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Abstract 
Denna uppsats behandlar en studie av en konfessionell skola med kristen inriktning och hur man 
tänker kring mångfald och mångkulturella aspekter i undervisningen i en skolsituation som är i 
princip etnisk monokulturell vad gäller personal och elevsammansättning. Tyngdpunkten ligger 
på hur pedagogerna ser på sina möjligheter att arbeta med dessa frågor dessutom görs av 
författaren en jämförelse med den forskning som finns inom detta område. 
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1 Introduktion 
 

Jag har valt att studera mångfaldsarbete med tonvikt på mångkulturella aspekter inom 

undervisningen på en konfessionell skola med kristen inriktning. Detta med utgångspunkt ifrån att 

vi i Sverige numera lever i ett mångkulturellt samhälle och att skolan är en arena som till stor del 

speglar denna verklighet. En sak jag inför denna studie har funderat på är, hur mångfaldsarbetet på 

en skola som inte har en mångfald bland eleverna ser ut och uppfattas av pedagogerna. Vilken 

öppenhet finns det, vilka möjligheter och styrkor kan de se i ett mångfaldsarbete? 

 

 Jag vill undersöka hur man ser på mångfaldsarbete och mångkulturalitet i förhållande till 

undervisning och de didaktiska frågorna, hur, vad och varför inom en konfessionell kristen 

verksamhet. Då jag är nyfiken på pedagogers tankar kring mångfaldsfrågor i undervisningen under 

dessa ser ut, vilka möjligheter och eventuella hinder de ser för att kunna arbeta med 

mångfaldsbegreppet. Mångfald är ett begrepp med en vid betydelse. I detta arbete är det min 

avsikt att studera hur det används, uppfattas och undervisas om inom en specifik skola. Skolan är 

en arena där inkludering ska äga rum och kunskaper, värden och normer ska förmedlas till 

eleverna. Dessa norm- och värdefrågor behandlar bland annat ämnen som kön och genus, 

etnicitet, kultur, språk, klass, sexualitet med mera, frågor som alla faller inom mångfaldsbegreppet.  

 

Värdegrundsfrågorna och skolans uppdrag när det gäller detta arbete är mycket tydligt 

formulerade i Lgr 11. Skolan ska i sitt arbete utgå ifrån en demokratisk grundsyn och genom detta 

arbete ge eleverna kunskap och insikt om samhällets grundläggande demokratiska värderingar och 

medborgarens plikt att respektera och vidmakthålla dessa värderingar. Vidare ska eleverna få 

kunskap om alla människors lika värde och en aktning för andra individers rätt att vara och 

uttrycka sina åsikter och kulturella särart. Som ett led i detta arbete ska skolan även arbeta för att 

motverka intolerans och diskriminering.  (Lgr 11, sid 7) 

 

Det finns mycket forskning kring mångfaldsarbete inom skolan med fokus på mångkulturellt 

samhälle och invandrarelevers speciella problematik. Jag har funnit väldigt lite forskning om hur 

konfessionella skolor ser på att arbeta mångkulturellt och hur man formar sin undervisning för att 

få med dessa aspekter. Därför vill jag undersöka vad mångfaldsarbete kan innebära för en 

konfessionell skola med liten etnisk och kulturell mångfald, eftersom jag tror att synen på 

mångfald och hur den ska bearbetas i undervisningen har ett annat fokus än på en skola med stor 

etnisk och kulturell mångfald. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att studera mångfaldsarbetet i en kristen konfessionell skola ur 

ett didaktiskt perspektiv. Detta är tänkt att göras genom att låta frågeställningarna ta utgångspunkt 

i de didaktiska frågorna hur, vad, varför och för vem.  

 

Arbetets frågeställningar lyder därför: 

Hur tolkar rektor och pedagoger styrdokumentens skrivningar om mångfald och mångkulturalitet? 

Hur gör pedagogerna för att omsätta styrdokumentens skrivningar i sin undervisning? 
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Vilka aspekter av mångfald är viktiga att bearbeta i undervisning enligt rektor och pedagoger? 

Vad önskar pedagogerna uppnå med sin undervisning knuten till mångfaldsaspekter? 

Vilken målsättning har rektor för mångfaldsarbetet på skolan? 

 

1.2 Disposition 
 

I kapitel två, som handlar om metod- och urvalsbeskrivning, beskrivs och motiveras val av metod 

och hur undersökningen är utförd samt de forskningsetiska aspekter som arbetet förhåller sig till. 

Kapitel tre tar upp tidigare forskning och berör olika forskares syn på mångfald och 

mångkulturalitet inom skolan samt ger en kort förklaring till hur betydelsen av dessa begrepp ses i 

arbetet. Här gås forskning igenom på konfessionella friskolor, främst med kristen inriktning, och 

synsättet på de didaktiska aspekterna vad gäller mångfald och mångkulturalitet. En del av 

styrdokumentens skrivningar om mångfald och mångkulturalitet samt konfessionella skolor tas 

upp i kapitel fyra. Kapitel fem presenterar den undersökta skolan och redovisar resultatet av 

undersökningen. Analysen görs i kapitel sex och arbetets frågeställningar besvaras i detta. Här 

redogörs även för vilka slutsatser analysen utmynnat i. Kapitel sju består av en kort 

sammanfattning av examensarbetet. 



 

3 
 

2 Metod- och urvalsbeskrivning 
 

2.1 Metodbeskrivning 
 

Som metod har jag valt en kvalitativ ansats med utgångspunkt från Steinar Kvales (professor i 

pedagogisk psykologi) teorier om den kvalitativa intervjun som Kvale beskriver som en metod 

med vilken forskaren kan gräva fram och renodla fakta för att finna ny kunskap. Han menar även 

att den kvalitativa intervjun kan ses som en metod för att finna en väg till målet. 

(Kvale 2003, s. 11-12)  

 

Kvale anser att den kvalitativa forskningsintervjun ger en enastående möjlighet att få fram ny 

kunskap via förståelsen av de intervjuades perspektiv. Detta sker genom att de intervjuade 

förmedlar sina erfarenheter via det samspel som sker i utbytet av åsikter i intervjusituationen. 

(Kvale 200, s. 13, 45) Genom att använda sig av intervjuer finns det oftast möjlighet till att gå 

tillbaka och fylla på med nya frågor under intervjusituationen eller efteråt vilket är svårare att göra 

vid till exempel en kvantitativ undersökning med enkäter. 

 

Arbeten med en kvalitativ ansats är ofta empiristyrda, det vill säga att man utgår ifrån vad man vill 

forska om och söker därifrån information., detta innebär att en kvalitativ forskningsansats kan 

liknas vid att lägga ett pussel av flera olika bitar för att få en ny helhet som slutprodukt. 

 

Jag valde att göra sju intervjuer med öppna frågor. Detta för att ge intervjun en samtalsliknande 

form och få informanterna att utan alltför mycket styrning tala fritt om ämnet. Tanken med detta 

är att intervjuernas semistrukturerade form ska få pedagogerna att tala öppet kring sina tankar om 

mångfaldsbegreppet och deras syn på hur det kan finnas med i deras undervisning. 

Intervjufrågorna delades in i teman med huvudfrågor och ett antal underfrågor till dessa för att få 

intervjun att anta en samtalsform, och även ge möjlighet att frångå underlaget och lägga in fler 

underfrågor om behov skulle uppstå för detta under intervjun. Kvale rekommenderar detta 

arbetssätt och att frågorna får en öppen struktur med utgångspunkt i öppna frågor som hur, vad 

och varför. (Kvale 2003, s. 121-126)  

 

Min tanke var att göra intervjuer med ett större antal pedagoger och istället hålla själva 

intervjuerna korta till ett begränsat antal frågor, för att på detta sätt kunna få ett bra material till 

grund för jämförelser i synsätt och uppfattning mellan de olika pedagogerna på skolan. Genom att 

undersökningen utformades så att ett flertal intervjuer genomfördes fanns det goda möjligheter till 

att göra jämförelser och analyser kring pedagogernas tankar om undervisning i mångfald och 

mångkulturalitet på en konfessionell skola mot de teorier som lyfts fram i detta arbete. 

2.1.1 Urval och intervjugenomförande  
 

Valet av konfessionell kristen skola skedde genom kontakter och närhetsprincipen. Skolan ifråga 

är en f-6-skola med en förskola och fritidshem. På skolan fanns vid intervjutillfället cirka 95 elever 

och 45 förskolebarn. Grundskolans pedagogiska personal består av en rektor som även är 

förskolechef, en förskollärare och sju lärare inom grundskolan varav tre även arbetar på 

fritidshemmet. Jag har genomfört intervjuer med rektor samt sex av skolans lärare, den sjunde var 

under intervjuperioden föräldraledig. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Professor


 

4 
 

Intervjuerna bokades i förväg och genomfördes på skolan. Dessa kunde i de flesta fall genomföras 

ostört i arbetsrum eller klassrum. De medverkande personerna informerades om studiens syfte 

och etiska förhållningssätt både muntligt och via ett informationsbrev som delades ut. I detta brev 

angavs syftet med intervjun, formerna för intervjun, de etiska regler som gäller för examensarbete 

vid Dalarnas högskola samt kontaktpersoner. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades varefter de skickades för genomläsning till 

informanterna, vilket gett informanterna möjlighet att tillägga sådant som de ansåg saknades eller 

stryka uttalanden man inte önskade få citerade.  

