det var 
socialtjänstens uppgift att sköta detta. Jag tolkar det som att Meryem ut-
tryckte att när det finns olika sätt att se på problemet inom olika kulturer 
kan det bli svårt att komma överens om en lösning även om man pratar 
med varandra. 

Ofta gav samtalen i dialoggruppen flera olika perspektiv på en fråga som 
de flesta gånger hade initierats av lärarna. Samtalen ledde sällan till att nå-
got rakt svar gavs på hur problemet skulle lösas utan resultatet var mer att 
belysa frågan i den heterogena gruppen. Träffarna i dialoggruppen blev 
därmed ett tillfälle för lärarna att dela funderingar kring sådant som hänt 
under dagen, i veckan och som behövde formuleras och reflekteras kring 
med andra. Det blev en möjlighet till reflektion för alla deltagare i gruppen.

 

8.	 En	dialogisk	process

Det är den dialogiska processen i gruppen som framför allt påverkat kun-
skapsutvecklingen i denna studie. Den heterogenitet vad gäller etnicitet och 
verksamhetsområden som fanns bland gruppens deltagare möjliggjorde att 
flera olika perspektiv lyftes fram i samtalen. Samtalen har rört samverkan 
mellan skolans personal och föräldrar med utländsk bakgrund och har ofta 
haft subjektet i fokus. Lärarna har reflekterat kring sin egen roll i samspelet 
med föräldrarna. Deltagarna i samtalen har även tolkat frågan ur kulturellt, 
individuellt och kontextuellt perspektiv. Ibland har också teoretiska begrepp 
varit användbara för deltagarna när de analyserat temat. 
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Lärarna lyfte fram upplevda problem kring föräldrasamverkan med föräld-
rar med utländsk bakgrund i samtalen i dialoggruppen. Det gällde fram-
för allt klasslärarna men ibland även modersmålslärarna. I diskussionen 
fokuserades hur en beskriven situation skulle kunna förstås och vilka stra-
tegier lärarna såg som möjliga. Utgångspunkten var en kritiskt prövande 
position i förhållande till de beskrivna situationerna. Istället för att helt 
enkelt försöka lösa problemet försökte deltagarna lära sig mer om det ge-
nom att tolka det utifrån olika perspektiv. De problem som togs upp var 
exempelvis hur en lärare ska göra när hon/han mitt i skolans vardag be-
höver kontakta en förälder angående en händelse. Läraren vet att föräld-
ern behöver tolk men ingen tolk finns att tillgå. Väljer hon/han att ringa 
ändå men vet då inte om föräldern riktigt kommer att förstå vad som sägs. 
Eller låter läraren helt enkelt bli att ringa för att det blir för komplicerat 
och det finns många andra uppgifter att lösa och frågor att hantera på en 
lärares dagordning. Ett annat exempel är när läraren kräver vårdat språk i 
klassrummet av en elev som svär. Läraren får till svar från eleven att inget 
kan hända honom/henne eftersom skolan inte kan prata med föräldrar-
na på grund av att de inte talar mycket svenska. Dessa är två av många 
små frågor som är specifika för lärares kontakt med elever med utländsk 
bakgrund och deras föräldrar. Ofta finns det inget självklart svar och kan 
därmed ta mycket av lärarnas tid i anspråk att hantera dessa frågor. 

I den dialogiska processen framkom olika röster. Våra olika utgångs-
punkter som kunniga inom specifika områden bidrog till att maktposi-
tionerna i samtalen var föränderliga. Eftersom samtalen pågick i ungefär 
två års tid kunde deltagarna pröva den kunskap de ansåg användbar, i 
sin praktik, för att vid senare samtal återkomma till och reflektera kring 
det upplevda resultatet. Den heterogenitet som fanns i gruppen medver-
kade också till att det i samtalen utvecklades en reflexiv dialog. Istället 
för att ensidigt fokusera objektet, i det här fallet föräldrar med utländsk 
bakgrund, har i många av samtalen subjektet, det vill säga klasslärare och 
modersmålslärare, stått i fokus. 

Olika tolkningar synliggörs
Jag visar här ett exempel på hur dialogen genererades i gruppen och våra 
olika perspektiv. Samtalen spelades in november 2004, december 2004 
samt mars 2005. Genom att beskriva den dialogiska processen framträder 
en bild av att mod att lyfta frågor och tid att reflektera kring dessa utifrån 
olika förklaringsmodeller ger mer kraft att hantera frågorna i praktiken och 
gör att fler strategier ses som möjliga. 
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Muslimska barn i kyrkan – ses som en komplex fråga
Någon gång varje år brukade skolans klasser bli bjudna till kyrkan och då 
ställs lärarna inför situationen att de ska fråga föräldrarna med muslimsk 
bakgrund om deras barn ska följa med. Ofta var det några av barnen som 
inte följde med. Detta är en vanlig situation i dagens svenska skola där många 
olika kulturer samlas. I våra samtal togs frågor kring detta upp vid tre oli-
ka tillfällen. Detta är också en fråga som diskuterats i media och debatter 
och i både nationella och lokala skolpolitiska sammanhang men då på ett 
mer övergripande plan. Exempelvis på sökmotorn Google fick ”avslutning 
i kyrkan” 55 700 träffar den 24 september 2008. Det gäller inte bara mus-
limer utan inkluderar även andra trossamfund till exempel Jehovas vittnen 
eller ateister/humanister. Dock handlar inläggen till stor del om elever med 
muslimsk bakgrund. Frågan handlar ofta om ifall skolavslutningar och an-
nat ska äga rum i kyrkan när en del av klassen lever enligt en muslimsk 
tradition. Är det så att vi borde släppa på ”våra svenska traditioner” och ha 
skolavslutning i en mer neutral lokal för att inte segregera vissa elever som 
annars anses inte kunna delta? Det framställs ibland som att det handlar om 
ett val mellan solidaritet eller främlingsfientlighet. Ska vi vara solidariska 
med våra så kallade nya svenskar och ha skolavslutningen i aulan eller ska 
vi inte låta de nya svenskarna påverka ”våra svenska traditioner” utan låta 
dem anpassa sig, vilket samtidigt riskerar tolkas som främlingsfientlighet? 
I dialoggruppen belystes frågan utifrån klasslärares, modersmålslärares, för-
äldrars och barns situationer. Detta gjorde den sammansatt. Det fanns en 
osäkerhet kring vad frågan egentligen handlade om och vilken anledning 
som låg bakom att vissa barn med muslimsk bakgrund inte följde med till 
kyrkan. I vår diskussion blev det tydligt att osäkerheten uttryckts av både 
skolans personal och föräldrar. Samtidigt fanns en rådvillhet hos skolans 
personal hur man skulle hantera situationen.

Första gången frågan diskuterades – ett försök  
att förstå vad frågan handlar om
Första gången frågan togs upp i dialoggruppen, i november 2004, var det i 
ett försök att förstå vad som var orsak till att barn med muslimsk bakgrund 
ibland inte kunde komma med till kyrkan. Klasslärare Maria berättade att 
en pappa som blivit tillfrågad om varför hans barn inte skulle följa med, 
inte själv hade kunnat ange orsaken till detta.

Det var en fritidspedagog, som hade fråga en somalisk pappa ”men 
varför får inte ditt barn gå till kyrkan, vad är anledningen”, jaa, då 
visste han inte riktigt vad han skulle svara, för då sa Mariann [fri-
tidspedagogen], […] ”för att jag tycker ju att det skulle vara roligt 
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att gå till en muslimsk kyrka, och titta liksom hur det ser ut där och 
vad man gör”, ”ja men du har ju alldeles rätt”, säger den här pap-
pan, ”jag ska ta reda på det”, så han skulle ringa runt till föräldrar, 
och han skulle ringa till somaliska föreningen och kolla upp vad 
dom får gå till. (Maria samtal 26 nov 2004)

I dialoggruppen inleddes en diskussion om man som muslim kan besöka 
kyrkan.

Vet du på riktigt det finns inte någon anledning att föräldrarna sä-
ger, ”nej mina barn de får inte gå till kyrkan”, vissa föräldrar dom 
tänker så, annars det finns inte nån riktig anledning. (Meryem sam-
tal 26 nov 2004)

Jag tolkar det som att Meryem menar att det inte finns någon regel för 
muslimer som säger att de inte får besöka en kyrka. Modersmålslärarna 
berättade att de själva hade besökt kyrkor vid flera tillfällen. Mohammad 
beskrev sina känslor av rädsla över att något skrämmande skulle hända för-
sta gången han besökte en kyrka och menade att det inte är ovanligt att 
muslimer tänker så.  Ibland kan orsaken till att ett barn inte följer med vara 
religion och rädsla att ens barn ska bli påverkade men det kan i andra fall 
vara grupptryck från kompisar och om att vilja göra som kompisarna gör, 
enligt de exempel som modersmålslärarna gav.

Monika: Och likadant nu, när vi skulle göra kyrkobesök i fredags, 
[…] barnen kom så här: ”jag vill inte”. 

Meryem: Då vet du varför, dom tittar på varann. 

(Samtal 8 dec 2004)

Orsaken till att elever med muslimsk bakgrund inte följer med till kyrkan 
tolkas ibland som att det troligtvis beror på religion och kultur, det vill säga 
utifrån elevernas utländska bakgrund. Modersmålsläraren såg det som att 
det i lika hög grad kunde handla om det att tillhöra en invandrarminoritet 
i Sverige och att vilja göra som gruppen gör, det vill säga elevernas kontex-
tuella bakgrund.

 
Vet ni, det finns någon sak som jag kan säga, dom flesta av musli-
merna, dom blir strängare här än i deras länder, jag vet inte varför. 
(Meryem samtal 26 nov 2004)
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Meryem menade, enligt min tolkning, att det delvis kunde handla om att 
värna sin identitet utifrån att som muslim tillhöra en minoritet i samhället 
och även att speciella regler kan utvecklas i ett liv i diasporan. Modersmåls-
läraren Mohammad menade att skolan också måste våga förändra saker och 
ting. Han gav exempel ur skolvardagens praktik när en elev inte ville simma 
tillsammans med andra. Eleven borde då, på grund av sin religiösa tillhörig-
het, kunna bli befriad från simundervisningen eller att det skulle ordnas på 
ett annat sätt än efter skolans gängse regler. Klasslärare Maria poängterade 
vikten av att det fanns en dialog mellan skola och föräldrar. 

Dialogen [med föräldrarna] är jätteviktig, för att få igång en tanke-
process också. (Maria samtal 26 nov 2004)

Det är ju i den här dialogen också som vi [klasslärare] lär oss, och 
då har vi mycket lättare att handskas med dom här sakerna. (Ma-
ria samtal 26 nov 2004)

Hon beskrev att det blev dubbla svårigheter för lärarna. För det första skulle 
de hantera det att vissa barn inte skulle delta. För det andra blev de tillfrå-
gade av andra barn varför vissa inte skulle delta. Samtidigt antar jag att det 
inte skulle göra saken enklare för lärarna om de skulle ge alla barn möjlig-
het att välja om de skulle delta eller inte. Om lärarna inte hade något svar 
att ge i klassen resulterade det i en tystnad kring frågorna. 

[Det kunde] bli lite hysch pysch så där. (Maria samtal 26 nov 2004) 

I detta samtal blev det uppenbart att lärarna var osäkra i frågan om alla barn 
skulle följa med till kyrkan. De var också osäkra på vad de skulle svara barnen 
i klassen som undrade varför deras muslimska kamrat inte skulle följa med. 
Osäkerheten tycktes ibland leda till att lärarna undvek att diskutera frågan.

