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Abstract 
I denna fallstudie deltar fyra svensklärarstudenter i en fokusgruppintervju som syftar till 

att undersöka deras attityder till innehållet i teorier och metoder inom mångkulturell 

undervisning (multicultural education). Genom intervjun, tidigare forskning och 

relevant litteratur fokuseras  frågeställningen: Vilka attityder har svensklärarstudenter 

till innehållet i mångkulturella undervisningsteorier ur ett svenskämnesdidaktiskt 

perspektiv? Analysen jämför intervjuinnehållet mot två inriktningar inom mångkulturell 

undervisning: den liberala respektive den kritiska mångkulturella undervisningen. 

Resultat presenteras enligt tre teman: studenternas attityder till innehållsintegrering, 

likvärdighetsarbete och möjliggörande i svenskämnet utifrån mångkulturella 

undervisningsperspektiv. De övergripande slutsatserna är att svensklärarstudenterna är 

positiva till att integrera material och arbetssätt i enlighet med mångkulturella 

undervisningsteorier och skulle vilja ha utökade möjligheter att främja elevers 

personliga utveckling och språkliga självkänsla. Utöver detta ställer sig studenterna 

tveksamma till en alltför hög grad individanpassad svenskundervisning i jämförelse 

med mångkulturell undervisning och de har ett kluvet förhållningssätt till att belysa 

elevers olikheter i klassrummet.  
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1 Inledning 
Under det nya millenniet har heterogeniteten i den svenska skolan ökat. Elevgrupper 

karaktäriseras idag av en variation av kulturer, etniciteter, religioner, identiteter, 

sexualiteter och funktionsvariationer. Bidragande faktorer till denna mångfald kan vara 

den ökade invandringen, en modern syn på personlig identitet, globaliseringen av 

samhället och den digitala utvecklingen (Lahdenperä 2004; Lahdenperä & Sandström 

2017; Lund & Lund 2016; Sjöberg & Hansén 2017; Ström & Linnanmäki 2017; 

Selander 2017). Den mångkulturella skolan ställer nya krav på lärare. Innehåll och 

arbetssätt i skolan har ofta sin bakgrund i nationella och traditionella uppfattningar om 

kunskap och kunskapsutveckling (Lahdenperä & Sandström 2017; Banks 2019). I 

praktiken leder det till att didaktiska val görs med utgångspunkt i en tidigare relativt 

homogen skola där eleverna hade gemensamma referensramar, vilket kan försvåra 

lärande för normbrytande elever (Banks 2019). 

Det finns undervisningsteorier som kan vara till stöd för utvecklingen av ett 

klassrum anpassat till samhällets mångfald, vilka går under begreppen mångkulturell 

eller interkulturell undervisning. Teoribildningarna syftar till att ta till vara på elevernas 

olikheter, uppvärdera normbrytande egenskaper och anpassa undervisningen utifrån 

individens förutsättningar (Lorentz 2009; Lahdenperä 2017; Banks 2019). Emellertid 

saknas ämnesdidaktiska studier av mångkulturella undervisningsprocesser, vilket skapar 

en kunskapslucka som denna studie avser bidra till att fylla. 

Det skolämne som fokuseras i studien är svenska, eftersom svenska är det 

gymnasiegemensamma ämne där kommunikation, språk och allmänmänskliga frågor 

förenas. Detta påtalar förordningen om ämnesplanen i svenska:  

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av 

skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 

omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (SKOLFS 2010:261) 

Språkets värde för personlig utveckling framgår alltså tydligt i styrdokumenten och 

belyser svenskämnets unika möjligheter att integrera ett mångfacetterat 

undervisningsmaterial och problematisera svåra frågor i undervisningen. Denna 

särställning gentemot andra skolämnen positionerar svenska som ett ämne där 

mångkulturell undervisning med fördel kan tillämpas. Eftersom framtidens svensklärare 

bör komma ut i arbetslivet med kunskaper som speglar den miljö de kommer att 
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undervisa i (jfr Sjöberg och Hansén 2017) finns dessutom anledning att undersöka 

svensklärarstudenters attityder till en mångkulturellt anpassad svenskundervisning.  