Intervjuerna tog cirka 10 – 20 minuter vardera och inalles gjordes sju intervjuer efter en i förväg 

uppgjord intervjumall med öppna frågor. (bilaga 2) 

 

Intervjufrågorna bestod av sex huvudfrågor med utgångspunkt från frågorna i syftet för detta 

arbete. Tyngdpunkten lades på de didaktiska frågorna och då främst frågorna hur, vad, varför. Till 

dessa huvudfrågor gjordes även ett antal underfrågor för uppföljning och för att föra samtalet 

vidare. Dessa kretsade främst kring pedagogens tankar om mångfald, mångkulturalitet och 

undervisning samt vilka möjligheter de har att ta tillvara på och använda sig av mångfalds- och 

mångkulturalitetsfrågor i undervisningen.  

 

Inför resultatredovisningen har intervjuerna justerats genom att grammatiken har korrigerats och 

småord som till exempel, alltså och liksom har strukits. Dessutom har citat som använts justerats 

från talspråk till skriftspråk utan att innehåll och innebörd förändrats.  

 

 

2.1.2 Metoddiskussion 

 

Att använda sig av intervjuer som metod för en undersökning ger en unik möjlighet att få insikt i 

informanternas tankar och insikter i en viss fråga. Att genomföra en intervju och i denna få 

informanten att lämna för undersökningen relevant information kräver en hel del samarbete 

mellan informant och frågeställare. En väl genomförd intervju kan även innebära att det kommer 

fram information som frågeställaren inte haft för avsikt att fråga om. Här gäller det för 

frågeställaren att kunna göra en avvägning för om denne ska ta upp den nya tråden med fler frågor 

eller styra tillbaka till ursprungsfrågeställningen. Denna möjlighet att kunna få fram 

tilläggsinformation är en av intervjuundersökningarnas stora styrkor. (Kvale 2003, sid. 35, 37-39) 

För den här uppsatsen har intervjuerna varit kärnan för resultatet och till dessa pedagogers tankar 

har ett antal forskares teorier ställts som motvikt. Den har även vunnit i kvalité av det faktum att 

jag hade möjlighet att göra intervjuer med nästan samtliga pedagoger på den undersökta skolan. 

Även om det var ett tidskrävande arbete med intervjuer, transkriberingar och analys av 

intervjuerna, var just mängden och möjligheten att ställa de olika pedagogernas insikter mot 

varandra något som jag upplever är detta arbetes styrka. 
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2.2 Forskningsetiskt förhållningssätt 
 

Det forskningsetiska förhållningssättet i denna undersökning har utgått ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk och vetenskaplig forskning. I denna sammanställning 

tas fyra olika kriterier upp som bör uppfyllas; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att säkerställa att dessa fyra av Vetenskapsrådet 

uppställda krav uppfylls har ett informationsbrev (bilaga 1) samt muntlig information om de 

kriterier som gäller för denna undersökning lämnats till respondenterna före intervjun. 

(Vetenskapsrådet 2002)  

 

Dessa fyra krav som ställs på forskaren inför genomförandet är till för att skydda informanterna 

och innebär följande: Informationskravet innebär att informanten ska upplysas om intervjuns syfte 

och användning. Informanten ska även upplysas om villkoren för deltagandet. Villkor är för detta 

examensarbete är frivillig medverkan, rätt att se material innan publikation, möjlighet att ändra 

eller lägga till information i svaren för intervjun, rättighet att dra sig ur undersökningen, 

avidentifiering av deltagare. Samtyckeskravet innebär att samtycke för medverkan ska inhämtas 

från informant och om minderåriga deltar i undersökningen ska vårdnadshavares samtycke 

inhämtas, särskilt viktigt är detta om det rör sig om etiskt känsliga undersökningar. För detta 

arbete har samtycke inhämtats från samtliga deltagare genom informationsbrev och vid bokning 

av intervju. Konfidentialitetskravet innebär att informant om denna så önskar i så stor 

utsträckning som möjligt ska garanteras anonymitet. I särdeles känsliga fall kan tystnadsplikt och 

sekretess vara behövligt. För detta arbete har informanterna utlovats att i möjligaste mån 

avidentifieras på så sätt att varken personnamn, skolans eller kommunens namn kommer att 

nämnas i arbetet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för 

forskningssyfte. Informanterna i denna undersökning har informerats om att materialet ifrån 

intervjuerna kommer att användas i detta examensarbete och inte på något annat sätt.  

 

2.3 Styrdokumentens skrivningar 
 

När det gäller mångfald och mångkulturalitet finns inte begreppen med i skollagen. Dock finns det 

skrivningar i skollagen som behandlar området och dessa samt ett antal för arbetet relevanta 

begrepp kommer att tas upp och förklaras i påföljande avsnitt. Först kommer några begrepp ur 

skollagen att definieras för att förtydliga vilken betydelse de ges i denna och i detta arbete då jag 

valt att utgå ifrån samma definition. Där efter kommer skrivningarna om mångfald och 

mångkulturalitet i Lgr 11 att åskådliggöras för att förtydliga utgångspunkten för detta arbete vad 

gäller undervisning och förhållningssätt vad gäller mångfald och mångkulturalitet enligt läroplanen. 

Vidare tas förtydligas skolverkets syn på hur begreppen undervisning och utbildning ska tolkas i 

förhållande till konfessionella inslag. 

 

2.4  Begreppsdefinitioner enligt Skollagen 2010 

Skollagen tar upp ett antal begrepp som används i dagligt tal och som i skollagen har en specifik 

definition. Det är enligt dessa definitioner de används i detta arbete. Enligt detta synsätt är ”Elev: 

den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn i förskolan.”  När begreppet friskola används 

avses: ”Fristående skola är skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning inom skolväsendet i form av förskoleklass, 
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grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller sådant fritidshem som avses i 2 kap 7 § första stycket i 

skollagen.” (Skollagen 2010:800 1 kap. 3 §) 

2.4.1 Undervisning och utbildning enligt skollagen 
Begreppen undervisning och utbildning är centrala för detta arbete och kräver därmed en något 

mer uttömmande förklaring. I skolagen kan man läsa om undervisning att: ”Med undervisning menas 

sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 

och utvecklande av kunskaper och värden.” (Skollagen 2010:800 1 kap. 3 §) Det står även att undervisning 

ska ske mot bestämda mål och i § 7 slåss det fast att undervisningen ska vara icke-konfessionell 

även i fristående skolor.  

Utbildning enligt skollagen definieras med en enkel mening som: ” Utbildning är den verksamhet inom 

vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.” (Skollagen 2010:800 1 kap. 3 §) Skolverket har förtydligat 

detta som att utbildning är i princip allt som sker inom skolan inklusive undervisning. Utbildning 

som begrepp, innefattar med andra ord raster, skolavslutningar och andra företeelser inom skolans 

värld som inte räknas till undervisning. (Skolverket: Juridisk vägledning 2012, sid 2) 

Om utbildning skriver skollagen mycket ingående om syftet och hur utformningen av 

utbildningen ska se ut. Syftet med utbildningen är att främja barns och elevers utveckling genom 

att ge de dem kunskap och värderingar som kan få dem att växa upp till för samhället fullvärdiga 

individer. (Skollagen 2010:800 1 kap 4§). Vidare står det att utbildningen ska utformas så att ”den 

vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” och den ska främja värdegrundsprinciperna. (Skolagen 

2010:800 1kap 5 §) 

 

En viktig skillnad att ta upp för detta arbete är den mellan vad som gäller för undervisning och 

utbildning för konfessionella skolor med fristående huvudman och för skolor med offentlig 

huvudman. För skolor med offentlig huvudman gäller att all undervisning och utbildning ska vara 

icke-konfessionell medan för skolor med fristående huvudman gäller att endast undervisningen 

ska vara icke-konfessionell med utbildningen får lov att vara av konfessionell art. (Skollagen 

2010:800 1 kap 6-7§) 

 

2.4.2  Skollagens skrivningar om värdegrunden 
 

Skollagen säger om syftet med utbildning att den bland annat ska ”förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på”. (SFS 2010:800 kap 1§ 4). Vidare sägs det i 2 kap §3 att alla barn ska ges  

möjlighet att så långt som möjligt utvecklas enligt utbildningens mål. Det finns även en allmän 

bestämmelse i skollagen om utbildningens syfte 10 kap 2§ som säger: 

 

”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden att utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och 

ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”  

 

En direkt uppmaning till ett mångkulturellt förhållningssätt inom skolan står inte att finna i 

skollagen. Dessa avsnitt är dock jämförbara med Lgr: 11:s skrivningar om värdegrunden. 