Andra gången frågan diskuterades – tydligare regler 
Nästa gång dialoggruppen diskuterade frågan, i december 2004, var det 
klasslärare Monika som berättade att skolpersonalen denna gång hade för-
sökt vara extra tydliga med hur de muslimska föräldrarna skulle meddela 
om deras barn skulle följa med till kyrkan eller inte. Det skulle ske antingen 
per telefon, muntligt på skolan eller genom att skriva en lapp och ta med 
till läraren. Några föräldrar hade låtit barnen bestämma själva vilket gjor-
de att något barn kom med en lapp barnet skrivit på själv och i några fa-
miljer kom då ett av barnen med till kyrkan och ett annat inte. Dessutom 
hade något barn själv meddelat läraren muntligt att han inte skulle komma 
med. Trots att lärarna eftersträvade tydlighet för att få mer förståelse i frå-
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gan kom det fler olika svar från föräldrar och barn. Detta uttrycktes av en 
klasslärare som att:

Det fanns liksom hela skalan på nåt sätt då. (Monika samtal 8 dec 
2004)

Det blev då svårare för lärarna att förstå vad som var orsak till att elever 
inte kom med till kyrkan. Lärarna utgick ifrån att det var givet att i denna 
fråga skulle de muslimska föräldrarna få välja om barnen skulle delta eller 
inte. Men det fanns alltså oklarheter kring om det var föräldrarna själva el-
ler barnet som skulle ta beslutet ifall barnet skulle följa med eller inte. Mo-
dersmålslärare Malika menade att föräldrar ibland inte vet om barnet ska 
följa med eller inte och därmed låter barnet avgöra. För klassen blev det då 
också otydligt ibland när Olle inte ville följa med till kyrkan eftersom Ah-
med inte skulle gå. Det blev svårt att förstå även för barnen i klassen varför 
vissa barn fick bestämma själva och andra inte fick det. I oklara situationer 
som denna beskrev klasslärare Maria att:

Det känns lite grann som att när det blir en sådan här grej, för det 
är ju så sällan egentligen, då bara blundar man och tar sig igenom, 
ungefär att den här gången går det nog vägen, vi får nog låta dom 
vara hemma, […] man tar grej för grej som kommer upp, ja, vi kla-
rar oss nog den här gången. (Maria samtal 8 dec 2004)

I gruppen försökte vi förstå vad problemet egentligen bestod av och varför 
situationen blev svår att tyda. Jag menade att det saknades dialog mellan 
föräldrar och skola.

Men har man ingen kontakt [med föräldrarna], då blir det ju en 
komplicerad fråga, då blir det så mycket frågetecken och luddigt, 
och törs vi säga det här, och handlar det om muslimer eller. (Lena 
samtal 8 dec 2004)

Om dialog mellan föräldrar med utländsk bakgrund och skolan saknas blir 
det svårt både för lärarna och föräldrarna att se helheten i och förstå frågan.

Finns det en kontakt då vågar man ju ställa dom där frågorna lite 
mer konkret, […] har man en kontakt har man en mötesplats eller 
något nätverk eller vad man nu kan tänka sig då finns ju även det 
här tillfället när frågorna kan komma upp på ett naturligt sätt, det 
är det som behövs på något vis, så att inte bara skolan talar om för 
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föräldrarna att det här gäller och inte, eller frågar föräldrarna och 
de ska bestämma allt, utan man måste samverka helt enkelt, man 
måste mötas och stötas, och det finns ingen sån plats nu, som det 
verkar. (Lena samtal 8 dec 2004)

Min tolkning var alltså att oklarheterna berodde på att lärarna och föräld-
rarna med utländsk bakgrund inte kommunicerade tillräckligt. Skolan måste 
vara tydligare exempelvis angående när barnen får bestämma och inte, me-
nade klasslärarna. Återigen diskuterades frågan var problemet egentligen låg.

Vad är det egentligen som är problemet, […] det är något lurt i det 
här, tycker man liksom, men vad är det egentligen, så att det gäl-
ler ju som att kunna definiera vad är det egentligen. (Maria sam-
tal 8 dec 2004)

Modersmålsläraren Malika menade återigen gällande ifall muslimska barn 
kan besöka kyrkan att det egentligen inte förelåg något problem. Hon ut-
tryckte att det inte finns något förbud för muslimer att besöka en kyrka. 
Modersmålslärarna framhöll att skolan måste diskutera med föräldrarna 
för att få veta varför vissa ville och andra inte ville komma med till kyrkan 
och därmed få kunskap om vilka argument som kunde finnas till att bar-
nen inte skulle gå med. Tveksamhet kring hur skolan skulle initiera sam-
talet utan att hamna i vad hon beskrev som konfliktfyllda situationer tyd-
liggjordes av Maria.

Man får försöka liksom tänja det, tills man kommer dithän man 
vill. (Maria samtal 8 dec 2004)

När frågor som dessa blev till problem i skolan togs de upp och ventilera-
des gemensamt i arbetslaget, enligt klasslärarna, men där ingick inte mo-
dersmålslärare. Lärarnas försök till att skapa tydlighet ledde alltså till större 
oklarheter i frågan om varför vissa barn med muslimsk bakgrund inte skulle 
följa klassen till kyrkan. Dialog saknades mellan lärarna och föräldrar med 
utländsk bakgrund vilket gjorde det svårare för lärarna att förstå vad pro-
blemet bestod av.

Tredje gången frågan diskuterades – muntlig  
eller skriftlig information 
I ett samtal 25 mars 2005 berättade klasslärare Maria om när hon på grund 
av tidsbrist inte kunnat informera om besöket till kyrkan i veckobrevet, hade 
hon istället ringt alla föräldrar. Denna gång hade alla utom ett barn följt 
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med till kyrkan. Maria tolkar det som att det var på grund av att hon talat 
med föräldrarna på telefon som flera av barnen som inte brukade komma 
med till kyrkan hade följt med denna gång.

Det var ganska häftigt att för första gången se dom här barnen, som 
för första gången var i kyrkan, dom hade aldrig satt sin fot i kyrkan 
förut kom bland annat, ”jaha, var det bara så här det såg ut, var det 
inge mer”. (Maria samtal 25 mars 2005) 

Maria hade förklarat för föräldrarna att det skulle bli teater i kyrkan och 
ingen sång eller bön. Maria trodde att detta, det vill säga hur hon hade for-
mulerat vad de skulle göra i kyrkan, hade betydelse för att de muslimska 
barnen hade fått följa med. Att det beror på vad man ska göra i kyrkan ifall 
muslimska barn kan följa med höll Mohammad med om.

Ja, vi vet, jag tror det, många alltså, om man precis förklarar, då så, 
sen, men det är alltså vad man gör i kyrkan. (Mohammad 25 mars 
2005)

Modersmålslärarna hade vid flera tillfällen i dialogsamtalen föreslagit att det 
kan fungera bättre att ringa istället för att skriva i kontakten med föräldrar 
med utländsk bakgrund. Exempelvis när det gäller att få svar från föräld-
rarna om deras barn kan följa med till kyrkan säger Malika:

Jag brukar, jag ringer till exempel, jag frågar. (Malika samtal 8 dec 
2004) 

Eller när det gäller att informera föräldrar inför värdegrundsmötet säger 
Meryem:

Flera av föräldrarna, om dom får muntlig information, det blir bäst 
än att skriva, om det till exempel finns tolk, det blir väldigt bättre. 
(Meryem samtal 25 feb 2005)

Även denna gång säger Meryem:

Det är jättebra att man ringa, jättebra. (Meryem samtal 25 mars 
2005)

De menade att för vissa föräldrar var det lättare att ta del av muntlig infor-
mation. Genom att ringa föräldrarna inför kyrkobesöket gav Maria också 
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föräldrarna en möjlighet att ställa frågor.  Det blev därmed en möjlighet 
till dialog mellan skolan och föräldrarna. Maria kände sig lite stolt över hur 
hon hanterat detta kyrkobesök och skojade om att hon aldrig mer skulle 
skicka veckobrev. 

En diskussion om möjligheten att ringa föräldrar istället för att skicka 
skriftliga meddelanden angående möten på skolan uppkom. Bland annat 
Meryem ser det som en möjlighet medan Monika ser det som en orimlighet.

Meryem: Varför gör vi inte?

[…]

Monika: Men alltså, jag ser det som en orimlighet om Maria har 
tjugo barn att stå och ringa tjugo telefonsamtal på skolan då, för att 
fråga om alla, om det nu är så för alla att man ska ringa och kolla 
varje gång man ska göra någonting, alltså i den tidspressen som vi 
har i jobbet, att man ska ställa sig och ringa varje gång.

(samtal 25 mars 2005)

Telefonsamtal istället för skriftlig information sågs som en förklaring till 
den höga närvaron av elever vid kyrkobesöket. Att det kan utgöra ett hin-
der när skolors samarbete med föräldrar för det mesta sker genom skriftlig 
kontakt hade vi diskuterat i dialoggruppen utifrån de rapporter om föräld-
rasamverkan jag presenterat för lärarna (se Rodell Olgaç, 2001). Monika 
anser dock att det är svårt att tänka sig detta som en allmän lösning för att 
öka elever med utländsk bakgrunds och deras föräldrars deltagande. Några 
år senare när en klasslärare, en modersmålslärare och jag utvärderar pro-
jektet visar det sig att personalen på skolan har under en tid ringt föräld-
rar med utländsk bakgrund när de vill bjuda in dem till skolan (se s. 159).

 

Utveckla nya strategier utifrån samtalen i dialoggruppen
För att kunna se en helhet i och få kunskap om frågor som framkommer 
i dagens svenska skola beroende av att elever, föräldrar och lärare har olika 
etnisk, kulturell och religiös bakgrund, behövs en riklig diskussion.  Jag fö-
reslog i dialoggruppen att först måste en kontakt byggas upp mellan skolper-
sonalen och föräldrarna. Detta så att föräldrarna kan känna att de är delak-
tiga i vad som händer på skolan och så att personalen på skolan vågar ställa 
det de kallar ”de svåra frågorna”.  Med ”de svåra frågorna” menade lärarna 
att ställa konkreta raka frågor till föräldrarna kring områden som exempel-
vis etnicitet och religion utan att verka ifrågasättande. Mitt förslag var att 
först bör en samverkan med föräldrar med utländsk bakgrund påbörjas så 
att personalen på skolan sedan skulle kunna inleda en dialog med föräld-
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rarna.  Är detta sätt att tänka att först måste en kontakt byggas upp för att 
sedan en dialog ska kunna utvecklas detsamma som när lärarna tänkte att 
de först borde anordna en trivselkväll innan de kunde ta upp problem med 
föräldrarna? Handlar det i så fall om att tveka inför att påbörja en dialog, 
tycka att en kontakt med föräldrar först måste förberedas eller kanske und-
vika mellanmänskliga interkulturella relationer? En av modersmålslärarna 
menade att hon i denna fråga skulle fråga föräldrarna direkt vad de tycker.

Man tar upp det här med föräldrarna själva, […] man kan prata 
med dom och säga att dom själva kan komma med orsak, att dom 
kan ge något, ge oss lite till exempel, svar på frågan. (Malika sam-
tal 8 dec 2004)

Skulle personalen på skolan istället helt enkelt göra som Malika föreslog, det 
vill säga initiera en dialog vilket skulle kunna utvecklas till en samverkan? 
Kan även hela projektet i gruppen på Markskolan tolkas på samma sätt, 
det vill säga som ett sätt att (för en tid) undvika de mellanmänskliga inter-
kulturella relationerna? Speciellt med tanke på att föräldrar med utländsk 
bakgrund inte var inbjudna att ingå i dialoggruppen eller utvecklingsgrup-
pen. Kan det vara så att det finns en rädsla för att göra fel?  

Genom våra diskussioner blev frågan om muslimska barn kan följa med 
skolan till kyrkan alltmer sammansatt ju fler perspektiv som tydliggjordes. 
Det visade sig ha att göra med kompistryck, religion och med att föräldrar 
med utländsk bakgrund gjorde som de andra muslimska familjerna utan 
att riktigt veta varför. Detta i sin tur påverkade lärarna som skulle hantera 
den ovissa situationen varje gång klassen skulle göra ett kyrkobesök exem-
pelvis genom att de inte kunde förklara för klassen vilka regler som gällde 
och varför. Det påverkade också barnen i klassen när vissa elever inte skulle 
gå men ingen riktigt visste varför. Dessutom påverkades möjligtvis eleven 
med utländsk bakgrund som själv fick bestämma och som då samtidigt 
kunde ses som annorlunda eller tillhörande kategorin ”de andra”. Varför ska 
det bara vara ett val som enbart de muslimska barnen kan göra? Borde det  
istället vara så att alla barn bör få välja om de ska följa med till kyrkan? Det 
blev dessutom tydligt att alla involverade var tämligen osäkra kring vad som 
gällde. Klasslärarna förstod inte varför vissa av barnen med muslimsk bak-
grund inte fick följa med till kyrkan medan andra fick det. De eftersträvade 
tydlighet men deras osäkerhet om vad problemet egentligen bestod i gjor-
de att de blev otydliga i kontakten med föräldrarna. När föräldrarna blev 
tillfrågade var vissa föräldrar osäkra om deras barn skulle följa med klassen 
till kyrkan eller inte. Vissa lät då barnen själva bestämma hur de ville göra. 
Modersmålslärarna förstod inte varför frågan blev oklar eftersom det, enligt 
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dem, egentligen inte fanns några problem för en muslim att besöka kyrkan 
i det sammanhanget som exempelvis en skolavslutning innebar. Även för 
barnen i klassen blev det otydligt när bara vissa barn fick välja. Det blev allt-
så synligt för lärarna genom samtalen i dialoggruppen att ”alla” var osäkra 
kring vad som gällde. Det framstod tydligt att samverkan mellan föräldrar 
med muslimsk bakgrund och skolan saknades och vilka effekter det hade. 
När ingen kontakt fanns mellan skolans personal och föräldrarna med ut-
ländsk bakgrund blev frågan allt mer komplicerad. Det blev också klart att 
det inte fanns något enkelt svar på denna fråga men att tid till reflektion 
för lärarna kring den oklara situationen gav möjlighet till olika perspektiv. 
Detta gav lärarna möjlighet att förstå att frågan kunde tolkas på olika sätt 
och fler strategier och därmed mer kraft när de skulle hantera situationer 
som dessa i praktiken. Samtidigt blev det ett exempel på att enbart reflek-
tion i arbetslaget, det vill säga ur majoritetsperspektivet, inte räckte för att 
förstå vad frågan handlade om.