1.1 Syfte och frågeställning   

Studiens huvudsyfte är att få en inblick i svensklärarstudenters förhållningssätt till 

innehållet i en mångkulturell undervisning ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv 

genom en fallstudie av en fokusgruppintervju med svensklärarstudenter. Vidare syftar 

studien också till att, utifrån studenternas utsagor och relevant litteratur, utforska hur 

mångkulturella undervisningsteorier kan realiseras i svenskämnesundervisningen. 

Frågeställningen som undersöks är: Vilka attityder har svensklärarstudenter till 

innehållet i mångkulturella undervisningsteorier ur ett svenskämnesdidaktiskt 

perspektiv? 

2 Bakgrund och teoretisk ram 
Här presenteras de senaste decenniernas internationella och nationella forskning inom 

området för mångkulturell undervisning. 

2.1 Internationell forskning om mångkulturell undervisning 

I USA har man sedan 1960-talet diskuterat undervisningsmodeller som främjar en 

likvärdig undervisning. Teorier av det slaget går under paraplybegreppet multicultural 

education, mångkulturell undervisning (jfr Grant, Elsbree & Fondrie 2004; Banks 2009; 

Banks 2019). Begreppet innebär i huvudsak en undervisning som tar stor hänsyn till 

mångfald och arbetar aktivt för att alla elever ska få möjlighet till skolframgång oavsett 

bakgrund och identitet. En viktig komponent i detta arbete är att elevernas skillnader i 

förutsättningar att nå undervisningsmålen ska kompenseras för. Det innebär ett minskat 

fokus på att utreda kunskapsluckor eller brister i elevens förmågor och en flexibel 

inställning till vilken kunskap som ska förmedlas (jfr Milner 2010; Banks 2019; 2020). 

Kännetecknande för en mångkulturell undervisning är att elevernas egna erfarenheter 

integreras i lektionerna som stöd för deras lärande, att individuella olikheter framhävs 

som positiva, att eleverna utvecklar tolerans och förståelse av skillnader mellan 

människor och att den personliga identiteten främjas (Allemann-Ghionda 2009; Banks 

2009; Lorentz 2009; Nieto 2009).  

Forskning om praktisk tillämpning av mångkulturell undervisning är marginell 

(jfr May & Sleeter 2010). Det finns emellertid ett mindre antal amerikanska studier som 
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belyser lärarstudenters uppfattningar av mångkulturell undervisning ur organisatoriska 

och allmändidaktiska perspektiv. Exempelvis visar Blythe Liu (2010) och Slyfield 

Brady (2014) att amerikanska lärarstudenter får god förberedelse för undervisning i det 

heterogena klassrummet, och att mångkulturell undervisning berörs på lärarutbildningen 

genom antingen valbara kurser eller som innehåll i didaktikundervisningen. Studenterna 

i Slyfield Bradys (2014) studie uppvisar positiva attityder till att utöva en mångkulturell 

undervisning, men är tveksamma till ett genomslag av undervisningsmetoderna på 

grund av yrkesverksamma lärares fördomar mot elevers etniska och/eller kulturella 

bakgrunder. Gay (2010) menar att lärarstudenter saknar förståelse för skillnaderna 

mellan diskriminering och att uppmärksamma olikhet, parallellt med att de upplever att 

det är tabu att tala om olikheter, vilket gör att de undviker det i undervisningen för att 

inte riskera att kränka någon elev (Gay 2010). Alltså finns flera aspekter som bidrar till 

att mångkulturell undervisning upplevs svår att realisera i klassrummet. 