 

7 
 

2.4.3 Läroplanen (Lgr 11) och dess skrivningar om mångfaldsarbete och mångkulturalitet 
 

I Lgr 11 finns det flera referenspunkter till mångfaldsarbete och mångkulturellt förhållningssätt 

inom skolans ansvar för undervisning och utbildning. 

Läroplanen börjar med att dra upp riktlinjer för dess värdegrund och uppdrag. När det gäller 

skolans grundläggande värden står det att skolan ska verka för de ”grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på.” Vidare står det att skolan ska ” främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”   Detta ska ske ”I överensstämmelse med den etik 

som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” Längre fram förtydligar man samtidigt 

denna passus med att ”Undervisningen i skolan ska vara icke- konfessionell.” (Lgr 11, s. 7) 

 

Ett förtydligande kring detta uttalande har gjorts av Skolverket i ett PM . (kommer på nästa sida) 

Lgr 11 tar även upp skolan som en social och kulturell mötesplats där eleverna ska ges förståelse 

för de värden som ligger i en kulturell välfärd samt det gemensamma kulturarvet. (Lgr 11, s. 7) 

Vidare sägs det att det ska finnas en öppenhet för skilda uppfattningar samt uppmuntras att dessa 

förs fram samtidigt som elever inte får bli ensidigt påverkade. (Lgr 11, s. 8) 

 

Även inom den del som handlar om skolans uppdrag finns flera avsnitt som ger legitimitet till ett 

kulturellt mångfaldsarbete inom skolan. Det står bland annat att  

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper” (Lgr 11, s. 9)  

Det vill säga uppdraget är att förmedla kunskaper och grundläggande värden för en gemensam 

referensram i samhället. Här kan lagtexten även tolkas som att en viktig uppgift är att ge 

överblick och sammanhang ”Eleverna ska även förberedas för ett samhället med täta kontakter över kultur- 

och nationsgränser.” (Lgr 11, s. 9) 

Här belyses behovet av mångfaldsarbete. (Lgr 11, s. 10) Sammanfattningsvis säger läroplanen att 

”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och en utveckling” 

 

I de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen står det att eleverna ska kunna göra 

medvetna etiska ställningstaganden och respektera andra människors egenvärde. Alla som arbetar 

inom skolan ska verka för att elever ska få en känsla av solidaritet, ansvar och samhörighet även 

utanför den egna gruppen. Detta kan tolkas som att skolan ska ge eleverna insikter i samhällets 

mångfald och kännedom om andra kulturer utanför den egna. Skolans kunskapsmål säger att 

eleverna ska få ”kunskap och insikt om svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv. (Lgr 11, s. 

13) Eleverna ska ha kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia. (Lgr 11, s. 14) 

 

Läraren har ett ansvar att ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.” (Lgr 11, s. 15). 
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2.5 Skolverkets juridiska vägledning angående Skol- och förskoleverksamhet i 
kyrkan eller annan religiös lokal  
 

Skollagen slår fast att inom den kommunala grundskolan ska undervisning och utbildning vara 

icke-konfessionell. Skolverket har förtydligat det undantag som gäller för fristående förskolor och 

skolor med konfessionell inriktning att dessa får ha konfessionella inslag i utbildningen men inte i 

undervisningen.  

 

Vidare slår man fast att religiösa högtider och traditioner kopplade till kyrkoåret ska behandlas 

inom undervisningen. Därmed finns det inte något hinder för att man inom utbildningen även 

inom en kommunal grundskola uppmärksammar de traditioner som har sin utgångspunkt i 

kristendom eller andra religioner. 

 

Det är även möjligt att inom ramen för till exempel religionsundervisningen besöka religiösa 

lokaler. Men när det gäller skolavslutningar eller andra samlingar i samband med religiösa högtider 

bör man göra noggrant övervägda ställningstaganden. En avslutning kan ske i kyrkan men då ska 

tonvikt läggas på traditionen, och det får inte förekomma några religiösa inslag för de kommunala 

skolorna. Dock menar skolverket att skolavslutningar är en viktig del av skolans verksamhet som 

är omgärdat av traditioner som till stor del bygger på högtidlighet och gemensam samvaro vilket 

skolor kan välja att genomföra om man så önskar. 

 

För konfessionella friskolor får inslag av religiös natur förekomma i det som skolverket definierar 

som utbildning, men inte i det som är definierat som undervisning.  Här har man räknat 

avslutningar som en del av utbildningen varvid dessa kan ske i kyrkan med religiösa inslag för 

friskolor dock får det inte förekomma någon form av tvång eller påtryckning för elever att delta. 

(Skolverket: Juridisk vägledning om 2012, sid 2, 5-6) 

 

2.6 Presentation av den undersökta skolan 
 

Skolan som undersökts är en liten konfessionell friskola med kristen inriktning samt en uttalad 

kulturprofil. Som ett led i den kristna inriktningen har skolan ett nära samarbete med Svenska 

kyrkan och en allmän förskola som finns kopplad till Svenska kyrkan. Detta samarbete består 

bland annat av gemensamma studiedagar för personal på enheterna samt att skolan har tillgång till 

en av församlingens diakoner som kurator och att en av församlingsprästerna verkar som skolans 

kaplan. Skolan består av en förskola med två avdelningar, fritidshem och en grundskola som har 

klasser från förskoleklass till årskurs 6. Klasserna på skolan är små med ett maxantal på 15 elever; 

totalt går det cirka 40 förskolebarn och cirka 90 elever på skolan. Av dessa 90 elever har åtta elever 

en förälder med utländsk bakgrund och två elever har båda föräldrarna med utländsk bakgrund 

enligt de kriterier som används av skolverket, det vill säga att de antingen är födda utomlands eller 

har två föräldrar som inte är födda i Sverige. 

 

Skolans kulturprofil tar sig uttryck i att de har schemalagda lektioner med drama och att de inför 

varje skolavslutning. Dessutom har skolan vid några andra tillfällen per år har uppträdanden från 

scen med eleverna och har varje vår ett större projekt för årskurserna 3-6 med en musikal. Detta år 

var musikalens tema och namn handlar om att man ska acceptera människors likheter och 



 

9 
 

olikheter, budskapet är att det är viktigt att acceptera alla för den de är och hur de är. Den kristna 

inriktningen märks främst genom att klasserna samlas en gång i veckan och har en morgonsamling 

med andaktsstund och att eleverna i årskurs 1-3 gör en egen bibel med utdrag ifrån bibelns 

berättelser som de får återberättade för sig och därefter får skriva och teckna själva om berättelsen. 

Detta arbete utförs på svenska och SO-lektioner medan morgonsamlingen ligger utanför 

undervisningstiden.   

 

2.7 Beskrivning av informanterna 

 

Intervjuerna som ligger som underlag för undersökningen gjordes med en grupp pedagoger som 

samtliga var verksamma antingen i grundskolan, eller grundskolan och fritidshemmet samt skolans 

rektor. Samtliga pedagoger utom en som intervjuades var utbildade grundskollärare med 

behörighet antingen i Matematik/Naturkunskap eller Svenska/SO-ämnen, samt att några av dem 

kompletterat med extra ämnen som idrott och engelska. En av lärarna är dessutom utbildad 

speciallärare och arbetar vissa timmar i denna befattning. Den pedagog som saknar lärarbehörighet 

arbetar med praktisk-estetiska ämnen och på fritidshemmet tillsammans med en av de andra 

intervjuade lärarna som också hade delad tjänst mellan de två verksamheterna. Den lärare som har 

minst antal år i yrket har arbetat som lärare i ett år och innan dess som elevassistent på skolan i 1,5 

år. Den lärare som hade längs erfarenhet inom läraryrket har arbetat som lärare sedan mitten av 

1990-talet. Den intervjuade rektorn är utbildad förskollärare och församlingspedagog och har gått 

rektorsutbildningen. Gruppen som helhet bestod av tre män och fyra kvinnor och samtliga är 

mellan cirka 30 och 45 år. Lärarna har benämnts med fiktiva namn för att upprätthålla det 

utlovade etiska förhållningssättet vad gäller att säkerställa ett visst mått av anonymitet.   