Skolpersonalens förändrade förhållningssätt
I en utvärdering av dialoggruppens samtal, som gjordes i juni 2006, be-
rättade klasslärarna att de nu frågar muslimska föräldrar, som säger att 
deras barn inte ska komma med till kyrkan, varför barnen inte ska kom-
ma med. Klasslärare Monika sa att hon nu gentemot föräldrar med ut-
ländsk bakgrund 

inte är rädd för att ställa frågor, som jag nog har varit mer förut, 
på grund av någon konstig hänsyn. (Monika samtal 15 juni 2006) 

Klasslärare Maria beskrev lärarnas förändrade förhållningssätt. 

Sen tycker jag också vi har blivit duktigare på att ta reda på, […] 
som till exempel det här, barnen får ju inte gå till kyrkan, jaha, då 
har vi stanna där förut, ok, ni är muslimer, dom ska inte gå till kyr-
kan, men vi har inte gjort det nu, utan vi har försökt ta ett kliv till, 
’ja men varför’, och så kan man få en diskussion om det, och så kan 
man mötas nånstans i det, förut har vi liksom bara, ’mm ja ja’. (Ma-
ria samtal 15 juni 2006) 

Detta, menade lärarna, öppnar för en dialog med föräldrarna där båda par-
ter får möjlighet att se fler perspektiv. Lärarna beskrev att föräldrarna blivit 
förvånade över frågan och att många inte visste vad de skulle svara. Lärarna 
hade också haft kontakt med Muslimska föreningen för att få höra deras 
uppfattningar i frågan. Framför allt, menade lärarna, har diskussionerna i 
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dialoggruppen gett dem mod att ta ”de lite svårare diskussionerna” med 
både elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar.

Ytterligare en förändring i praktiken är hur skolans personal kallar för-
äldrar till möte. Enligt klasslärare Monika, ringer man numera till alla för-
äldrar med utländsk bakgrund och ordnar dessutom barntillsyn på mötet så 
att så många föräldrar som möjligt ska kunna delta. Detta framkom när en 
klasslärare, en modersmålslärare och jag gjorde en utvärdering av projektet 
i juni 2007 inför att vi skulle presentera det på en konferens i Stockholm. 
Monika menade att innan samtalen i dialoggruppen hade lärarna på Mark-
skolan aldrig funderat över om de skulle skicka en skriftlig inbjudan eller 
ringa ett samtal till föräldrar med utländsk bakgrund när de ville bjuda in 
dem till föräldramöte eller utvecklingssamtal. Resultatet var att nu kommer 
fler föräldrar till de möten som skolan ordnar, enligt Monika.

9.	 Deltagarnas	olika	positioner	i	dialoggruppen		
på	Markskolan

Vad som blev möjligt och framkom i samtalen i dialoggruppen var kopplat 
till hur gruppen fungerade. Här beskrivs därför relationen mellan deltagarna 
i dialoggruppen på Markskolan. Den beskrivs utifrån tre olika perspektiv. 
Först genom att använda begreppen insider eller outsider i förhållande till 
det område som undersöks, det vill säga samverkan mellan Markskolans 
personal och föräldrar med utländsk bakgrund. Vidare beskrivs deltagarnas 
olika maktpositioner i gruppen. Sedan relateras detta till vem som äger be-
rättelsen om projektet, det vill säga vem som i muntlig eller skriftlig form 
har återgett resultat från projektet. Slutligen diskuterar jag min dubbla roll 
som forskare och handledare för projektet.

En föränderlig relation mellan vad man kallar subjekt och objekt i forsk-
ningen, mellan akademiska forskare och exempelvis lärare, är ett utmärkan-
de drag för aktionsforskning. Kathryn Herr & Gary L. Anderson (2005), 
forskare inom pedagogik, beskriver de positioner deltagare i ett aktions-
forskningsprojekt kan ha som ett kontinuum utifrån om de kan ses som 
insiders eller outsiders i förhållande till området som ska studeras eller ut-
vecklas. Flera olika positioner är möjliga. Det kan exempelvis handla om 
att studera sin egen praktik och därmed ha positionen som insider. Andra 
positioner, menar Kathryn Herr & Gary L. Anderson, är forskaren som 
insider som samarbetar med andra insiders eller med outsiders. Det kan 
även handla om ett team av insiders och outsiders där positionerna är för-
hållandevis jämlika. Eller också kan forskningen ha initierats av en outsider 
som samarbetar med insiders och har som mål att förbättra praktiken el-
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ler utveckla organisationen. Det kan också handla om en outsider som vill 
studera insiders, exempelvis kan det gälla forskning om aktionsforskning. 
Deltagarnas positioner i dialogprojektet på Markskolan kan beskrivas ur 
perspektiven insiders/outsiders. 

Projektet initierades av mig som outsider med klasslärarna som var in-
siders. Mina mål var både att utveckla praktiken tillsammans med klasslä-
rarna och också att studera situationen för att skriva en avhandling. Mo-
dersmålslärarna som blev inbjudna att delta i andra hand ser jag både som 
outsiders och insiders. Outsiders eftersom de kom från ett annat verksam-
hetsområde, det vill säga modersmål, och var baserade på en annan skola. 
Men också eftersom de inte var del i det utvecklingsprojekt som fanns kring 
mångkulturella frågor på Markskolan. Det gjorde att modersmålslärarna 
exempelvis inte var delaktiga i att besluta att området som skulle utvecklas 
var samverkan med föräldrar med utländsk bakgrund. Klasslärarna hade 
som deltagare i utvecklingsgruppen deltagit i det beslutet och det hand-
lade dessutom om deras praktik och deras skola. Modersmålslärarna kan 
dock samtidigt beskrivas som insiders eftersom deras arbete och kunskaper 
inkluderade den praktik som skulle utvecklas inom dialoggruppen, det vill 
säga samverkan med föräldrar med utländsk bakgrund. Allt eftersom pro-
jektet pågick blev modersmålslärarna mer av insiders genom att samtalen 
kom att även handla om deras praktik i förhållande till området föräldra-
samverkan på Markskolan.

Maktpositioner i dialoggruppen
Arbetet i dialoggruppen på Markskolan kan beskrivas som ett kollabora-
tivt samarbete mellan en doktorand och två grupper lärare, klasslärare och 
modersmålslärare. Deltagarna hade olika utgångspunkter och delvis olika 
mål. Maktrelationen i gruppen på Markskolan var rörlig, både på grund 
av hur projektet byggdes upp och på grund av deltagarnas olika utgångs-
punkter. Den fråga kring föräldrasamverkan mellan skolan och föräldrar 
med utländsk bakgrund, som stod i fokus i dialoggruppen, härstammade 
ur och var nära sammankopplad med den utvecklingsgrupp för mångkul-
turella frågor som redan fanns på skolan. Dialoggruppen analyserade och 
reflekterade kring frågan och i utvecklingsgruppen stod görandet i fokus 
och frågan utvecklades i praktiken. Det gav klasslärarna, som tillhörde båda 
grupperna, makt att exempelvis besluta vad som skulle föras vidare mellan 
grupperna. Det kan därmed ses som att det var ”deras fråga” som utveck-
lades i dialoggruppen. Modersmålslärarnas maktposition utgick från att de 
både hade kunskap om och nära kontakt med föräldrarna med utländsk bak-
grund, vilket kan sägas var målet med arbetet i dialoggruppen. Alla deltagare 
i gruppen initierade samtal utifrån sin egen praktik vilket också till viss del 
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gjorde maktpositionen rörlig. Jag var ledare för projektet och handledare i 
dialoggruppen vilket gjorde att jag fick och ibland intog en maktposition. 
I vissa fall var jag inte medveten om att jag intagit en maktposition förrän 
jag lyssnade på de inspelade samtalen. Till exempel när jag var den som tog 
beslutet i fråga om hur arbetet med att utveckla föräldrasamverkan skulle 
konkretiseras (se s. 109). Ibland styrde jag gruppen medvetet till exempel 
när jag var kritisk mot anordnandet av den redan planerade ”trivselkvällen” 
(se s. 112). Genom att arbetet i gruppen bestod av dialog och reflekterande 
samtal kunde deltagarna själva bestämma vad som verkade användbart och 
relevant för själva görandet och vilka strategier som skulle prövas i praktiken.  

Vem äger berättelsen
Ytterligare en position att överväga när det gäller practitioner research är 
vem eller vilka av deltagarna som äger berättelsen (Zeichner & Noffke, 
2001). Vem eller vilka av deltagarna har i skriftlig eller muntlig form be-
rättat om processen och om vad som kommit fram i processen för någon 
form av publik? Mitt mål med projektet var att skriva en doktorsavhand-
ling och jag hade fått tid till förfogande att genomföra detta. Därmed äger 
jag berättelsen i skriftlig form. Ett försök att tillsammans skriva en arti-
kel och beskriva det arbetet som gjorts i dialoggruppen initierades av mig 
sommaren 2006. Modersmålslärarna hade inte möjlighet att delta men två 
klasslärare och jag träffades under en dag och påbörjade skrivandet. När vi 
några veckor senare skulle läsa materialet återfann vi det inte vilket gjorde 
att detta arbete inte återupptogs.

Vem äger berättelsen i muntlig form? Hela eller delar av dialoggruppen 
var involverade i att muntligt beskriva projektet vid fem olika tillfällen. Ett 
av dessa tillfällen var efter att projektet hade avslutats och de andra fyra 
under projektets gång. En av modersmålslärarna och jag beskrev projektet 
för rektor och personal på den skola där modersmålslärarna var baserade. 
Vid det tillfället hade ingen av klasslärarna möjlighet att delta. Två klass-
lärare och jag träffade deras rektor vid ett tillfälle för att beskriva hur pro-
jektet hade utvecklats. Vidare berättade gruppen om det arbete vi gjort vid 
två andra tillfällen; för den utvecklingsansvarige för mångkulturella frågor 
inom kommunen där skolan var situerad och på ett så kallat Pedagogiskt 
café dit lärare i kommunen var inbjudna. Dessutom åkte en modersmålslä-
rare, en klasslärare och jag till Stockholm, efter att projektet hade avslutats, 
på en nationell konferens för fortbildning av lärare för att beskriva och dra 
slutsatser av projektet. Modersmålsläraren fick i sista stund förhinder och 
kunde inte delta men eftersom hon varit med och skrivit fram materialet 
återgavs hennes ord av klassläraren. Dessa tillfällen har gett deltagarna i 
gruppen möjlighet att konstruera en berättelse om vad vi gjort. Klasslärar-
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na har också under hela projektets gång diskuterat det vi kommit fram till 
i dialoggruppen med lärare i utvecklingsgruppen för mångkulturella frå-
gor på Markskolan. Jag har dessutom vid några tillfällen presenterat delar 
av projektet på nationella och internationella konferenser och seminarier.

Rollen som forskare och handledare
En önskan att förändra praktiken har varit en integrerad del av forskning-
sansatsen i detta projekt både hos de lärargrupper som deltagit och hos 
mig som forskare. Mitt mål har också varit att skriva en doktorsavhand-
ling. Min uppgift i projektet har inkluderat två olika positioner. Den ena 
har varit som ledare för dialoggruppen och den andra som doktorand och 
forskare. Som ledare för dialoggruppen har min roll varit att sätta igång 
processen, att handleda grupperna, att inkludera forskning och till viss del 
teorier om frågorna för att utvidga diskussionerna, att arbeta för att grup-
pen ska fungera, att göra förändringar i gruppsammansättningen, att vara 
kritisk och även att ge ”läxor” och samtidigt att vara deltagare i samtalen.  
Som doktorand och forskare har rollen handlat om att samla empiriskt 
material och att analysera det genom att inkludera ett ramverk; en teori el-
ler teoretiska begrepp. Att använda teori har då handlat om att försöka av-
gränsa frågan för att möjliggöra förståelse. Som handledare och deltagare i 
samtalen påverkade jag projektet och dess innehåll. Det utgjorde en del av 
arbetet i dialoggruppen där alla deltagare, inklusive mig, hade möjlighet 
att styra innehållet och lyfta frågor. Samtidigt behövde jag som doktorand 
försöka få distans för att analysera och tolka hur temat hade utvecklats ge-
nom samtalen. Dessa två roller har inte alltid varit sammankopplade eller 
förenliga. Min roll i projektet hade två mål: att samla empiriskt material för 
att skriva en doktorsavhandling och att leda utvecklingen av gruppen och 
utvecklingen av den fråga gruppen valt att fokusera för att förändra. Under 
projektets genomförande har det varit svårt att samtidigt vara i kontroll av 
både dialoggruppens process och min individuella forskningsprocess. Ofta 
har den ena eller den andra processen varit i fokus.