Både inom och utanför området för mångkulturell undervisning finns kritiska 

röster som problematiserar och utvecklar metodens ursprungliga form. Exempelvis 

anser många att den mångkulturella undervisningen ofta gestaltar kultur som något 

fixerat, istället för att betrakta det som format i sociala sammanhang. Därför vill 

progressiva forskare inom området se ett ökat fokus på kultur ur strukturella perspektiv 

(May & Sleeter 2010; Sleeter 2010). Traditionella eller konservativa gruppermenar 

däremot att mångkulturell undervisning är ämnad enbart för invandrade elever och att 

klyftorna i samhället fördjupas när man frångår de nationella perspektiven på kunskap 

och framhäver olikheter (Banks 2019).    

2.2 Mångkulturell undervisning i Sverige 

I Sverige och större delen av Europa talar man om interkulturell undervisning snarare 

än mångkulturell. Värdegrunden är densamma för inriktningarna, men den 

interkulturella undervisningen fokuserar social rättvisa, kommunikation och idag även 

hur medborgarskapsutbildning1 kan bidra till att främja demokrati och transnationella, 

transkulturella och globala identiteter. Etnisk och nationell kultur är däremot 

underordnade faktorer i jämförelse med den mångkulturella undervisningen (jfr 

Bleszynska 2008; Allemann-Ghionda 2009; Lorentz 2009; Ziemes, Hahn-Laudenberg 

& Abs 2016). Trots att interkulturella undervisningspraktiker är vanligare i Sverige 

                                                
1 Jfr exempelvis Bromans (2019) forskningssammanfattning av Ziemes m.fl. (2019).  
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fokuserar denna studie mångkulturell undervisning utifrån dess amerikanska definition, 

dels för att sistnämnda har ett tydligt teoretiskt ramverk som saknas inom interkulturell 

undervisning och dels för att nyansera forskningen inom mång- och interkulturell 

undervisning i svenskundervisningen.  

I likhet med den amerikanska forskningen är det brist på svenska ämnesdidaktiska 

studier som uttryckligen prövar mångkulturella undervisningsperspektiv2 (Lahdenperä 

2004; Lorentz 2009; Lahdenperä & Sandström 2017). Det motiverar genomförandet av 

denna studie, men försvårar samtidigt möjligheten att anknyta till relevant tidigare 

forskning. Emellertid finns några exempel som kan jämföras med denna studies 

definition av mångkulturell undervisning. 

Bergman (2007) avhandlar didaktiska perspektiv på gymnasieskolans svenskämne 

och undersöker hur kultur i vid bemärkelse framträder i klassrummet. Resultatet visar hur 

svenskämnet klamrar sig fast vid färdighetsträning och faktakunskaper och ägnar mindre 

tid åt att kontextualisera innehållet. Enligt Bergman (2007) kan detta leda till att 

eleverna går miste om en helhetssyn på språkets funktion i relation till samhälle och 

identitet. I likhet med en mångkulturell undervisning (jfr Banks 2019) föreslår hon 

därför att läraren bör utnyttja klassrummets mångfald och integrera elevernas egna 

erfarenheter i undervisningen för att skapa mening, knyta band mellan eleven, 

omvärlden och språket och generera demokratiska dialoger som bidrar till nya 

perspektiv på kunskapsinnehållet (Bergman 2007).  

Vidare kan Lundgrens (2002) avhandling Interkulturell förståelse i 

engelskundervisning – en möjlighet nämnas, där grundskollärare i engelska (som 

andraspråk) intervjuas om interkulturell undervisning eller förståelse. Enligt Lundgren 

(2002) ställer de flesta lärare sig positiva till idén om att eleverna ska utveckla förståelse 

och tolerans för andra människor, men många är också osäkra inför begreppet 

interkulturell och menar att det saknas tid att utveckla undervisningen. Endast några 

lärare samlar undervisningsstoff som tidningsartiklar och radioprogram för att skildra 

andra delar av världen i undervisningen, och bjuder sina mångkulturella elever att bidra 

med egna erfarenheter i klassrummet (Lundgren 2002).  