Lärargruppen ser därmed ut enligt följande Beatrice klasslärare år 1 med behörighet i Ma/No/Sv 

även speciallärare på skolan, Berit är klasslärare år 2 och Berit är behörig i So/Sv, Karl klasslärare 

år 3 med behörighet i samhällskunskap och idrott, han är även skolans idrottslärare för samtliga 

klasser. Cecilia är ämneslärare Ma/No år 4-6, Mia är ämneslärare SO/SV/Eng år 4-6, Niklas 

arbetar som ämneslärare drama/textilslöjd år 1-6, Lars är skolans rektor. Karl och Niklas arbetar 

även på skolans fritidshem. Jag har valt att presentera lärarna med deras ämnesbehörighet samt 

vilka årskurser de för tillfället är verksamma i då jag har en viss misstanke om att det kan göra 

skillnad i hur de tänker och arbetar med mångfalds- och mångkulturalitets frågor.  
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3 Tidigare forskning 
 

Begreppen mångfald och mångkulturell har blivit honnörsord som används flitigt inom skola och 

andra samhällsorgan. I det här examensarbetet utgår betydelsen generellt från den definition som 

står i Nationalencyklopedin och av de betydelser som sätts av citerade forskare i materialet. Enligt 

NE:s ordlista förklaras mångfald som ”stort och varierat antal”, ordet mångkulturellt anges 

innefatta betydelsen ”många olika kulturer och kulturyttringar ofta med tonvikt på de positiva 

möjligheter detta ger”. Ett antal olika forskares teorier om mångfald och mångkulturalitet kommer 

att tas upp och till viss del ställas mot varandra. Dessutom ska de belysas mot ett didaktiskt 

perspektiv och ställas i förhållande till konfessionella skolor. 

  

3.1 Mångfald 
 

Hans Ingvar Roth tar i sin bok Mångfaldens gränser upp teorier på vad mångfald är och dess 

inverkan på samhället.  Främst belyser han två teser för det mångkulturella samhället, som enligt 

Roth är underlag för hur man ser på kulturell mångfald. Den första tesen, kulturrelativism, ser 

mångfald som en praktisk nödvändighet. Inom kulturrelativismen ses mångkulturalitet som något 

det kan skapas stora konflikter kring, med eventuell samhällsupplösning som konsekvens på grund 

av att det kan råda stor oenighet i olika kulturer med olika moraliska värderingar. 

(Roth 2010, s. 51-57) 

 

3.2 Mångkulturalitet 
 

Redan 1996 gjorde Utbildningsdepartementet en utredning om den mångkulturella skolan; Krock 

eller möte (SOU 1996:143). I denna utredning utgår man från tesen att ”Alla barn som växer upp i dag 

kommer förr eller senare att möta samhällets mångkulturalitet.” (SOU. 1996:143, s. 15). Samma sak 

framförs av Hans Ingvar Roth när han skriver att med tanke på det som står i skolans 

styrdokument så borde mångkulturaliteten synas mer i undervisningen genom ett kontinuerligt 

arbete och inte med punktinsatser.. Framförallt då barn idag växer upp i ett mångkulturellt 

samhälle och därmed behöver kunskaper och färdigheter för att kunna leva i ett mångkulturellt 

samhälle. (Roth 1998, s. 101) I rapporten från SOU ”Krock eller möte” tar man även upp 

problematiken med att mötena med det mångkulturella kan antingen förorsaka krockar eller möte 

men att mycket av det hänger samman med hur skolan hanterar de situationer som uppstår. 

Vidare menar författarna att man måste sluta se skolan som en enhetlig kultur som råder bland 

elever i klassrummet. En utgångspunkt för lärarnas undervisning måste vara att det finns 

skillnader, vilket lett fram till en ny typ av lärarroll. Författarna menar i skriften att den 

mångkulturella situationen ställer större krav på lärarens förmåga till flexibilitet och reflexivitet och 

detta har därmed skapat en mer handlingsorienterad lärarroll.  

(SOU 1996:143, s. 96-100)  

 

Hans Lorentz (fil dr pedagogik) skriver om skolan som mångkulturell arbetsplats och menar att 

etnisk, kulturell, språklig eller religiös bakgrund inte får utgöra en grund för lärares bemötande av 

elever, men att hänsyn ska tas till att dessa faktorer kan ge förklaringar till ställningstagande som 

eleverna gör som kan ligga utanför den i samhället rådande normen. Detta innebär för pedagogers 

del att de behöver anta ett kulturanalytiskt perspektiv på vad som ska ses som rätt eller fel. Vidare 
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menar Lorentz att även om skolans uppdrag i dessa frågor kan verka solklart kan teori och praktik 

visa sig var åtskilda. (Lorentz 2009, s. 105) 

Den andra tesen, kulturell självständighet, ser mångfald i en positiv dager. Den tar sin 

utgångspunkt i människans självständighet och menar att man inte ska påtvingas en kultur eller 

livsstil. Människans grundläggande autonomi motiverar behovet av mångfald och mångkulturalitet.  

Roth menar även att en förutsättning för kulturell självständighet är att de olika kulturerna är 

accepterande för andra kulturer och tillgängliga för alla. (Roth 2010, s. 66-72) 

 

Som en motvikt till detta kan Ann Runfors’ (fil dr i etnologi) slutsats om kulturella 

dominansprocesser ställas i vilka hon menar att människor blir osynliggjorda på grund av att de 

framställs som annorlunda och stereotypa. Detta på grund av att det är samhällets dominerande 

kulturella gruppers perspektiv som görs till det allmängilltliga och då blir det perspektivet en 

måttstock för det som ska eftersträvas som normalitet. (Runfors 2003, s. 212) 

Till detta framhåller Runfors att det finns en gemensam nämnare för de grupper som hamnar i 

blickpunkten för normaliseringssträvandena, samhällets önskan att omforma efter normmallen. 

Hon menar att denna strävan efter normalitet som även finns i skolan, framförallt i pedagogernas 

förhållningssätt till eleverna, motverkar samhällets och skolans skrivningar om mångfald och 

mångkulturalitet. Hon sammanfattar mycket av det som händer med tesen ”Samtidigt som samhället 

finns i skolan, så skapar skolan samhället” (Runfors 1996, s. 52) 

 

Sabine Gruber (fil dr i etnicitet) är ytterligare en forskare som i sin avhandling ”När skolan gör 

skillnad” skrivit om möjligheterna till skapande av ett mångkulturellt synsätt i skolan och även om 

dess konsekvenser när mångkulturaliteten lyfts fram och besktrivs som en särart. Kulturella 

skillnader kan under ett täcke av välvilja och tolerans lyftas fram och bejakas på till exempel 

temadagar och skolfester. Gruber konstaterar även att för skolan koncentreras begreppet 

mångkulturalitet främst till att omfatta invandrarelever och det som ses som svenskheten sätts 

som norm. Varvid skolan även i sitt mångfaldsarbete kommer att arbeta efter en mononormativ 

mall under toleransens täckmantel. (Gruber 2005, sid 32, 50-51) Sabine Gruber tar upp och 

beskriver tolerans begreppet. Hon beskriver hur tolerans begreppet har utformats i en skola som 

till det yttre kan ses som en institution som bejakar och arbetar med mångfaldsfrågor och 

mångkulturalitet. Det görs utifrån förutsättningen att skolan har en stor mångkulturell spridning 

ibland eleverna som får uttryck i vad som på ytan ses som en acceptans av olika kulturyttringar 

kan ske på ett sätt som vid en närmare granskning kan vara uttryck för en omedveten 

diskriminering. (Gruber 2005, sid 95) 

  

Hans Lorentz skriver att mångfaldsarbete på en skola innebär att pedagoger och övrig personal på 

skolan arbetar för att skapa en gemensam kunskapssyn för att ge eleverna lärande i 

mångfaldsperspektivet som ger en bestående bas. Han menar att en grund i detta arbete ska utgå 

ifrån de didaktiska frågorna hur och vad. (Lorentz 2009, s.103) Han anser vidare att det är viktigt 

att mångfaldsarbetet förankras av skolledare bland annat genom diskussioner och att det läggs upp 

en mångfaldsplan med strategier, aktiviteter, resultat, mål, organisation, kompetensutveckling med 

mera. (Lorentz 2009, s. 158-159) 
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3.3 Didaktiska aspekter 
 

 I forskningslitteraturen beskrivs ofta pedagogers synsätt på mångfald som att man är överens om 

dess betydelse, men inte om hur man ska utforma undervisning kring begreppet.  Detta synsätt 

kring mångfald förs fram av bland annat Åsa Aretun (fil dr i socialantropologi) i hennes 

avhandling Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma.  Åsa Aretun beskriver hur undervisning och 

barndom formas i en muslimsk skola. Hennes avhandling beskriver de vuxnas vilja att socialisera 

barnen in i ett mönster efter de normer och värderingar som de vuxna runt om barnen vill ska 

förmedlas till barnen. Dessa intentioner menar Aretun motverkas av att barn är självständiga 

aktörer som till stor del formar sig själva i relation till varandra, då elever i denna skola har 

betydligt större interaktion med varandra än med de vuxna inom skolvärlden. Denna informella 

process som sker både utanför och inom själva undervisningssituationen i skolan, menar Aretun 

har en mycket större betydelse för hur barnen skapar sin egen identitet än det faktum att de går på 

en muslimsk skola. (Aretun 2007, s. 59-62)   

 

Pirjo Lahdenperä (professor i pedagogik,) har forskat mycket i skolan som en mångkulturell arena 

och förordar vad hon kallar ett interkulturellt förhållningssätt för lärare och skolledare. Hon tolkar 

i Möten i mångfaldens skola läroplanens (Lpo 94) intentioner som att skolpersonal ska ha djupare 

förståelse och kunskap kring mångfalden och ska anpassa undervisningen därefter. 