10.		Reflektioner	kring	den	dialogiska	processen

Under de två år dialogsamtalen pågått i gruppen på Markskolan har lärar-
na vid olika tillfällen uttalat sig om huruvida och på vilket sätt de utifrån 
samtalen påverkat eller förändrat sin arbetssituation och sitt sätt att tänka. 
Även när jag, en klasslärare och en modersmålslärare våren 2007 reflekte-
rade kring projektet inför att vi skulle presentera det på en fortbildnings-
konferens i Stockholm lyfte lärarna fram något om den utveckling som de 
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menade skett genom dialogsamtalen. Det handlar framför allt om tre om-
råden. För det första uttryckte lärarna att de blivit mer medvetna om hur 
de faktiskt gör genom att lyfta fram och reflektera kring vardagen. För det 
andra har ett samarbete med modersmålslärarna utvecklats vilket gett möj-
lighet till fler perspektiv. För det tredje har detta påverkat och lett till att 
praktiken i skolvardagen förändrats.

Reflektion har lett till medvetenhet 
Inom teater och bildkonst används begreppet ”verfremdung”, som utgår 
från dramatikern Berthold Brecht, i betydelsen att omvandla det självklara 
till det mångtydiga.  Det att på olika sätt skapa verfremdung eller att främ-
liggöra det vardagliga innefattar att genom ett slags distansering vilja göra 
det möjligt att förstå och förklara vardagslivet både som struktur och som 
process. Detta skulle kunna vara ett sätt att förklara hur dialogsamtalen gett 
lärarna möjlighet att genom att lyfta olika frågor ur praktiken och få olika 
perspektiv på dessa i den etniskt heterogena dialoggruppen kunna främlig-
göra och därmed få mer kunskap om vardagslivet i skolan. Genom att få 
flera olika perspektiv på frågorna har det blivit möjligt att se en större hel-
het vilket därmed gett möjlighet till utökad förståelse. 

Genom reflektion kring frågor ur vardagen i dialoggruppen har nya 
perspektiv utvecklats (se s. 130) men också genom att vidare i vardags-
praktiken reflektera tillbaka till vad som sagts i gruppen. Det kan liknas 
vid ett slags växelverkan. Vid några tillfällen i samtalen beskriver lärare 
just hur de mitt i en händelse i vardagen tänkt tillbaka på något som dis-
kuterats i dialoggruppen vilket hjälpt de att se situationen ur ett annat 
perspektiv. Maria berättade om hur hon i mötet med en förälder analy-
serade vad föräldern sa utifrån vad modersmålslärarna sagt i de föregå-
ende dialogsamtalen.

Jag tänker på det ni [modersmålslärare] säger ofta här [i dialog-
gruppen], var det ju någon förälder då, som mena på, att skolan 
hade ansvar för uppfostran av barnen, det kanske ibland, jag vet 
inte om det är så, om det kan skilja synsätt också, för så ser ju inte 
vi det, som att vi har ansvar för deras uppfostran också, utan själv-
klart så är vi en del av det, men inte huvudansvaret. (Maria sam-
tal 26 jan 2005)

Enligt Maria hade hon genom att jämföra vad föräldern sagt när det gäll-
de frågan om vem som hade ansvaret för deras barns uppfostran med vad 
som sagts i samtal i dialoggruppen analyserat det som ett område där för-
äldrarna och skolans personal hade skilda synsätt. Detta bekräftade Malika.
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Ja, därför i hemlandet då tror, då litar man till hundra procent på 
läraren, att det är hon som ska ta ansvar för hela om vi säger skol-
gång, det här med moral etik uppfostran, hela bilden, så det är där-
för de kommer hit och tror att det är samma sak. (Malika samtal 
26 jan 2005)

Hon tolkade det som att föräldrarnas referenser till skolan i hemlandet på-
verkade hur de såg på lärarens roll i den svenska skolan. Mohammad menade 
att det också handlade om hur föräldrarna såg på samhällets normer i stort.

Jag skulle säga det så här, kanske, jag tror det alltså, i Sverige till 
exempel, ok, när man har kanske accepterat eller delvis accepterat 
samhällets normer, så om man bodde i sitt land och läraren och du 
och alla pratade samma språk och man har samma bakgrund, och 
då kanske inte är så svårt, och man har till och med samma funde-
ringar nästan, men här också tilliten också det handlar om. (Mo-
hammad samtal 26 jan 2005)

Han menade att till vilken grad föräldrarna hade accepterat och kände tillit 
till det svenska samhällets normer påverkade också deras inställning till att 
skolan skulle uppfostra deras barn. Frågan om vem som skulle ha ansvaret 
att uppfostra barnen hade alltså diskuterats vid några tillfällen i dialoggrup-
pen. Maria hade återknutit till dessa diskussioner när hon stötte på frågan 
i praktiken. När hon vid ett senare tillfälle tog upp detta i ett samtal fort-
satte en utveckling eller fördjupning av frågan.

Mohammad beskrev hur han som en följd av dialogsamtalen blivit mer 
medveten både om sitt förhållningssätt till eleverna och om fördelarna med 
att skriftligt dokumentera händelser på skolan.

Det har påverkat, de här timmarna [i dialoggruppen] på mig, alltså, 
som att tänka om många gånger förhållningssätt, vad vi säger, jag, 
till de här eleverna som jag undervisar, har jag samma bakgrund 
som de och vi är ju från samma land, men ändå hur man pratar 
med dem om man förmedlar information, till och med anteck-
ningar, att anteckna vissa grejer, både negativa och positiva, […] 
och jag har lärt mig någonting att ok skriv under hela läsåret, slutet 
av terminen, juni, man brukar ha utvärdering, och de här utvärde-
rings- alltså möten eller avslutningen var det hemsk, jag tyckte inte 
om, och jag hade ok det fungerade, det jag gjorde, det är klart det 
ordnade sig till slut, […] men nu när jag skriver, ok. (Mohammad 
samtal 15 april 2005)
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Mohammad uttryckte att han hade förändrat arbetssättet i skolan och att 
det vuxit fram utifrån diskussionerna i dialoggruppen.  Bland annat hade 
han möjligtvis utifrån mina inlägg om att skriva loggbok (se s. 109) inklu-
derat och funnit ett värde med det i sitt sätt att arbeta i skolan. Ett annat 
exempel på att främliggöra vardagspraktiken var när lärarna i dialoggruppen 
analyserade skriftliga inbjudan till och föräldramöten som de hade haft på 
skolan. Det ledde till att dialoggruppen engagerade sig i planeringen av ett 
kommande möte, det vill säga värdegrundsmötet. I samtalen kring detta 
blev det tydligt för klasslärarna att de inte förut hade tänkt på exempelvis 
hur de skulle kontakta föräldrar, det vill säga om det skulle ske muntligt 
eller skriftligt eller hur de skulle formulera sig i en inbjudan. ”Det hade vi 
aldrig tänkt på förut”, påpekade Monika vid konferensen i Stockholm. Hon 
menade att reflektion i dialoggruppen fick lärarna ”att tänka nya tankar”, 
och att ”förändring handlar om små små saker”.

Man måste bli medveten om hur man gör, för att kunna utvärdera 
hela situationen, för att förändra. (Monika Stockholm våren 2007)

På konferensen berättade Malika att modersmålslärarna genom samtalen 
i dialoggruppen och genom att de deltagit i planeringsmötet inför värde-
grundsmötet också hade förstått hur viktiga föräldrarna med utländsk bak-
grund var för klasslärarna. 

Praktiken i skolvardagen har förändrats
Utifrån reflektion i dialoggruppen hade även praktiken på skolan föränd-
rats. En tydlig förändring låg i hur föräldramöten planerades och utfördes 
och då i synnerhet värdegrundsmötet, men det gällde även andra möten 
med föräldrar. Enligt Mats hade samtalen påverkat föräldramöten överhu-
vudtaget på skolan.

Men det [dialogsamtalen] har väl just, det har väl påverkat föräldra-
möten i stort egentligen, alla föräldramöten vi har haft. (Mats sam-
tal 15 april 2005)

När det gällde värdegrundsmötet var förändringen framför allt hur föräld-
rarna skulle bjudas in och engageras på ett aktivt sätt genom att bli delta-
gare istället för mottagare på mötet. Tillsammans i en lärargrupp där både 
klasslärare och modersmålslärare var representerade analyserades och pla-
nerades de val som gjordes kring detta. 

På konferensen i Stockholm våren 2007 berättade Monika att personalen 
i skolan utifrån dialoggruppens diskussioner numera funderade över hur de 
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skulle kontakta föräldrarna med utländsk bakgrund när de ville bjuda in dem 
till skolan. De tänkte både på ifall föräldrarna skulle kontaktas muntligt eller 
skriftligt och på hur den skriftliga inbjudan skulle formuleras. Det, menade 
hon, hade personalen ”aldrig tänkt på förut”. Konsekvensen var att klasslä-
rarna nu ringde till alla föräldrar när man ville bjuda in dem till skolan. För-
äldrarna erbjöds också barnvakt på mötet. Detta hade, enligt Monika, lett till 
att det blivit en ”markant skillnad” när det gällde antalet föräldrar som del-
tog, det vill säga det hade blivit en ”bättre uppslutning” vid föräldramöten. 
Monika menade att också personalen på skolan konstaterade hösten 2006 att 
fler föräldrar nu kom till de möten som organiserades på skolan.

Något annat som hade förändrats i praktiken och som klasslärarna kopp-
lade till våra samtal var att de vågade ställa frågor till föräldrarna med ut-
ländsk bakgrund om sådant de inte förstod och även ställa krav på föräldrar-
na. Detta lyftes fram vid konferensen i Stockholm våren 2007 och Monika 
menade då att ”det uppskattas av föräldrarna”. Hon gav ett exempel när en 
förälder som när han lämnade sitt barn i skolan hade berättat för henne att 
han frös och då frågade hon om han fastade, vilket han bekräftade. ”Så var 
det inte förut”, menade Monika. Jag tolkar detta som att lärarna under en 
längre tid (två år) fått reflektera kring värderingar i vardagen på skolan. Det 
hade gett de möjligheter att ”tänka långsamt” och ”tänka färdigt” och nya 
perspektiv och kraft att utveckla nya strategier för att hantera situationer i 
vardagspraktiken hade utkristalliserats. 

En annan fråga som diskuterats vid några tillfällen i dialoggruppen var 
detta att erbjuda barnvakt vid föräldramöten som ett sätt att underlätta för 
föräldrar att komma. Vid mötet 25 februari 2005 när deltagarna hade ana-
lyserat olika inbjudan till föräldramöten hade Maria kommenterat detta.

Och så tyckte vi att det var så himla bra att du [Mats] hade skrivit 
[i inbjudan till föräldramöte på fritidshemmet] ”om det inte kan få 
barnvakt i tid så kan barnen följa med hit”, då har man öppnat en 
dörr till. (Maria samtal 25 feb 2005)

På konferensen i Stockholm berättade Monika att skolan numera erbjöd 
barnvakt när föräldramöten ordnades. Hon menade att detta nog inte var 
så vanligt att det gjordes på skolor utan var ett resultat av arbetet i dialog-
projektet. Personalen på skolan höll på att initiera ett samarbete med or-
ganisationen Friends och alla föräldrar skulle då bli inbjudna för att infor-
meras om samarbetet.29 Då skulle skolan ordna barnvakter. Responsen från 

29 Friends är en organisation som finns representerad på flera platser runt om i Sverige och 
arbetar mot mobbning och kränkningar bland ungdomar med skolan som sin främsta arena.     
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representanterna för Friends, som samarbetar med skolor runt hela Sverige, 
var att de aldrig hade hört talas om att en skola ordnade barnvakter och de 
tyckte att det var ”häftigt”, enligt Monika. 