I Obondo, Lahdenperä och Sandevärns (2016) fallstudie undersöks lärares 

undervisning på etniskt och/eller kulturellt heterogena grundskolor. Lärarna uttrycker 

                                                
2 Det finns några studentuppsatser inom området, men de antar andra perspektiv än ett mångkulturellt 
som definierat här (jfr exempelvis Pålsson 2016; Zisko och Nyhemer 2019). Det förekommer även ett 
fåtal studier som behandlar inkludering, till exempel Kotte (2017) och Fridlund (2011).  
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uppskattning av den mångkulturella arbetsmiljön, men menar också att elevernas 

flerspråkighet kan vara problematisk eftersom den ibland försvårar elevernas förståelse 

av den svenskspråkiga undervisningen och påverkar undervisningstempot för elever 

med god förståelse. Vidare noterar forskarna bland annat essentialistiska3 

undervisningspraktiker för att inkludera elever med annan bakgrund än svensk, till 

exempel genom att tala om kultur som bestående av artefakter istället för samsyn på 

värderingar och förhållningssätt till omvärlden. Metoder som forskarna menar främjar 

skolans mångkulturella arbete är bland annat när språkliga aspekter integreras i 

undervisningen, till exempel genom jämförelser mellan arabiskan och svenskan 

(Obondo, Lahdenperä & Sandevärn 2016). 

Gemensamt för studierna är att de sällan eller aldrig uttryckligen berör mångkultur 

bortom etniska aspekter, bortsett från Bergman som nämner ”olikheter i avseende på klass, 

kön och etnicitet” (2007:335). Därmed finns en poäng med att här bejaka alla delar av det 

heterogena klassrummet ur mångkulturella undervisningsperspektiv. Dessutom har det 

påvisats att praktiska erfarenheter av mångkulturell undervisning är föga utforskade, 

vilket ger ytterligare belägg för värdet av denna fallstudie. 

3 Mångkulturell undervisning i teori och praktik 
Detta avsnitt fördjupar beskrivningen av de inriktningar som används som teoretisk ram 

för studien, och aktualiserar didaktiska aspekter av svenskämnet och språkundervisning 

i koppling till de olika inriktningarna.  

3.1 Inriktningar  

Inom området för mångkulturell undervisning samsas flera inriktningar, eller paradigm 

(jfr Banks 2009), som ofta är nationellt förankrade (jfr Allemann-Ghionda 2009; Banks 

2009; May 2009; Nieto 2009). I denna studie fokuseras den liberala respektive kritiska 

mångkulturella undervisningen som båda är vanliga i amerikansk skolforskning. 

Liberal mångkulturell undervisning kan sägas vara en moderniserad form av den 

ursprungliga mångkulturella undervisningen. Inriktningens huvudfrågor är likvärdighet 

                                                
3 Essentialism innebär i korthet den filosofiska tanken om att föremål innehar en sann essens; något som 
karaktäriserar dem och inte går att förändra (Sorrells 2015). En essentialistisk syn på människor kan 
innebära att man tillskriver personer eller grupper vissa egenskaper som utgör deras essens, för att 
förklara till exempel handlingar eller personlighetsdrag. Essentialistiska resonemang konstrueras antingen 
medvetet eller omedvetet, ofta för att kunna skilja en själv från någon annan (jfr Banks 2009; Tenngart 
2010). 



  
 

 6 

och inkludering i undervisningen, arbete mot fördomar och rasism och en 

möjliggörande skolkultur (jfr Banks 2009; 2019; 2020). 

Kritisk mångkulturell undervisning (critical multiculturalism) uppkom under 90-

talet som en motpol till den liberala inriktningen, då den senare ansågs förmedla en 

essentialistisk syn på kultur och en förenklad bild av individens möjligheter att nå 

skolframgång. I den kritiska mångkulturella undervisningen vill man därför 

uppmärksamma, utmana och förändra förtryckande strukturer på olika nivåer och 

därigenom belysa samhälleliga och sociala konstruktioner som kan påverka 

förutsättningarna för en likvärdig utbildning (May & Sleeter 2010; Sleeter 2010). 