(Lahdenperä 2010, s. 15-36)  

 

Samma författare har även skrivit om Interkulturellt ledarskap. Där hon bland annat tar upp de 

problem och svårigheter en rektor kan få när det gäller att leda en mångkulturell skola. Det som 

framkommer i den studien är enligt Lahdenperä att skolledarna ofta använder språket som en 

beskrivning för det mångkulturella och att få lägger in religionen som en aspekt på det 

mångkulturella när de ska beskriva sin skolas mångfald, däremot kan de betona skillnader i 

samhällskultur. Dock är det författarens uppfattning att skolledarna är mycket försiktiga med att 

uttala sig om eleverna i kategoriserande ordalag, vilket däremot gjordes ett av ett antal när det 

gällde föräldrarna. Här kunde man även uttrycka åsikter som att det var tidskrävande med 

föräldrarna, till stor del på grund av att det var problematiskt med kommunikationen. Eller att 

konflikter i ursprungsländerna påverkade föräldrarna och därmed även eleverna som tog 

konflikterna med sig till skolan.  (Lahdenperä 2008, s. 65-73). Lahdenperä beskriver vidare skolan 

som en ”monokulturell mångkultur” (Lahdenperä 2008, s. 78) med detta menar hon att den nationella 

och kommunala styrningen gör skolan monokulturell medan den samtidigt ska stå för en 

mångkulturell lärmiljö med mångfaldsbegreppet som ett ledord. (Lahdenperä 2008, s. 78-82) 

 

Hans Ingvar Roth (professor i pedagogik) anser att en mångkulturell undervisning har till uppgift 

att vara identitetsfrämjande. För att åstadkomma detta menar Roth att det är viktigt att 

undervisningen utgår ifrån elevernas egna erfarenhetsvärldar, då ett mångkulturellt anslag i 

undervisningen ska lyfta identitetskapande faktorer för eleverna och främja självkänsla. Han är 

även av åsikten att en mångkulturell undervisning leder till en ökad förståelse och underlättande av 

kommunikationen mellan olika kulturella och etniska grupper i skolan. (Roth 1998, s. 72) 
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3.4 Konfessionella friskolor 
 

Det finns mycket litet forskat och skrivet om kristna friskolor i Sverige. Den mesta forskning som 

är gjord om konfessionella skolor kretsar kring muslimska skolor och deras problematik. I Sverige 

finns i statistiken för skolår 2014/2015, 800 godkända friskolor på grundskolenivå i Sverige, av 

dessa är 62 konfessionella skolor. Dessa kan vara skolor med kristen inriktning eller med 

huvudman ur kristen organisation. Förutom kristen inriktning finns det även ett antal 

konfessionella friskolor med annan religiös inriktning, till exempel muslimska skolor och judiska 

skolor.  

(Statistiken hämtad ur skolverkets databas 2015-05-28.)  

 

Det har funnits konfessionella skolor av olika former och inriktningar sedan lång tid tillbaka i det 

svenska samhället men i och med den reform på 1990-talet som gav de skolor med annan 

huvudman än kommunen rätt till bidrag via skolpengen ökade andelen friskolor markant. Detta 

innebar en ökning av skolor med konfessionell inriktning. Guadalupe Francia (filosofie doktor i 

pedagogik) menar att samtidigt ersattes det rådande jämlikhetsidealet med ett likvärdighetsideal i 

skolan och detta innebar en större fokusering på rätten till valfrihet och anpassning till individen i 

stället för som tidigare fokusering på jämlikhet inom gruppen. (Francia 2007, s. 42) Vidare skriver 

Francia att skolorna både inom och utom det kommunala systemet förutsätts ge en likvärdig 

utbildning samtidigt som elever och föräldrar får en större möjlighet att fritt välja skola. Denna 

tanke följer hon upp med en undran om dagens system kan ge som konsekvens att likvärdigheten 

på nationell nivå sätts ur spel till fördel för den individuella friheten. (Francia 2007, s. 27) Vidare 

argumenterar hon därmed för att de konfessionella friskolornas endast ska existera under 

förutsättning att en likvärdig utbildning i enlighet med styrdokumentens intentioner garanteras på 

dessa skolor. (Francia 2007, s. 33) 

 

Ytterligare en forskare i problematiken kring kristna friskolor är Elisabeth Gerle som är 

etikforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och adj. professor i etik. Hon deltog i 

Utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt och genom detta arbete utkommit med en skrift 

som heter Mångkulturalismer och skola? (2000), och har även året innan (1999) utkommit med en 

bok vid namn Mångkulturalism – för vem?.  I sin bok Mångkulturalism – för vem? lyfter Gerle fram och 

belyser frågan om hur vi ska tolka begreppet mångkulturalism och ur flera olika aspekter. Främst 

för hon fram skolan som en bild av det svenska samhället och debatten kring friskolornas vara 

och icke vara som en katalysator för att skapa en bild av det mångkulturella Sverige. 

(Gerle 1999, s. 36-37)  

 

Gerle menar vidare att de konfessionella skolorna har hamnat i en brytpunkt mellan gamla och nya 

värderingar i samhället. När hon sedan väljer att belysa de kristna friskolorna gör hon det utifrån 

debatten kring människosyn och kunskapssyn för att därifrån se på synen om mångfald och 

mångkulturalitet. (Gerle 1999, s. 86-106) Gerle vidareutvecklar sitt resonemang kring friskolor och 

mångkulturalism i skriften för Utbildningsdepartementet där hon menar att konfessionella 

friskolors ökning i samhället uppkommit som en reaktion mot sekulariseringen.  (Gerle 2000, s. 

38) Man kan tolka Gerle som att hon är starkt kritisk till den rådande synen på mångfald och att 

hon menar att vi inte ska använda mångfaldsbegreppet som ett sätt att låta olika grupper avskärma 

sig och lyfta fram sina olikheter. Gerle menar istället att det är viktigt att de allmänna skolorna får 
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utmaningen av olika synsätt och livsstilar för att på detta sätt ge alla en gemensam arena. (Gerle 

2000, s. 28, 41-43) 

 

Hans Ingvar Roth tar i Den mångkulturella parken upp två infallsvinklar angående friskolors 

uppkomst, dels som en kritisk reaktion till dagens skolväsende och dels som ett komplement. I det 

första ställningstagandet menar Roth att friskolorna tillkommit på grund av att vissa grupper i 

samhället har upplevt att de varit marginaliserade inom den vanliga skolan och att det därför 

uppstått en reaktion där dessa grupper avskärmat sig ifrån den kommunala skolan för att kunna 

utveckla de kulturella sidor som de anser inte fått utrymme inom den kommunala skolan. Denna 

avskärmning gör enligt Roth att det anses att eleverna får möjlighet att utvecklas inom den 

önskvärda riktningen i vad som anses vara en trygg och säker miljö. En negativ utveckling av 

denna reaktion anser Roth vara att det finns risk för att avskärmningen från samhället gör att 

eleverna får väldigt få kontaktpunkter med samhället i övrigt. Risken är stor om skolan är kulturellt 

homogen vilket till exempel de konfessionella skolorna ofta är. Detta kan då ge eleverna en skev 

bild av samhället i övrigt (Roth 1998, s. 77-79). Åsikten om friskolornas framväxt som en reaktion 

på den dominerande kulturen i den kommunala skolan förs även fram av Gerle (1999). Den andra 

infallsvinkeln som Roth tar upp är friskolan som ett komplement. Här handlar det fortfarande om 

friskolan som en reaktion, men inte för att avskärma, utan för att tillföra något som saknas inom 

den kommunala skolan. Här ses då skolans inriktning eller profil som ett komplement till eleverna 

för att det saknas inom den kommunala skolan. (Roth 1998, s. 82-83) 

 

Röster som höjts med en kritisk inställning till konfessionella fristående skolor står föreningen 

Humanisterna för. Föreningen Humanisterna är en organisation som i sitt idéprogram säger sig 

företräda en sekulär, demokratisk och förnuftsbaserad livsåskådning. I deras idéprogram har de ett 

avsnitt med rubriken En Humanistisk agenda för Sverige och här finns bland annat ett avsnitt om 

deras åsikter vad gäller skola och utbildning i Sverige. Här tar de upp att de anser att den svenska 

skollagen till stor del står för samma ideal som de gör inom föreningen, att de delar 

värdegrundsprincipen och principen om att all undervisning ska ske på vetenskaplig grund. De är 

däremot starkt kritiska till alla inslag av konfessionell art inom skolan och anser att skolor med 

konfessionell huvudman inte ska få förekomma. De anser vidare att barn och elever ska skyddas 

mot all form av konfessionell undervisning inom det obligatoriska skolväsendet och att utbildning 

i form av till exempel skolavslutningar med religiösa inslag inte heller ska få förekomma. Vidare är 

de av åsikten att barnens rätt till en allsidig undervisning ska skyddas mot gentemot föräldrars 

eventuella önskan om att påverka barnen mot en eventuell religiös eller filosofisk inriktning. 