Samarbete med modersmålslärarna har  
gett fler perspektiv
Ytterligare en förändring i praktiken rörde modersmålslärarna och deras 
roll på skolan. Modersmålslärarnas situation på skolan hade diskuterats 
vid flera tillfällen. Deras deltagande vid möten på skolan hade ibland varit 
otydlig och ibland på andras villkor. Ofta hade de inte blivit inbjudna alls 
eller också i andra hand när tider för ett möte redan fastställts (se s. 127). 
Enligt Monika hade modersmålslärarna börjat bli ”mer synliga” på skolan 
av alla lärare. Andra lärare som inte deltagit i dialogsamtalen hade berättat 
att de ”nu ser modersmålslärarna”. Malika bekräftade detta och berättade 
att när hon var i en klass där det fanns några arabisktalande barn måste 
klassläraren gå och ringa ett samtal. Klassläraren bad då henne ta hand om 
hela klassen vilket inte hänt förut och det gjorde att hon kände sig som del 
av det vanliga på skolan. Samarbetet med modersmålslärarna framhölls av 
klasslärarna som det viktigaste resultatet av dialoggruppens arbete.

Maria: Och framför allt samarbetet med er [modersmålslärarna], 
det är ju också jätteviktig del utav aktionsforskning [dialogsam-
talen].

Monika: Det tycker jag, det var det jag tänkte på.
(samtal 15 april 2005)

Monika: Jo, då alltså, jag tycker från att ha varit ganska negativ så 
tycker jag att det har blivit positivt.

Maria: Jaa, det tycker jag också.

Monika: Det har gett mig väldigt mycket, framför allt.

Mats: Ja, det har blivit så när ni [modersmålslärarna] har kommit 
med.

Monika: Jaa, har det blivit en ny dimension, vi tre eller fyra.
(samtal 15 april 2005)

Vid ett flertal tillfällen under de två år samtalen pågick lyfte klasslärarna fram 
att modersmålslärarnas deltagande varit det mest positiva med utvecklingen 
i dialoggruppen. Även när det gäller samarbetet kring elever med utländsk 
bakgrund berättade Monika att klasslärare och modersmålslärare numera 
gör en gemensam kartläggning kring enskilda elever. Detta menade hon gav 
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en helhetsbild av barnet som inkluderade både ”skolans värld” och ”hem-
mets värld”. Men det fanns ingen planerad tid till samarbetet utan det fick 
ske i klassrummet eller personalrummet när det fanns möjlighet. Det fanns 
dock önskemål från lärarna att bygga vidare på samarbetet genom att få en 
timmes gemensam planeringstid per månad. Klasslärarna önskade också in-
kludera modersmålslärarna mer i olika projekt på skolan, inte bara sådana 
som hade med språk att göra. Samtidigt hade detta visat sig svårt eftersom 
de två lärargrupperna hade sina arbetsplatser på olika skolor. 

Nya och fler perspektiv på frågor lärarna möter i praktiken, i viss mån 
ett förändrat arbetssätt och ett begynnande samarbete mellan klasslärarna 
och modersmålslärarna. Detta är vad lärarna lyfte fram som signifikant för 
den utveckling de menade hade skett och var resultat av samtalen i den et-
niskt heterogena dialoggruppen. 

11.	Avslutande	reflektioner

I detta kapitel beskriver jag projektet på Markskolan. Deltagarna i dialog-
gruppen har varit tre klasslärare, tre modersmålslärare och jag som dok-
torand. Målet har varit att tillsammans utveckla strategier för samverkan 
mellan skolans personal och föräldrar med utländsk bakgrund.  Frågan om 
föräldrasamverkan mynnade ut ur den planering som utvecklingsgruppen 
för mångkulturella frågor på skolan hade gjort. Deltagarna i dialoggruppen 
har varit knutna till olika verksamhetsområden och haft olika etnisk bak-
grund. Klasslärarna ägde frågan och var en länk mellan utvecklingsgruppen 
för mångkulturella frågor på skolan och dialoggruppen. Modersmålslärarna 
hade redan en samverkan med föräldrar med utländsk bakgrund, det vill säga 
de hade uppnått det som var målet i dialoggruppen. Som doktorand hade jag 
initierat samarbetet och var handledare i gruppen. Deltagarnas olika roller 
har gynnat att maktpositionerna i gruppen varit rörliga. Alla deltagare har 
initierat samtal. Fokus har därmed legat på talet om det som gjorts i prak-
tiken och inte på själva görandet. Arbetet i gruppen har i första hand varit 
en dialogisk process. Det reflekterande samtalet och den dialogiska proces-
sen i en etniskt heterogen grupp har varit vad som utmärkt forskningsar-
betet i gruppen på Markskolan. Den etniskt heterogena dialoggruppen har 
spelat en viktig roll genom att frågan belysts ur flera olika perspektiv. Det 
har funnits ett mod hos speciellt klasslärarna att ta upp svåra frågor där de 
själva har kunnat framstå som att de misslyckats med en uppgift. Enligt kri-
tisk mångkulturalism krävs det en diskussion om kontroversiella frågor och 
ett tillåtande av kritiska kommentarer vilket möjliggör ett ifrågasättande av 
både majoritetskultur och minoritetskulturer (May, 1999). 
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Samtalen i dialoggruppen gav lärarna tid till reflektion och dialog utifrån 
deras egna frågor. Genom att dialoggruppen träffades vid många tillfällen 
under två års tid fanns tid att utveckla diskussioner och reflektera och följa 
upp sådant som sagts vid tidigare träffar. Utgångspunkten i samtalen var att 
klasslärarna såg det som ett problem att föräldrar med utländsk bakgrund 
inte kom till möten som skolan initierat. De visste inte varför föräldrar-
na inte kom och hade heller inte frågat dem. Det fanns en osäkerhet och 
otydlighet kring varför föräldrarna inte ville eller kunde delta i träffarna. 

Genom att fokusera ett tema vid många olika tillfällen utvecklades temat 
till att bli mer sammansatt och sågs ur flera olika perspektiv. Flera förkla-
ringsmodeller blev synliga. Genom den forskning som presenterades vid 
den första halvdagsträffen i gruppen inkluderades föräldrar med utländsk 
bakgrunds och lärare med utländsk bakgrunds syn på den svenska skolan. 
Under projektets gång belystes klasslärarnas och modersmålslärarnas syn på 
föräldrar med utländsk bakgrund och genom modersmålslärarna även för-
äldrarna med utländsk bakgrunds syn både på andra föräldrar och på skolan. 
Genom tolkningsrepertoaranalysen belystes lärarnas, både klasslärarnas och 
modersmålslärarnas, föreställningar om föräldrar med utländsk bakgrund 
och elever med utländsk bakgrund. Majoritetsperspektiv kunde möta mi-
noritetsperspektiv. Det tolkades i gruppen som att det kunde handla om 
kulturella, individuella och kontextuella förklaringar. Under projektets gång 
vidgades därmed fokus i frågan om föräldrasamverkan till att också inklu-
dera lärarna själva; både klasslärare och modersmålslärare, genom reflektion 
kring sina egna värderingar och utgångspunkter. Till grund för forskning 
och undervisning ligger värderingar och inom projektet blev det viktigt att 
försöka se vilka dessa var (t.ex. Elliott, 1997; Green, 1998). När man vill 
förbättra, utveckla eller förändra något ligger värderingar bakom, som inte 
alltid är lätta att uppfatta. När man exempelvis säger att man vill ”förbätt-
ra möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att klara grundskolan”, 
vilket var hur jag presenterade projektet i början, kan man fundera över 
vem som definierar begreppet ”förbättra”? På vilken nivå ligger det att för-
bättra och vem eller vad avgör när det har blivit bättre – eleverna, lärarna, 
forskaren eller förbättring utifrån samhällsstrukturerna, exempelvis graden 
av integration? Detta beror delvis på vilka värderingar som styr eller som 
deltagarna har. Man kan också säga att det beror på vilka som är rådande 
diskursiva mönster, det vill säga vad som ses som möjligt och önskvärt i 
sammanhanget. I dialoggruppen har det funnits möjlighet för lärarna att 
genom reflexiv dialog spegla sina egna värderingar. May (1999) menar att 
när man vill utveckla frågor som har med etnicitet och mångkultur att göra 
är målet en kritisk dialog snarare än ett statiskt svar. Exempelvis i fråga om 
varför de muslimska barnen inte kunde komma med till kyrkan blev det 
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tydligt att en samverkan och dialog mellan skolans personal och föräld-
rar med utländsk bakgrund skulle vara gynnsamt för båda parter samt för 
eleverna. Frågan kan ses som ett exempel på de sammansatta frågor lärare 
hanterar i dagens svenska skola. Reflektionerna i dialoggruppen gav lärar-
na mer kraft att agera och synliggjorde fler möjliga strategier. Det gruppen 
lärare och jag engagerat oss i kallar jag dialogsamtal där dialog ses som det 
viktiga verktyget för utveckling. I gruppen har vi fört en dialog där flera 
olika perspektiv blivit synliga, vilket har gett ökad handlingsmöjlighet när 
det gäller strategier kring mångkulturella frågor i skolan. I våra samtal har 
det blivit tydligt att dialog med föräldrar med utländsk bakgrund är näs-
ta steg lärarna på skolan måste ta om de vill utveckla mer samverkan med 
föräldrarna. Det handlar om en dialog för att närma sig och försöka förstå 
varandras utgångspunkter. Genom samtal i dialoggruppen har olika förkla-
ringsmodeller blivit synliga vilket kan ge alla deltagare en vidgad kunskap. 
Denna kunskap har gett möjlighet till nya tolkningar och flera positioner 
att agera utifrån. Kanske fler tolkningsmöjligheter varit möjliga om även 
föräldrar med utländsk bakgrund hade deltagit i projektet och i samtalen?

Från expressiva företeelser till mellanmänskliga 
interkulturella relationer
För att belysa lärarnas val av strategier och vilken effekt dessa val fått använder 
jag Runfors begrepp expressiva företeelser. Jag använder dessutom ett begrepp 
som jag kallar mellanmänskliga interkulturella relationer. Runfors (2003) ta-
lar om expressiva företeelser vilket beskriver kultur som något som inkluderar 
exempelvis mat, dans och musik. Med begreppet mellanmänskliga interkul-
turella relationer menar jag relationer mellan människor från olika kulturer 
och då framför allt mellan klasslärare och föräldrar med utländsk bakgrund 
och mellan klasslärare med etniskt svensk bakgrund och modersmålslärare. 

Klasslärarnas mål var att åstadkomma mer samverkan med föräldrar med 
utländsk bakgrund vilket handlar om att vilja utveckla mellanmänskliga in-
terkulturella relationer. De ville ha mer samverkan med föräldrarna för att 
möjliggöra en diskussion om sådant som de i skolan uppfattade som pro-
blem. Lärarna valde att börja med att organisera en positivt laddad social 
sammankomst, en trivselkväll, för att visa upp de olika kulturerna som fanns 
representerade på skolan som något positivt. Kultur sågs som dans, mat 
och sagor och den planerade kvällen låg utanför ”det vanliga” som pågick i 
skolan. Trivselkvällen kan sägas tillhöra expressiva företeelser. Jag tolkar det 
som att klivet till att lyfta fram det som av lärarna sågs som problematiskt 
var stort och troligtvis verkade det lättare för lärarna att börja med det som 
sågs som positivt och oproblematiskt. Detta att lovsjunga de olika kulturer 
som fanns representerade på skolan med intention att vilja utveckla skolan 
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ur ett mångkulturellt perspektiv är ett av de rådande diskursiva mönstren 
inom skolpraktiken (jfr Gruber, 2007; Runfors, 2003).30 Med koppling till 
våra diskussioner i dialoggruppen inbjöds föräldrar senare till det så kallade 
värdegrundsmötet. Föräldrarna inbjöds till en dialog kring det som var del 
av skolans vardagspraktik. Kultur sågs då som ett förhållningssätt till frå-
gor som har med fostran och moral att göra. Värdegrundsmötet handlade 
om att skolans personal ville utveckla mellanmänskliga interkulturella re-
lationer. Mötet byggdes upp som en dialog mellan föräldrarna och skolans 
personal kring de värderingar som skolan grundar sig på. Föräldrarna fick 
ta ställning till praktiska exempel ur skolvardagen. Eftersom resultatet av 
detta möte varken refererades till föräldragruppen eller synliggjordes i den 
handlingsplan som var ett av målen med mötet är det osäkert på vilket sätt 
det som framkom har påverkat skolans vardag och samverkan mellan för-
äldrarna med utländsk bakgrund och skolans personal.

Modersmålslärarna hade mest kontakt med och kunskap om föräld-
rarna med utländsk bakgrund och de var dessutom också själva föräldrar. 
Men eftersom det inte fanns mycket kontakt mellan modersmålslärarna 
och den övriga personalen utnyttjade inte skolan den möjlighet som mo-
dersmålslärarna skulle ha kunnat utgöra. Modersmålslärarna var sällan del-
aktiga i ”det vanliga” arbetet på skolan eftersom de hade lektioner utanför 
den vanliga skoltiden och sällan någon kontakt med klasslärare på skolan. 
Modersmålslärarna var inte involverade i trivselkvällen men när det gällde 
värdegrundsmötet hade de fått en större roll och var tillfrågade som speci-
ellt kunniga när det gällde föräldrarna med utländsk bakgrund. De var del 
av planeringsmötet och två av dem var delaktiga i själva värdegrundsmötet. 
Samtidigt hade modersmålslärarna kvar sina dubbla roller som både lärare 
och tolk vid mötet. Jag tolkar det som att modersmålslärarna som något 
slags alltiallo vid möten med föräldrar med utländsk bakgrund på skolan 
blivit självklar för alla parter och det behövs mer medvetna strategier om 
den rollen ska förändras. Klasslärarnas syn på föräldrar som är analfabeter 
hade också utvecklats. Inför första mötet, trivselkvällen, sågs föräldrarna 
som personer med dåligt självförtroende.

Det kan också skrämma bort många föräldrar tror jag, om man sä-
ger att det här [trivselkvällen] är bara början och sen så ska vi fort-
sätta, dom här som är analfabeter kanske tänker ”nej men jag går 
inte dit, jag blandar mig inte i det här för tänk sen om vi ska göra 
ännu mer saker”, jag tror det finns en liten risk i det, att dom har så 
himla dåligt självförtroende. (Maria samtal 15 sept 2004)

30 Det gäller inte bara i Sverige utan även i t.ex. Storbritannien. Se kap 1 s. 27.
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Vid det andra mötet, värdegrundsmötet ombads alla föräldrar inklusive de 
som var analfabeter, att berätta om sin skolbakgrund och diskutera frågor 
kring de värderingar som skolan vilar på. 

Samarbetet mellan de två lärargrupperna tog från början formen av att 
klasslärarna ville att modersmålslärarna skulle lära dem om ”den andra” 
kulturen. Exempelvis bad en klasslärare att den arabiska modersmålslära-
ren skulle berätta för dem om skolkulturen i arabisktalande länder. Den 
kurdisktalande modersmålsläraren ombads komma till en klass och berätta 
om en kommande kurdisk högtid. Här tolkar jag det som att lärarna ini-
tialt utgår från expressiva företeelser i samarbetet med modersmålslärarna. 
Under projektet utvecklades ett samarbete mellan de två lärargrupperna. 
Till exempel initierade modersmålslärare Mohammad ett gemensamt del-
tagande i en distansutbildning på temat tvåspråkighet. Två modersmålslä-
rare och två klasslärare deltog. Detta gjorde att lärarna diskuterade littera-
tur, studerade ihop som kollegor genom att gruppen träffades hemma hos 
en av klasslärarna och samåkte de cirka 25 mil till den ort där kursen gavs 
vid några tillfällen. Klasslärarna berättade i slutet av projektet att deras kol-
legor på skolan hade uppmärksammat deras samarbete med modersmålslä-
rarna. Kollegorna menade att de numera ser modersmålslärarna på skolan 
och kan även ”fråga dem om ett och annat” (samtal med klasslärarna 15 
juni 2006). Enligt klasslärarna kommer modersmålslärarna nu in i och är 
del av personalen i personalrummet, vilket gjort klasslärarna uppmärksam-
ma på hur det var innan. Då kom aldrig modersmålslärarna in och deltog i 
diskussioner i personalrummet, vilket klasslärarna inte hade tänkt på förut. 
Lärarna menade att detta samarbete hade blivit tydligt även för barn och 
föräldrar på skolan. De mellanmänskliga interkulturella relationerna hade 
utvecklats och modersmålslärarna intagit en annan position på skolan. De 
hade i högre grad blivit en del av ”det vanliga” på skolan.

Utveckling och processer är inte lätta att mäta speciellt om det handlar 
om en kvalitativ utveckling. Arbetet i dialoggruppen var del av och insnärjt 
i det utvecklingsarbete som redan pågick på skolan. De problem som var 
utgångspunkt för utvecklingsarbetet var förankrat hos skolans personal 
och inte bara personliga för lärarna i gruppen. Det blir därför också svårt 
att dra en gräns mellan vad som påverkar/påverkas av vad, det vill säga det 
utvecklingsarbete som förekom på skolan och de diskussioner vi hade och 
reflektioner vi gjorde i dialoggruppen. Samtidigt visar min analys, exempel-
vis när det gäller frågan om muslimska barn kan följa med klassen till kyr-
kan, att samtalen varit en möjlighet för lärarna att få fler perspektiv på och 
fördjupa en fråga. Det har då gett tillgång till fler möjliga strategier vilket 
leder till större möjlighet och kraft att agera. Genom att lärarna också varit 
del av utvecklingsgruppen när det gäller mångkulturella frågor på skolan 
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har det varit en möjlighet att påverka skolan i stort kring dessa frågor. Det 
finns dock inget dokumenterat kring detta eftersom det ligger utanför den-
na studie. Det vidgade perspektivet på frågor kring föräldrasamverkan har 
gett möjlighet till andra utgångspunkter men också till andra mål med att 
vilja samverka mer med föräldrarna. Lärarnas föreställningar om föräldrar-
na och föreställningar om modersmålslärarnas roll har utvecklats och där-
med vilka möjligheter till samverkan som planeras och ses som önskvärda 
av klasslärarna. Även modersmålslärarnas syn på sin egen roll och både de-
ras kontakt med klasslärarna och syn på dem har förändrats. Mohammad 
beskriver det på följande sätt:

[Inför värdegrundsmötet]

Dom [klasslärarna] var engagerad, och det känns också att det va 
alltså själva den här aktionsforskningen [dialogsamtalen] som har 
påverkat, annars skulle dom aldrig tänka, ”och vi skriver bara vär-
degrund och skickar iväg information, inbjudan till föräldrar”, 
men när dom [klasslärarna] har samlats, har en massa ordlistor, och 
det visar att man vill vara nog själv, och alltså riktig ordentlig, inte 
riktig bara lämna lite information, man analyserar och ser: vad sä-
ger man? hur uppfattar man om jag skriver så? om jag skriver bara 
en liten? skriv alltså, det är inte det, betyder inte att man har svårt i 
språket, men att analysera själva ordet, vad innehåller det? hur ser, 
vad säger det? hur uppfattar det värdegrund? vad är för någonting 
för dom [föräldrarna]? vad är för mig [klassläraren]? det är absolut 
fantastisk va. (Mohammad samtal 1 juni 2005)

Mohammad ger en bild av sin förvåning och förtjusning över att se klass-
lärarna engagerade i hur de bäst ska förmedla information om det kom-
mande föräldramötet till föräldrar med utländsk bakgrund. När projektet 
avslutades försökte båda grupperna lärare göra det möjligt att fortsätta träf-
fas. Frågan togs exempelvis upp med rektor på Markskolan och genom att 
presentera projektet för en av kommunens utvecklingsledare och samtidigt 
uttrycka en önskan till någon form av fortsättning. Detta har dock inte visat 
sig möjligt, enligt lärarna, eftersom det inte finns tid till några träffar. Det 
har inte gått att hitta en gemensam möjlig tid för de båda lärargrupperna.
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Kapitel 5 – Avslutande diskussion

Denna studie tar avstamp i den alltmer etniskt och kulturellt heterogena 
sammansättningen av elever i den svenska skolan. Området mångkulturella 
frågor i skolan verkar ibland känsligt, ibland komplext och svårförståeligt 
och ibland spännande och exotiskt. Det finns en skillnad mellan styrdo-
kumentens höga ambitioner och forskningens och rapporternas problem-
beskrivning av området. Lärarna i de två dialoggrupper, som följts i denna 
studie, försöker förhålla sig till dessa båda sidor. Genom tolkningsreper-
toaranalysen, analysen av dialogsamtalen och genom kategoriseringen av 
forskning gjord inom området, har delar av innehållet i diskursen om den 
mångkulturella svenska skolan synliggjorts i denna studie. Jag lyfter här 
fram något av vad som finns inom diskursen utifrån de frågeställningar som 
jag formulerat. Hur speglas skolans och klassrummets mångkulturalitet i 
forskning och rapporter inom området mångkulturella frågor i skolan? Vil-
ka föreställningar om skolans och klassrummets mångkulturalitet speglas i 
lärares samtal inom området mångkulturella frågor i skolan? Kan samtal i 
en grupp lärare bidra till att skapa förändring och utveckling av strategier 
när det gäller mångkulturella frågor i skolan och samtidigt synliggöra den 
egna praktiken för lärarna?

1.	 Hur	skolans	och	klassrummets	mångkulturalitet	
speglas	i	forskning	och	rapporter

Min studie visar att huvudfrågan för forskare inom området mångkultu-
rella frågor i skolan, under hela perioden 1980 – 2005, har varit varför ett 
stort antal elever med utländsk bakgrund inte lyckas i skolarbetet. Under 
denna period antar man ett tydligt bristperspektiv som utgår från föreställ-
ningen att det är någon eller något som företrädesvis anses äga problemet. 

Den enskilt vanligast förekommande orsaksförklaringen till elevens skol-
misslyckanden handlar om språket som kommunikationsmedel, tankeverk-
tyg och kulturbärare. På 1980-talet läggs fokus oftast på eleven, som anses 
vara den som uppvisar brister eftersom hon/han inte tar till sig undervis-
ningen. På 1990-talet vidgas perspektivet till att också handla om läraren 
och dennes undervisning. Synen på läraren som delvis orsak till att elever 
med utländsk bakgrund uppvisar en problematisk skolgång finns företrädd 
en bit in på 2000-talet. De förklaringar utöver språket, som finns företräd-
da under hela perioden tangerar frågor som på ett eller annat sätt handlar 
om hur man ser på mångkultur, etnisk identitet, etnocentricitet och utbild-
ning. En tydligare kritik mot samhället och skolan som monokultur, etno-
centricitet och marginalisering visar sig mot slutet av perioden. Frågorna 
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behandlas visserligen i början av perioden, men problemen tenderar där att 
ligga hos eleven själv, eller åtminstone i förklaringar kring dennes etniska 
identitet och kulturella bakgrund. Under mitten av perioden beskrivs lärare 
med svårigheter att hantera den komplexitet som följer av ett mångkultu-
rellt samhälle och en alltmer etniskt heterogen grupp elever i skolan. I slutet 
av perioden synliggörs komplexiteten av en alltmer mångkulturell svensk 
skola genom att de lyfts till en politisk och samhällelig nivå.

Två teman framträder i forskning och rapporter från den nämnda perio-
den, dels vad jag kallar ett problemtema, dels ett skillnadstema. Problemte-
mat utgår från att det finns problem som förknippas med eleven, föräldern 
och/eller läraren, som framför allt har med språk, kultur och bristande stu-
dieresultat att göra. Skillnadstemat tar sin utgångspunkt i en indelning i två 
grupper; de etniskt svenska eleverna och eleverna med utländsk bakgrund. 
En jämförelse görs mellan dessa två grupper. Problemtemat och skillnads-
temat ser jag som en del av diskursen om mångkulturella frågor i skolan.

När det gäller problemtemat varierar det när det gäller vem eller vad som 
framställs som problem, det vill säga eleven med utländsk bakgrund, läraren 
med etnisk svensk bakgrund eller läraren med utländsk bakgrund.  Proble-
men som eleven med utländsk bakgrund förknippas med anses framför allt 
gälla elevens otillräckliga kunskaper i svenska språket och därmed bristande 
studieresultat, men också elevens kulturella bakgrund anses kunna ställa till 
problem. Elevens bakgrund framställs dock ibland även som en resurs, men 
då mer för den mångkulturella svenska skolan än för eleven själv. Läraren 
med etniskt svensk bakgrund lyfts fram som problematisk, eftersom hon/
han saknar ämneskompetens, ser föräldrar med utländsk bakgrund som 
problematiska och elever med utländsk bakgrund med problem och bris-
ter. Då beskrivs lärarens förväntningar på och förhållningssätt mot eleven 
som problematiska. Gruppen lärare i den svenska skolan framställs också 
som alltför enspråkig och enkulturell. Vad som framhålls som problema-
tiskt när det gäller lärare med utländsk bakgrund handlar framför allt om 
brister vad gäller det svenska språket. Antingen är det gruppen elever el-
ler en av grupperna lärare som fokuseras och framställs med problem och 
brister. Det är sällan samspelet mellan lärare och elev, lärare och föräldrar 
eller etniskt svenska lärare och lärare med utländsk bakgrund står i fokus. 