(Humanisternas idéprogram 2012, sid 8) 
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5 Undersökningens resultat 
  

5.1 Inledning 
 
Detta arbete handlar som tidigare nämnts om synen på mångfald och mångkulturalitet och dess 

aspekter i undervisningen på en kristen konfessionell skola. För att undersöka detta har en 

skolledare och sex pedagoger som är verksamma på denna skola intervjuats om hur de tänker 

kring möjligheterna till att ta tillvara på läroplanens intentioner angående mångfaldsfrågor och 

mångkulturalitet, med utgångspunkt ur de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Dessa frågor 

finner jag intressanta då en av pedagogers många uppgifter är att genom sitt förhållningssätt och 

sin undervisning förbereda barn och ungdomar för ett liv i ett mångkulturellt samhälle. Hur man 

väljer att möta denna utmaning i en skola med ett i princip monokulturellt elevunderlag är därför 

en huvudfråga i detta arbete.  

 

5.2 Redovisning av resultat 
 

Utgångspunkten för frågorna till intervjuerna har som tidigare nämnts sin grund i de fem frågor 

som formulerats i arbetets frågeställning och resultatet kommer att redovisas i enlighet med dessa 

frågor. 

5.2.1 Rektor och pedagogers tolkning av styrdokumentens skrivningar om mångfald 
och mångkulturalitet. 
 

De första spontana svaren som kom av frågeställningen handlade om etnicitet och olika kulturer 

och skolans brist på kulturell, etnisk och religiös mångfald. Därefter kom tankar kring handikapp, 

kön och sexualitet, vilket för några av respondenterna ledde tankarna vidare till 

diskrimineringslagarna och arbetet med att påvisa allas lika värde för eleverna. Samtidigt 

poängterades skolans brist på religiös och etnisk mångfald som ett problem när det gällde 

mångkulturellt arbete men inte för mångfaldsarbete. Två mycket intressanta uppfattningar som 

framkom stod Berit och Karl för när de framförde åsikter som stod i kontrast till de övriga 

intervjuade pedagogerna. Berit menade att visserligen så tänkte hon på olika kulturer, religioner 

och kön. Det intressanta i hennes tankegång var att hon därefter tog upp elevers olika 

mognadsnivåer och intressen som en mångfaldsfaktor vilket hon menade var en viktig del att ha i 

åtanke när man diskuterar mångfaldsbegreppet. Karl å sin sida tolkade mångfaldsbegreppet helt 

annorlunda mot de övriga pedagogerna då han överhuvudtaget inte satte det i relation till 

mångkulturalitet, utan han tog ett didaktiskt perspektiv på mångfaldsbegreppet och tolkade det 

som vikten av att ha en mångfald i sin undervisning med allt från hur eleverna arbetar i 

klassrummet, till vilka konkreta exempel han väljer när han ska undervisa. Han menade att det 

viktiga var att ha en mångfald i klassrummet att det handlade om ”att kunna se, alltså vilka behov barnen 

har, barnen har olika behov och det gäller naturligtvis i undervisningen också”. Även när det gällde mångkulturalitet 

skilde han sig från de övriga då han förutom att lägga in kultur, religion, etnicitet i begreppet 

menade att det berör hur man väljer att se på och leva sitt liv. Att det har betydelse för hur man 

uppfattar olika saker i samhället och i skolan.  Vilken kultur man kommer ifrån avgör också synen 

på detta. Han sammanfattade det med att mångfald och mångkulturalitet till stor del handlar om 

värderingar och att hans uppgift som lärare är att kunna se och lyssna på alla dessa olika nyanser 

som framkommer hos eleverna. 
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5.2.2 Om pedagogernas arbete för att omsätta styrdokumentens skrivningar till sin 
undervisning. 
 

Pedagogernas arbete med mångfald var av skiftande slag, flera av dem utgick dock gärna ifrån 

diskussioner och barnens egna tankar och åsikter när dessa kom upp. Beatrice var den lärare som 

uppgav att hon hela tiden aktivt hade mångfaldsbegreppet med i tankarna när hon planerade och 

genomförde sina lektioner. Hon menade att det var viktigt att låta normer och värden som allas 

lika värde genomsyra hela den dagliga verksamheten. Som ett led i detta arbetar hon mycket med 

diskussioner och kompissamtal vid behov. För den regelrätta undervisningen menar hon att 

genom att lyfta de frågor som uppkommer när eleverna läser om olika företeelser så kommer 

väldigt ofta mångfalds- och mångkulturalitets frågor upp som ett sidospår. Hon nämner som 

exempel att när de på NO:n pratade om vatten kom de in på orättvisan i tillgången till vatten och 

att inte alla människor har tillgång till det vatten de behöver och att det till och med kan genera 

krig. Ett annat exempel hon tar upp är att när de läste om hur dag och natt uppstår, så ledde detta 

till ett samtal om hur det är för människor som lever på andra ställen på jorden. Just behovet av 

diskussioner är det som nämns av flest lärare. Cecilia som är lärare i matematik och NO tar upp 

hur hon speglar mångfaldsbegreppet genom att använda sig av flera olika arbetssätt när hon 

undervisar och att eleverna får prova på att lösa matematik uppgifter med metoder från andra 

länder och på detta sätt få en bild av att ett matematiskt problem kan lösas på flera olika sätt och 

att inget av dem är mer rätt eller fel. Mia som är lärare i Svenska/So säger att hon sällan planerar 

in mångfalds- och mångkulturalitetsfrågor i sin undervisning men att de ofta kommer upp genom 

spontana diskussioner i klassen. Dock är det hennes åsikt att So-ämnet är ett diskussionsämne och 

att hon därmed tar tillvara på dessa möjligheter till att lyfta mångfaldsfrågor på regelbunden basis. 

Hon uttrycker det som att hon är ”lyckligt lottad som har SO-ämnena som är så mycket ett diskussionsämne”. Det 

finns dock två tillfällen som hon lyfter fram där hon aktivt planerar för att diskussion ska ske runt 

mångfalds- och mångkulturalitetsfrågor och det är när hon undervisar i religionsämnet och det 

hon benämner som ”Veckans nyhet”. Veckans nyhet går till så att samtliga elever i klassen ska läsa 

och ta med sig en nyhet som de sedan läser upp i klassen och diskuterar. Även läraren har med sig 

en nyhet och detta ger henne möjlighet att vinkla timmen till det ämne hon önskar lyfta till 

diskussion denna timme om inte någon av eleverna har tagit upp det ämnet. Beatrice och Mia är 

de två lärare som säger att de arbetar aktivt med att få in diskussioner kring mångfald och 

mångkulturalitet i sin undervisning. Mia har en lektion i veckan för varje klass inlagd när de har 

Veckans nyhet och Beatrice planerar in en stund varje dag då klassen har genomgång av dagen och 

kompis- och värdegrundssamtal. Hon anser att det är viktigt att de får en förståelse för allas lika 

värde och att alla är olika individer med olika förutsättningar. De lyfter olika problematik i dessa 

samtal som handikapp och förutsättningar men även hudfärg och religion, beroende på barnens 

frågor och ställningstagande. En lärare, Berit, säger att hon i princip inte lyfter mångfalds och 

mångkulturalitetsfrågorna över huvudtaget utan istället utgår ifrån ett demokratitänkande i in 

undervisning.  Hon anser att genom att hon hela tiden har med demokratiperspektivet i sin 

planering så hon även får med mångfaldsbegreppet men säger även att hon inte aktivt planerar för 

mångfald. Orsaken till detta förtydligar hon med att hon arbetar i en av de lägre klasserna och hon 

utgår ifrån det som finns i elevens närmiljö.  I denna finns det väldigt lite kulturell mångfald då de 

är en homogengrupp. Samtidigt nämner hon att det visst kan hända att de gör avstickare och 

pratar om andra kulturer men det är inget hon aktivt planerar in. 
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5.2.3 De aspekter av mångfald som rektor och pedagoger anser är viktigast att 
bearbeta i undervisningen.  
 

Rektor och pedagoger tar upp flera aspekter som de viktigaste att bearbeta i undervisningen. Den 

främsta är uppfattningen om allas lika värde och tolerans gentemot varandra. Denna åsikt 

framförs i princip av samtliga intervjuade personer och den andra är behovet av att belysa 

mångfalden utifrån det faktum att skolan är relativt homogen. De ser det som ett problem att 

skolan är så pass homogen som det är och då detta inte står i paritet med samhället som helhet så 

finns det ett uppenbart behov av att låta eleverna få mer kunskap kring mångfald och 

mångkulturalitetsfrågor speciellt med hänsyn till att det saknas som ett naturligt inslag på skolan. 

Rektorn och en av pedagogerna tar även upp frågan om kön och sexualitet som en viktig 

mångfaldsfråga att behandla.  