När det gäller det jag kallar skillnadstemat framträder det i studierna 
gjorda från 1990-talet och resten av den undersökta perioden. Fokus lig-
ger nu inte enbart på eleven med utländsk bakgrund. Nu urskiljs istället 
två olika grupper elever: elever med utländsk bakgrund och etniskt svens-
ka elever. Grupperna jämförs med varandra och utifrån denna jämförelse 
framträder eleverna med utländsk bakgrund och deras bristande studiere-
sultat. Faktorer som skiljer dessa två grupper anses ha betydelse för vad man 
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ibland kallar prestationsgapet. Inom skillnadstemat betraktas eleven med 
utländsk bakgrund också som en resurs i skolan och som en del av skolans 
mångkulturella projekt. På detta sätt ställs eleven i centrum när det gäller 
att utveckla den svenska skolan till att bli mer mångkulturell. Samtidigt 
poängteras skillnaderna.

Genom att jämföra de två grupperna av elever dras på samma gång en 
gräns upp mellan dem och skillnader byggs in och betonas. Den etniskt 
svenska gruppen elever framställs då som ” vanliga” och gruppen elever 
med utländsk bakgrund som ” annorlunda” och med problem och brister. 
Konstruktionen ”vi och dom” ger en tolkningsram där olikheter är hierar-
kiskt inordnade och där

Anonymisering och nedvärdering av ”de andra” [är] centrala om 
än inte alltid uttalade komponenter. Förfrämlingandet kan även ta 
form av en välvillig exotisering, som likväl effektivt bidrar till att 
upprätthålla den andras underordnade och marginaliserade posi-
tion. (Molina & de los Reyes, 2003 s.308)

Det handlar om vem som har makt att definiera sig själv, de andra och de 
andras brister. Med en uppdelning i ”vi” och ”dom” och beskrivningar av 
”dom” utifrån ”vår” tolkningsram, blir ”deras” faktiska verksamhet lätt oin-
tressant för ”våra” tolkningar av ”dom” (Fanon, 1971). Tolkningar eller ut-
gångspunkter som rör problem och skillnad uppfattar jag som en trögrörlig 
del av diskursen om mångkulturella frågor i skolan. 

I dialogsamtalen initierar framför allt klasslärarna diskussioner kring si-
tuationer i vardagspraktiken i skolan, som är svårförståeliga och problema-
tiska. I dessa diskussioner framkommer att det ibland finns olika tolkningar 
ur dels ett majoritetsperspektiv, dels ett minoritetsperspektiv. Klasslärarnas 
tolkningar tar ofta utgångspunkter i skolpersonalens eller lärares perspektiv, 
medan modersmålslärarna ibland för in eleven eller föräldern med utländsk 
bakgrund och deras perspektiv i samtalen. Dessa perspektiv kan ibland skilja 
sig markant. Ett exempel är när dialoggruppen reflekterar kring varför vissa 
elever inte tänker följa med till kyrkan. Frågan tolkas av klasslärare som att 
det handlar om kultur eller religion, men av modersmålslärare som en in-
dividuell fråga om att vilja göra som sina kompisar. May (1999) framhåller 
att ett sätt att sträva efter att undvika stereotypa föreställningar är att be-
akta både del och helhet och den föränderliga relationen mellan dem. På 
det sättet kan eleven ses både som individ och som del av den etniska och/
eller kulturella gruppen och relationen mellan dessa poler som rörlig. Men 
om inte minoritetsperspektivet inkluderas när exempelvis problem ska de-
finieras och möjliga lösningar diskuteras finns risk att skilda perspektiv inte 



170

syns. De utgångspunkter som tas ur ett majoritetsperspektiv kan då framstå 
som neutrala. Ett inkluderande arbetssätt är en absolut förutsättning för att 
undvika stereotypa ”vi-och-dom”-föreställningar. 

2.	 Föreställningar	om	skolans	och	klassrummets	
mångkulturalitet	som	speglas	i	lärares	samtal	

Delar av diskursen mångkulturella frågor i skolan har även gjorts synlig ge-
nom analysen av klasslärares och modersmålslärares samtal om elever och 
föräldrar med utländsk bakgrund. Problemtemat och skillnadstemat, åter-
finns också i dessa samtal. Av samtalen framkommer att både elever och för-
äldrar med utländsk bakgrund anses ha brister, vilket ger lärarna problem. 
Föräldrarna bedöms sakna kunskap om skolpraktiken. Men samtidigt ses 
eleven som en resurs och möjlighet när det gäller att utveckla skolan till att 
bli mer mångkulturell och föräldrarna som kunniga inom samma område. 
Klasslärarna önskar och arbetar för att eleven och hennes/hans kulturella 
bakgrund ska tillföra något positivt, men upplever att det ofta i praktiken 
betyder problem. 

Det är tydligt att klasslärarna med sitt majoritetsperspektiv har både makt 
och ansvar när det gäller att definiera problem och hitta lösningar. Både 
föräldrar och elever med utländsk bakgrund bedöms då ur detta perspektiv. 
Samtidigt byggs en skillnad mellan det etniskt svenska och andra kulturer 
in. Vad som ses som ”det vanliga” eller som något som ligger utanför ”det 
vanliga” tolkas ur majoritetsperspektivet, vilket betonar elevernas och för-
äldrarnas annorlundaskap. Eleverna och deras föräldrar betraktas som ”den 
andre”. Modersmålslärare ser ur sitt minoritetsperspektiv eleven mer som 
subjekt. Men det är ur majoritetsperspektiv beslut fattas om i vilken mån, 
till vilken grad och på vilket sätt minoritetsperspektivet ska få represente-
ras i skolan. Detta får till följd att majoritetsperspektivet ibland begränsar 
utrymmet för minoritetsperspektivet. Detta sker exempelvis när klasslära-
re tolkar elevers berättelser om rasism och diskriminering som uttryck för 
elevers överkänslighet.

3.	 Hur	dialogsamtalen	bidragit	till	att	skapa	
förändring	och	utveckling	och	till	att	synliggöra	
den	egna	praktiken	för	lärarna

Under de två år samtalen i dialoggrupperna pågått har vissa konkreta föränd-
ringar i skolans praktik ägt rum och dessa förändringar kan ha sitt ursprung 
i de samtalen. Ett samarbete mellan klasslärarna och modersmålslärarna i 
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den ena gruppen har utvecklats. Detta samarbete har funnits kvar även ef-
ter att dialogsamtalen avslutats och trots att lärargruppens önskningar om 
att fortsätta träffas i organiserad form inte var möjlig. Enligt personalen på 
skolan är det nu också fler föräldrar som kommer till möten som skolan 
ordnar. Detta var ett mål med dialogsamtalen. Skolans möten med föräld-
rar organiseras nu på ett delvis nytt sätt, vilket lärarna i dialoggruppen me-
nar har betydelse för att ett större antal föräldrar deltar. Man kan säga att 
de mellanmänskliga interkulturella relationerna har stärkts.

Att utveckla mellanmänskliga interkulturella relationer är ofta målet med 
mångkulturella projekt och integrationsprojekt i skolan. Detta har också va-
rit ett mål med samtalen i en av dialoggrupperna. Med utgångspunkt från 
samma mål organiserade skolpersonalen en trivselkväll där mat, dans och 
sagor från olika kulturer visades upp. Utifrån reflektioner i dialoggruppen 
anordnade man senare ett värdegrundsmöte för att främja utvecklingen av 
en dialog mellan skolans personal och föräldrar om frågor kring skolans 
värdegrund. När skolpersonalen vill få till stånd möten utgår man således 
från expressiva företeelser även om målet är mellanmänskliga interkulturella 
relationer. Annan forskning visar samma sak (exempelvis Runfors, 2003). 
Det verkar finnas en självklar väg när det gäller att organisera möten mel-
lan olika kulturer i skolan, det vill säga utgå från expressiva företeelser för 
att försöka etablera mellanmänskliga interkulturella relationer. Jag ser detta 
som ytterligare en del av diskursen om mångkulturella frågor i skolan. Var-
för har detta blivit en så upparbetad självklar väg att gå? Känns det tryggare 
att möta den andra kulturen som något positivt istället för att vilja disku-
tera sådant som ses som problematiskt? Är man orolig för att framstå som 
rasistisk? Handlar det om att man uppfattar området som komplext och 
ibland svårförståeligt och att lärare skulle behöva stöd för att få möjlighet 
att synliggöra mer av den rådande diskursen? Är fokuseringen på det spän-
nande och exotiska förutsättningen för att mångkultur i skolan ska upp-
fattas som något positivt? Det verkar som om många i skolan tänker i en 
relativt snäv struktur när det gäller att agera inom området och utveckla 
frågor om mångkultur i skolan. 

Eftersom modersmålslärarna och klasslärarna ger uttryck för delvis olika 
tolkningar i samtalet kan man säga att dialogsamtalen, där båda dessa lä-
rargrupper finns representerade, gör en större del av diskursen om mång-
kulturella frågor i skolan tillgänglig för samtliga deltagare. Men i många 
situationer/diskussioner i skolans praktik verkar inte dessa grupper sam-
verka. Jag visar i min studie att fler perspektiv främjar lärares förståelse av 
det de beskriver som problematiska situationer som uppstår i den etniskt 
och kulturellt heterogena skolpraktiken. Genom att en fråga fokuseras vid 
många olika tillfällen i samtalen i den etniskt heterogena lärargruppen blir 
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det tydligt att frågan utvecklas till att bli alltmer sammansatt, då den kan 
ses ur flera perspektiv och flera förklaringsmodeller vara möjliga. Kulturel-
la, individuella och kontextuella förklaringar synliggörs. Samtidigt blir det 
även möjligt för lärarna i gruppen att genom reflektion syna sina egna vär-
deringar och utgångspunkter. Frågor om mångkultur i skolan är samman-
satta och behöver problematiseras utifrån flera perspektiv, både utifrån ett 
majoritetsperspektiv och ett minoritetsperspektiv, för att hitta utvecklings-
möjligheter som passar involverade parter. Reflektion i den etniskt hete-
rogena dialoggruppen har gett deltagarna fler perspektiv, vilket ibland har 
lett till kraft att utveckla nya strategier när det gäller att möta frågor kring 
mångkultur i det dagliga arbetet i skolan. 

Enligt utvärderingar med båda lärargrupperna har en mellanmänsklig in-
terkulturell relation utvecklats mellan modersmålslärare och övriga lärare och 
modersmålslärarna har intagit en annan plats och blivit mer synliga på skolan. 
De har blivit mer en del av ”det vanliga” i skolan. Så var det inte inlednings-
vis i projektet. Även kulturmötet mellan klasslärarna och modersmålslärarna 
utgick från det jag tolkar som expressiva företeelser. Klasslärarna inbjöd mo-
dersmålslärarna till sin klass för att hon/han skulle berätta om en kurdisk el-
ler arabisk högtid. Genom relationen som utvecklades med modersmålslä-
rarna gavs klasslärarna stöd i att också initiera fler kontakter med föräldrar. 

Ibland ledde arbetet i dialoggrupperna inte till några synliga resultat. Det 
värdegrundsmöte som organiserades för att förbättra dialogen mellan sko-
lans personal och föräldrarna med utländsk bakgrund och göra föräldrarna 
delaktiga i arbetet när en värdegrundsplan för skolan skulle skrivas fram 
fick inga påtagliga konsekvenser. I värdegrundsplanen som utarbetades av 
skolans personal fanns inga spår av värdegrundsmötet eller den dialog kring 
värdegrundsfrågor som hade förts med föräldrarna.  Även om intentionen 
var att föräldrar och skolans personal skulle mötas och tillsammans reflektera 
kring skolans värdegrund låg makten att besluta i vilken mån detta skulle 
inkluderas eller exkluderas eller överhuvudtaget få påverka skolans övergri-
pande strukturer hos skolpersonalen. Personalen ville få föräldrarnas stöd 
för sina idéer. Det verkar mer ha handlat om att ge föräldrarna informa-
tion om skolans och styrdokumentens mål för att de skulle ge sitt stöd till 
dessa mål och mindre om att parterna skulle diskutera eventuella områden 
där man kanske inte har samma syn. 

Kulturmöten organiseras ibland på skolan som ett sätt att arbeta för in-
tegration. Trivselkvällen som genomfördes kan ses som ett sådant tillfälle. 
Men även skolans långsiktiga arbete i form av det jag kallar skolans mång-
kulturella projekt kan ses som ett integrationsprojekt. Då handlar det om 
att låta personal och elever från olika kulturer mötas och lära sig om varan-
dra och därigenom utveckla, vad man skulle kunna kalla, kulturell empati, 
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vilket antas minska fördomar. Därmed uttrycks kultur som expressiva fö-
reteelser. Att bygga upp mellanmänskliga interkulturella relationer hand-
lar mer om att låta värderingar och känslor mötas, kanske även att våga ha 
en diskussion om mer kontroversiella frågor. Eftersom fördomar ofta in-
kluderar både känslor och värderingar, kanske till och med i högre grad än 
fakta, behövs det möten som inkluderar värderingar och känslor om man 
vill arbeta för integration i skolan.

4.	 Nya	utgångspunkter	behövs

Varför har ett och samma perspektiv, som utgår från att se problem och 
skillnad, ensamt dominerat under så lång tid? Varför har det varit just dessa 
föreställningar i forskning och rapporter och i lärarnas samtal som varit mest 
framträdande? Jag menar att det ger uttryck för majoritetsperspektivet och 
att det har varit dominerande på området, utan att det synliggjorts. Efter-
som majoritetsperspektivet och synen på ”de andra” har varit och är domi-
nant släpps inga minoritetsperspektiv in. Det medför att den dominanta 
formen av etnicitet, det vill säga majoritetsperspektivet, framstår som en 
neutral utgångspunkt. Men det finns som bekant inga neutrala utgångs-
punkter när det gäller skola och utbildning. Utgångspunkterna är både his-
toriskt, kulturellt och individuellt förankrade (May, 1999). Dessa rådande 
värderingar och utgångspunkter uppfattar jag också som en av förklaring-
arna till att det huvudsakliga intresset, både i forskning och rapporter och 
i lärarnas samtal, har varit att det går dåligt för ”invandrareleverna” i sko-
lan, istället för att exempelvis rikta uppmärksamheten på frågor kring dis-
kriminering av elever och frågor som handlar om att vara i minoritet och i 
ett underläge, som elev med utländsk bakgrund. Gränser behöver spräckas 
i detta sammanhang och nya tankar tänkas även om tankarna i ett första 
skede kanske verkar farliga eller suddiga. Då kanske dominanta former av 
etnicitet och kultur kan bli synliggjorda i diskussionerna kring mångkultur. 

Detta rådande diskursiva mönster skulle också kunna beskrivas som det 
Lappalainen kallar en etnisk maktordning i det svenska samhället, vilken 
han framställer på följande sätt:

Den etniska maktordningen karaktäriseras av 1) att ”svenskar” 
och ”invandrare” hålls isär, och indelas enligt ett hierarkiskt möns-
ter t.ex. den etniska uppdelningen på arbetsmarknaden och i dag-
ligt tal, 2) att svenskar/svenskhet utgör normen och att svenskar är 
överordnade och ”invandrare” underordnade, […]. Svenskar har 
också i allmänhet mer makt, frihet och inflytande i andra delar av 
samhället. (Lappalainen, 2005 s. 451)
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Lappalainen utgår framför allt från den svenska arbetsmarknaden och den 
strukturella diskriminering han menar den omfattas av. Den etniska mak-
tordningen skulle kunna gälla även skola och utbildning. Frågan om makt 
är central, det vill säga makt att definiera och makt att ta beslut, makt att 
definiera etniska och kulturella identiteter och makt att besluta vilka fråge-
ställningar som är viktiga att lyfta. Talet om kulturella skillnader och talet 
om elever, föräldrar och lärare med utländsk bakgrund som problematiska 
är framträdande i diskursen om mångkulturella frågor i skolan. Dessa fö-
reställningar är del av de diskursiva villkor som formar och påverkar det 
dagliga arbetet i skolan och som sätter gränser för vad som ses som möjligt 
och önskvärt i sammanhanget mångkultur i skolan.  
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Summary
The background to the thesis project is the increasingly multicultural Swedish so-
ciety and its impact on education. In the last few decades of the 20th century the 
Swedish classroom became more and more culturally and ethnically heterogeneous. 
In the 1994 curriculum for primary and lower secondary schools, great ambitions 
are expressed for schools to function as an important arena for issues of integration 
and anti-racism. At the same time there are reports on racism and discrimination 
in Swedish society and schools do not constitute an exception in this respect. It 
might be said that there is a gap between the political rhetoric at the macro-level 
and what happens in practice at the micro-level. Teachers are one of the few pro-
fessional groups that exist in this gap, often handling the practical situations that 
occur in schools. My research interest was therefore targeted at teachers’ strategies 
in the interaction with pupils and parents with foreign backgrounds.

The chief aim of my study is to study and analyse how the multiculturalism 
of schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which 
teachers talk about multicultural issues at school. The work developed through 
groups of teachers together with me reflecting and problematizing in talks on is-
sues and situations taken from their own everyday experience. The focus was on 
the practice at school and on the teachers’ values. One partial aim was therefore 
also to study whether this working method can help teachers to develop their stra-
tegies with regard to multicultural issues at school.

A great part of the work was done in the form of reflecting talks with two 
groups of teachers in two different schools. The talks, which were conducted for 
two years, were recorded and transcribed and constitute the main part of the em-
pirical material. I call the talks dialogue talks, by which I mean focused talks on 
specific issues with reflections on the teachers’ own practice and reports and theo-
retical concepts concerning the area of multicultural issues in schools for the pur-
pose of developing this area.

My theoretical points of departure are Stephen May’s (1999) critical multicul-
turalism, and I am also inspired by postcolonial theory (Fanon, 1971) and Orien-
talism (Said, 1995; Fazlhashemi, 2001). Critical multiculturalism strives for open-
ness to opposing views and controversial questions in order to enable questioning 
of both majority and minority cultures. The objective is a critical dialogue rather 
than a static answer. At the same time culture is seen as a discourse about power 
and inequality. Orientalism and postcolonialism have inspired above all with their 
reflections on the view of “the other”.

The thesis includes three empirical chapters, chapters 2-4. Chapter 2 constitu-
tes an analysis of how research and reports describe the discourse on multicultur-
al issues from 1980 to 2005. The focus of the analysis is on three different areas: 
how the background is described, what questions are posed and to whom they 
are posed, and what results are accounted for. I emphasise some themes and how 
these change over time. In chapter 3 I analyse a talk from each group of teachers 
and their conceptions of “the immigrant pupil” and her/his parents are focused 
on. The analytical tool of interpretation repertoires is used to visualise patterns of 
common points of departure and values in the talks. The result is interpreted ba-
sed on a distinction between a majority and a minority perspective. In chapter 4 I 
emphasise how issues concerning multiculture developed through reflecting talks 
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in an ethnically heterogeneous group of teachers in one of the schools. I describe 
how the talks developed over two years, some areas related to multicultural issues 
in the school that the teachers find problematic and therefore want to discuss, 
and how the talks to some extent influence the teachers’ choice of strategies in the 
school’s practice. I base my analysis of the talks on two categories of how culture 
and cultural background are described in educational practice. I call these expres-
sive phenomena and inter-personal inter-cultural relations (cf. Runfors, 2003).

Through the study I made, parts of the content of the discourse about the mul-
ticultural Swedish education were made visible. The discourse contains expressions 
of a focus on shortcomings and problems that are regarded as linked to pupils, 
parents and teachers with foreign backgrounds. Teachers with an ethnic Swedish 
background are also described as problematic on the grounds that in the practice 
of schools they focus on pupils and parents with foreign backgrounds as problems. 
The discourse also contains expressions of seeing differences, chiefly between groups 
of pupils with foreign and ethnic Swedish backgrounds respectively. The differen-
ces are described as of importance to explain the differing study outcomes between 
the groups of pupils. By focusing on differences and shortcomings a boundary is 
at the same time set up between “us” and “them”. This is in contrast to how issues 
of multiculture are described in policy documents for education, in which schools 
are described as an important arena for collaboration among cultures. The teachers 
in the study try to embrace both sides. 

The composition of teachers in Swedish schools is relatively homogeneous as 
regards ethnicity. When, in addition, it is many times teachers that have the re-
sponsibility and power to define what are seen as problems and to find solutions 
in schools’ practice, the problems and solutions are often defined from a majority 
perspective. It is also from a majority perspective that decisions are made about to 
what extent, to what degree and in what way minority perspectives should be re-
presented in these contexts. It is a matter of who has the power to define themsel-
ves and the others and the others’ shortcomings. My analysis of the dialogue talks 
shows that there may sometimes exist different interpretations from a majority and 
a minority perspective. What is for example interpreted as having cultural expla-
nations by the class teachers is interpreted as being about individual explanations 
by the teachers of native languages. Through the dialogue talks this was made vi-
sible to the groups of teachers, which I interpret as a major part of the discourse 
on multicultural issues in schools having thus been made visible to all the partici-
pants in the talks. According to critical multiculturalism stereotypical conceptions 
can be avoided, if both parts and the whole are considered, i.e. both individual and 
cultural explanations, and that there is a changeable relation between them (May, 
1999). Issues of multiculture in schools are complex and sometimes need proble-
matizing from several perspectives in order to find development potentials suiting 
all the parties involved.

Some development took place through the dialogue talks and some concrete 
changes in the schools’ practices were made possible. Cooperation between the 
class teachers and the teachers of native languages developed in one of the groups. 
This cooperation lasted also after the dialogue talks had been finished. According 
to the school staff more parents now also attend meetings arranged by the school. 
The school’s meetings with parents are now organised in a partly new way, which 
according to the teachers in the dialogue group has been of importance, because 
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a larger number of parents participate. Through the dialogue talks new strategies 
have to some extent been developed in practice.

At the same time there seems to be a natural way as regards organising meetings 
among different cultures in schools. The point of departure seems to be expressive 
phenomena, i.e. culture such as dance, music and food, in order to try to establish 
inter-personal inter-cultural relations. Culture is then interpreted as meetings and 
dialogue aimed at discussing differences and similarities and at elucidating matters 
that may seem problematic in order to try to solve them. I see this as yet another 
part of the discourse on multicultural issues in education. Inter-personal inter-cul-
tural relations are about allowing values and feelings to meet. Perhaps also about 
daring to have a discussion about controversial issues, while expressive phenomena 
are more a matter of learning facts about one another. Since prejudices often in-
clude both feelings and values, perhaps even to a higher degree than facts, I think 
that there is a need for meetings that include values and feelings, if one wants to 
work for integration in schools.

The talk about cultural differences and about pupils, parents and teachers as 
problems is part of the discursive conditions that shape and influence the daily 
work in schools. In this way it also sets limits to what is seen as possible and desi-
rable, e.g. in improving multicultural issues in schools. In my opinion boundaries 
need to be abolished and new ideas be invented, even if they may initially seem 
dangerous or vague.
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Bilaga 2

Värdegrundsplan för Markskolan F-51

Grunden på F-5 är alla barns rätt till lika värde.  
Medmänsklighet och integritet är grundläggande värden på vår skola.  
I mötet med andra lär sig våra barn att se varandras likheter och olikhe-
ter och även att respektera varandras åsikter.  
Detta  lyfts fram i skolan Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet 1994( Lpo 94):   
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla män-
niskors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga är värden som skolan skall gestalta och förmedla (sid 9). 
  
Vi ser det som viktigt att barnen på Markskolan F-5 känner att de blir 
tagna på allvar och att alla vuxna tar sitt ansvar för att varje individs 
bästa respekteras.  
Därför vill vi poängtera vikten av att alla vuxna genom sitt eget för-
hållningssätt och handlande förmedlar de grundläggande värdena till 
barnen.  
  
Mål att sträva mot:
- värdegrunden ska genomsyra Markskolan F-5 alla verksamheter 

och lyfta fram den individuella särarten som en tillgång för barn och 
vuxna. 

- Vi arbetar för nolltolerans mot främlingsfientlighet, rasism och annan 
kränkande behandling både i ord, bild, musik och handling. 

- barnen ska få möta vuxna som är goda förebilder. 
- alla barn skall vara trygga och få utrymme i en god lärosituation. 
- att alla barn uppmärksammas efter sina behov. 
 
Dessa mål vill vi nå genom att: 
- alla vuxna möter barnen med positiva förväntningar.
- alla visar respekt för varandra och miljön.
- värna om den personliga integriteten.
- alla uppmuntrar och aktivt tränar empati.
- aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor mellan kön.
- barn, personal och föräldrar får komma till tals och bli lyssnade på.

1 Värdegrundsplanen är avidentifierad så att det inte går att identifiera vilken skola eller 
kommun det gäller.
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