 

En återkommande grundtanke för samtliga intervjuade är dock att den viktigaste frågan att 

bearbeta med eleverna av mångfaldsaspekterna är allas lika värde. Niklas nämner deras musikal 

som det arbetas med på skolan när detta examensarbete skrivs som handlar om att acceptera 

människor för den de är. De arbetar med temat om allas lika värde eller som han uttrycker det ”det 

spelar ingen roll vad du har för etnisk bakgrund eller om du är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell eller nå´t man får 

vara den man är”. Cecilia uttrycker det som att mångfald är ”att alla människor är olika, de tror olika, de har 

olika åsikter men alla lika viktiga och lika mycket värda” och detta är det viktigaste budskapet hon kan 

förmedla till eleverna i mångfaldsfrågan. Behovet av att ta upp och bearbeta mångkulturalitet tas 

upp med att de är medvetna om att eleverna på skolan får väldigt lite av den varan, men att det är 

svårt att få in det som en naturlig del av undervisningen på grund av skolans homogena elevgrupp. 

Karl och Berit är de två lärare som har den mest avvikande synen på vad de vill bearbeta i 

undervisningen vad gäller mångfaldsaspekter. Berit anser inte att hon arbetar med 

mångfaldsbegreppet över huvudtaget, utan arbetar utifrån demokratiperspektivet och utifrån det 

perspektivet arbetar hon mot läroplanen och allas lika värde. Samtidigt när hon ombeds att 

förklara vad mångfald innebär för henne så menar hon att det innebär att hon ska ”träna barnen att 

acceptera allt om varandra och hur man ska vara mot varandra” och förtydligar detta med att hon tolka 

läroplanen som att mångfaldsbegreppet ingår i demokratiperspektivet. Karls syn på hur han 

bearbetade mångfalden i undervisningen var väldigt olika på det viset att han utgick ifrån hur han 

undervisade och att det didaktiska perspektivet var det viktigaste.  

5.2.4 Vad pedagogerna önskar uppnå med sin undervisning knuten till mångfalds 
aspekterna. 
 

Det pedagogerna nämner som det de önskar uppnå med sin undervisning är att ge eleverna 

möjlighet att byta erfarenheter med andra lära eleverna hur man är mot andra. Men framförallt 

lyfts åsikten om allas lika värde fram av i princip samtliga intervjuade och även kunskap om kristen 

etik och moral ställs som viktig ställningstaganden i vad de önskar förmedla. Eleverna ska få med 

sig en god kunskap i det som är den kristna värdegrunden och en tolerans gentemot det som är 

annorlunda  
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5.2.5 Rektors målsättning för mångfaldsarbetet på skolan. 
 

Rektor är tydlig med, att då skolan har en konfessionell inriktning är det viktigaste målet att arbeta 

mot en kristen värdegrund om allas lika värde. Som ett led i detta arbete har 

diskrimineringsgrunderna blivit ett ämne de valt att ta upp vid en temadag en gång om året. Detta 

är något som de även tar upp tillsammans med specifika frågor om kön och etnicitet i den 

kvalitetsenkät som görs årligen. Däremot känner han att de etniska aspekterna är något som 

kommer väldigt lite till uttryck på skolan, vilket grundar sig i problematiken kring att skolan i 

princip inte har någon etnisk mångfald. Detta ser han som en brist och tar upp som ett problem 

de borde arbeta med. Samtidigt menar han att det finns ett problem i att arbeta med de 

mångkulturella frågorna på skolan på grund av att det lätt kan bli att det blir stort fokus på det 

fåtal elever med invandrarbakgrund som finns på skolan men han menar även att det finns ett 

behov av att ”lägga i femmans växel, då de inte har samma automatik som när man har (invandrar)elever runt om sig”. 

Som ett exempel för att visa på behovet nämner han en händelse som utspelade sig när en av 

skolans klasser var på studiebesök i en utomhusteateraktivitet som organiserades av en 

dramaverkstad som har sitt ursprung i en närbelägen större stads mer invandrartäta stadsdelar. 

Skolans elever i årskurs 4 skulle delta i denna aktivitet och man åkte med buss ut till det ställe där 

temadagen skulle utspelas. När denna klass med enbart svenska elever kliver upp på bussen möts 

de av elever från en invandrartätskola med i princip endast en eller två helsvenska elever. Denna 

händelse tas även upp av dramapedagogen på skolan, som var närvarande när det hände, som en 

stor kulturkrock. Han ser det som ett exempel på att behovet av ett aktivt arbete med möte av 

andra kulturer är viktigt. Detta på grund av att eleverna på denna skola lever i en monokulturell 

verklighet som inte motsvarar den verklighet de kommer att möta ute i samhället om några år med 

tanke på att dagens samhälle är ett mångkulturellt samhälle med stor etnisk mångfald. Pedagogen 

Niklas beskriver det som en ”otrolig krock mellan dessa barn inte på ett negativt sätt …men som en jättemärklig 

upplevelse, för våra barn dom är inte i det samhället, … kontrasten blir väldigt uppenbar”. För skolans rektor blev 

denna händelse en väckarklocka som fick honom att återigen aktualisera tankar han haft tidigare 

om utbyte med andra skolor, och enligt egen utsaga då varit i kontakt med en muslimsk skola i en 

närbelägen större ort. Dessa planer hade tyvärr aldrig omsatts till handling. Han avslutar dock 

svaret på denna fråga med att även om frågorna om mångfald och mångkulturalitet är viktiga och 

att de givetvis ska arbeta med dessa frågor så är det för honom viktigare att det inom skolan i 

första hand arbetas med basfärdigheterna. Att lära eleverna läsa, skriva och räkna har högre 

prioritet än mångfaldsfrågor. 
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6 Analys 
 

I inledningen av detta arbete togs det upp att frågorna om mångfald och mångkulturalitet skulle 
ses ur en didaktisk synvinkel med tyngdpunkt på hur, vad och varför. Undersökningen på skolan 
gav en del intressanta svar och visade på en förståelse för komplexiteten i frågorna men även på 
en känsla av utanförskap. 
 

När Hans Ingvar Roth beskriver mångkultur gör han detta i förhållande till mångfaldsbegreppet 

då han menar att mångkultur är mer än etnicitet och kulturell bakgrund. Han utvidgar mångkultur 

begreppet till att omfatta även genus, kön, sexualitet och klass förutom de klassiska termerna 

språk, kultur och religion (Roth 1998, s. 10).  

 

Han vidare utvecklar detta resonemang genom att även diskutera mångkulturell undervisning i 

förhållande till begrepp som tolerans, införlivande, kulturell- och nationell särprägel. Detta 

synsätt innebär att han lägger en betydelse på mångkultur som kan sägas innefatta i princip alla 

delar av samhällets företeelser. Han menar att när dessa företeelser möta uppstår en kulturkrock 

som tydliggör värdegrunden i skolan och utifrån denna kulturkrock har man en bra grogrund att 

utforma sin undervisning i mångfald och månkulturalism i. (Roth 1997, s 12, 55-57) 

 

Sabine Gruber visar med stor tydlighet hur det finns en gräns för vad som är tolerans och när 

denna gräns överskrids blir bristen på tolerans något som klart gränsar till och ibland överskrider 

gränsen för diskriminering. (Gruber 2008, s. 95) 

 

Ann Runfors hävdar att det i Lpo 94 finns två uppmaningar i läroplanens skrivningar dels att 

skolan ska arbeta aktivt med värdegrunden och dels att slå vakt om att bevara den kulturella 

mångfalden i samhället. Runfors menar att det i detta finns en motsägelse i dessa två uppmaningar 

om att skolan ska lyfta fram och belysa den kulturella mångfalden samtidigt som skolan ska slå 

vakt om de grundläggande värden som tas upp i läroplanen när dessa värden enbart vilar på 

västerländsk kultur. (Runfors 2003, s. 124) 

 

Både Runfors och Roth ser med andra ord värdegrunden som det som ska finnas med och ligga 

till grund för alla undervisning och utbildning i skolan. Dessutom menar de att värdegrunden bör 

utgöra kärnan i skolans mångfaldsarbete. 

  

Även om den undersökta skolan i detta arbete inte har någon kulturell mångfald, vad gäller 

etnicitet kan deras nedslag i de mångkulturella frågorna med temadagar och punktinsatser, där de 

lyfter de mångkulturella aspekterna ses som ett utslag av den typ av tolerans, som Sabine Gruber 

beskriver i sin avhandling, där det är tydligt att även om skolan utrycker en öppenhet inför att 

välkomna elever av annan kultur och religion finns det en öppen agenda som påvisar att de enda 

accepterade trosinriktningen och värdegrundsreglerna är den kristna.  

 

Dessa tendenser märks bland annat genom att i princip samtliga av de intervjuade pedagogerna, 

inklusive rektorn, uttryckte en önskan om att de värden man ville förmedla till skolans elever var 

de kristna värdena om allas lika värde om allas lika  
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Rektorns och pedagogernas tolkning av styrdokumentens skrivningar angående mångfald och 

mångkulturalitet ligger i linje med de gängse tolkningar som beskriver mångfaldsbegreppet i första 

hand utifrån etnicitet och kulturell mångfald. Därefter vidgar de begreppen till att omfatta fler 

aspekter; handikapp, kön och sexualitet. Endast en av dem (Karl) lägger en didaktisk tolkning på 

begreppet mångfald. Detta skulle kunna tolkas som om de inte lägger en didaktisk aspekt på 

begreppet men så är inte fallet vilket visade sig under fortsättningen av intervjuerna. När den 

första huvudfrågan följdes upp med frågan om hur de arbetar med mångfald och mångkulturalitet 

i sin undervisning kunde samtliga lärare ge exempel på detta. Här fanns en ganska stor skillnad av 

upplägg då någon lärare planerade in det som en fast rutin i sin undervisning, medan andra inte 

ansåg att de hade möjlighet att lägga in mångfaldsundervisning enligt styrdokumentens intentioner 

och hänvisade till att skolan saknar etnisk mångfald. Detta ser jag som en brist då 

mångfaldsbegreppet innehåller så mycket mer än etnisk mångfald och möjligheterna att kunna 

problematisera kring någon av de andra innebörderna borde kunna finnas. Den aspekt som 

tveklöst lyftes fram som den viktigaste av mångfaldsbegreppet att bearbeta var värdegrundsfrågor 

om allas lika värde och acceptans av andras olikheter. Detta förhållningssätt är också det som 

genomsyrade samtliga svar i intervjuerna. Ställningstagandet om allas lika värde och att behandla 

andra som du själv vill bli behandlad är ett av skolans grundläggande värden som pedagogerna 

arbetade med dagligen både i sin undervisning och genom sitt förhållningssätt till eleverna. Det var 

även det värde de i första hand önskade överföra till barnen genom sin undervisning i 

mångfaldsfrågor. Rektor förtydligade svaret för vad de önskade uppnå med att det viktigaste målet 

är att ge eleverna en kristen värdegrund med utgångspunkt från allas lika värde.  

 

Vad gäller frågan om kulturell mångfald var pedagogerna på skolan väl medveten om att de i 

princip är en monokulturell skola och de letade aktivt efter möjligheter till att ge eleverna en 

inblick i detta. Tyvärr blir den typen av punktinsatser ofta ganska ineffektiva tillställningar som 

endast uppvisar så kallad finkultur och som endast skrapar på ytan och inte ger någon äkta 

förståelse för komplexiteten i problemet. 

 

Pedagogernas tankar kring hur de ska undervisa i mångfaldsfrågor ligger mycket nära Roths och 

Runfors’ skrivningar om mångfaldsundervisning i skolan, vilket gör att det lätt kan tolkas om att 

det enbart är inom den kristna etiken som skolans värdegrund har sitt ursprung och att det endast 

är ur denna synvinkel som undervisning i mångfaldsfrågor ska ske. 

 

Även om de är mycket noga med att framhålla att detta inte ska ske några påtryckningar angående 

de kristna aspekterna av värdegrundsfrågorna på eleverna, utan att det ska visas på genom att det 

ska genomsyra deras undervisning och deras förhållningssätt gentemot eleverna. Finns det en 

uppenbar risk att det sker en konstant påverkan på eleverna inte bara i utbildningsdelen utan även 

under undervisnings tiden även om detta sker omedvetet. 
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7 Sammanfattning 
 

Detta arbete är tänkt att ge en översikt över mångfaldsarbetet på en kristen konfessionell skola 

med mycket liten etnisk mångfald. Arbetet har utgått ifrån ett antal teorier av teoretiker som Pirjo 

Lahdenperä, Ann Runfors, Hans Ingvar Roth, Sabine Gruber och Hans Lorentz som alla har 

skrivit om mångfaldsarbete och mångkulturalitet i skolan. Huvudtankarna här har varit att belysa 

vad mångfalds- och mångkulturellt arbete är och vilken problematik det kan finnas runt detta.  

 

För forskning angående konfessionella friskolor med kristen inriktning har arbeten av främst 

använts bidrag skrivna av Elisabeth Gerle, hans Ingvar Roth och Guadalupe Francia. Via dessa 

forskares teorier har friskolornas ställning i samhället.  Åsa Aretuns beskrivning av ungdomars 

skolgång på en konfessionell skola har även detta varit ett värdefullt bidrag.  

 

Det har gjorts kvalitativa intervjuer med rektor och pedagoger på en konfessionell skola med 

kristen inriktning. Dessa sju personer har delat med sig av värdefull kunskap och insikter och detta 

arbete hade inte kunnat göras utan deras bistånd. Deras inställning till mångfaldsarbete och 

mångkulturellt arbete och vilka möjligheter de ser att  få in detta i undervisningen har varit i fokus 

under hela detta arbete.  

 

Slutsatser som har gjorts i detta arbete är att skolans pedagoger finner det svårt att arbeta med 

etniska mångfaldsfrågor då det inte finns någon naturlig mångfald på skolan samt att risken för att 

en ensidig påverkan i värdegrundsfrågor är uppenbar. 
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Bilaga 1 
 

Information om intervjustudie   xxxxx  2012-05-02 

 

Hej 

Jag heter Ingela Wormén och jag läser till grundskollärare. Nu under vårterminen 2012 håller jag 

på med mitt examensarbete. 

 

Examensarbetet där denna intervjustudie ingår syftar till att undersöka mångfaldsarbetet i en 

konfessionell skola ur ett didaktiskt perspektiv. 

 

Examensarbetets studie kommer att genomföras via intervjuer som spelas in och huvudfrågorna 

kan vid önskemål lämnas ut i förväg.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande om denna intervjustudie. 

 

Din medverkan är värdefull för att jag ska kunna genomföra denna studie och förhoppningsvis 

kunna bidra med mer kunskap kring synen på mångfaldsarbete inom skolan. 

Du som deltar i studien kommer att vara anonym. Jag kommer varken att nämna ditt namn, skola 

eller hemkommun i mitt examensarbete. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 

Intervjuerna önskar jag dokumentera via ljudinspelning. Inspelningen kommer att transkriberas till 

text och du kommer att få ta del av en utskrift. 

 

Efter att examensarbetet är avslutat och godkänt kommer inspelningarna att förstöras. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

   

Xxxx 2012-05-02 

     Handledare 

Ingela Wormén   Hanna Trotzig 

0413-218 87    023-77 80 00 

v09ingwo@du.se   htr@du.se 

Adress xxxx    Högskolan Dalarna 

    791 88 Falun  

mailto:v09ingwo@du.se
mailto:htr@du.se
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Bilaga 2     Ingela Wormén 

Intervju frågor 

1. Presentation  

1.1 Namn? 

1.2 Vilka ämnen är du utbildad för/undervisar i? 

1.3 Hur länge har du arbetat som lärare? 

1.4 Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

2. Hur definierar du begreppet mångfald?  

2.1 Kan du förtydliga? 

 

3.    Hur definierar du begreppet mångkulturalitet? 

     3.1 Kan du förtydliga? 

 

4. Hur tolkar du läroplanens och övriga styrdokuments skrivningar om mångfald och 

mångkulturalitet? 

4.1 Kan du förtydliga eller kanske ge något exempel? 

 

5. På vilket sätt anser du att du tar tillvara på styrdokumentens intentioner i din 

undervisning? 

5.1 Är det något speciellt du tänker på och försöker ta tillvara på när du planerar? 

5.2 Vilka möjligheter ser du på att ta tillvara på mångfaldsaspekter i din undervisning? 

5.3 Vilka möjligheter ser du på att ta tillvara på mångkulturalitet i din undervisning? 

5.4 Hur ser du på möjligheterna till ett mångfalds/mångkulturellt förhållningssätt i 

undervisningen? 

5.5 Hur motiverar du ett mångkulturellt/mångfalds arbete i undervisningen? 

5.6 Vilka för och nackdelar kan du se med ett sådant förhållningssätt? 

5.7  Hur ser du på skillnaden undervisning/utbildning? 

5.8 Vad önskar du uppnå i din undervisning när det gäller mångfald och mångkulturalitet? 

5.9 Påverkas ditt arbete av att du arbetar på en i princip monokulturell skola? 

 

6.  Hur påverkas ditt tänkande angående mångfald och mångkulturalitet av att du arbetar 

på en konfessionell skola? 

 

7.   På vilket sätt tror du att eleverna uppfattar att ni arbetar med mångfald och 

mångkulturalitet?  

7.1 På vilket sätt tror du att föräldrarna uppfattar att ni arbetar med mångfald och 

mångkulturalitet? 

 

 

För skolledare utgår frågor om undervisning under fråga 5 och istället tillkommer: 

8.  Vilka speciella utmaningar ställs du som skolledare när det gäller möjligheterna att arbeta med 

mångfald och mångkulturalitet på skolan? 

8.1 Vilka är dina viktigaste målsättningar som skolledare inom mångfald och mångkulturalitets 

området? 