3.2 Mångkulturell undervisning 

Begreppet mångkulturell åsyftar i denna studie alla tänkbara aspekter av mångfald, 

däribland etnicitet, nationell eller social kultur, socioekonomi, religion, könsidentitet, 

sexualitet och/eller funktionsvariation. Nämnda och ytterligare andra sociala kategorier 

som personer kan tillhöra refereras hädanefter till genom uttrycket mångfaldsaspekter 

(jfr Milner 2010). Därigenom innefattar en mångkulturell undervisning en lärandemiljö 

där alla mångfaldsaspekter inkluderas och tas i beräkning när likvärdighetsarbete 

planeras och realiseras.  

3.2.1 Liberal mångkulturell undervisning 

Den liberala mångkulturella undervisningen innebär en tro på individens förmåga att 

utvecklas likvärdigt med andra människor. Det kan vara en anledning till varför den 

kallas liberal, men samtidigt används uttrycket främst av inriktningens 

meningsmotståndare (jfr McLaren 1994; Ladson-Billings 2004; May & Sleeter 2010). 

Ladson-Billings menar att liberal mångkulturell undervisning ”tries to address the 

concerns of all groups equally without disturbing the existing power structure” 

(2004:53). Det oproblematiska förhållandet till samband mellan social makt och 

förutsättningarna för en likvärdig utbildning genererar kritik från andra forskare (jfr 

Ladson-Billings 2004; May & Sleeter 2010) men underlättar också utformandet av ett 

tydligt teoretiskt ramverk.  

Vad som har kommit att karakterisera den liberala mångkulturella undervisningen 

är Banks (2019) fem dimensioner av mångkulturell undervisning: content integration, 

knowledge construction, equity pedagogy, prejudice reduction och empowering school 

culture and social structure (jfr Nieto 2009). Banks (2019) menar att samtliga 
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dimensioner bör genomsyra skolväsendet för att verkliga förbättringar av den likvärdiga 

undervisningen ska ske, men denna studie avgränsas till tre av dimensionerna som 

särskilt lämpar sig för en svenskämnesdidaktisk kontext. Dimensionerna som ligger till 

grund för intervjufrågorna i fallstudien beskrivs här. 

Content integration, eller innehållsintegrering (jfr Lahdenperä & Sandström 

2017), innebär att läraren använder material eller arbetssätt som tar hänsyn till 

mångfaldsaspekter genom att exempelvis integrera olika kulturer, språk eller 

nationaliteter i undervisningen. Syftet är att låta eleverna möta sig själva i 

undervisningen och lära sig utifrån sina egna referensramar, men också att skildra en 

rättvis bild av det mångkulturella samhället (Gay 2013; Banks 2019; 2020). Innehållet 

ska framhäva identitetsuttryck och kulturella tillhörigheter bortom majoritetens kulturer 

och sociala normer (Banks 2019; 2020). Dessutom betonas vikten av att belysa hur 

olika kulturella perspektiv ter sig beroende på individens egna kulturella tillhörigheter, 

till förmån för elevernas utveckling av förståelse för andra människors världsbilder 

(Gay 2013). Detta bör kunna realiseras i svenskämnet eftersom styrdokumenten 

möjliggör ett varierat materialurval, från internetbaserade medier till romaner, och låter 

läraren styra över arbetssätt och examinationsformer (SKOLFS 2010:261). 

I litteraturen finns några konkreta förslag till innehållsintegrering. Exempelvis 

lyfter Locke (2010)  skönlitteratur som medel och Gay (2010) påtalar att klassiska 

exempel på kända personer som Martin Luther King eller Rosa Parks kan kompletteras 

av moderna förslag för att undvika stereotypiska representationer av etniska och/eller 

kulturella grupper. Innehållsintegrering kan också realiseras genom att läraren 

upprätthåller ett normkritiskt perspektiv på könsidentitet och sexualitet (Mayo 2020). 

Ett varierat material som ”[challenges] the implicit and explicit heterosexism, 

homophobia, and gender conformity” (Mayo 2020:131) kan öka elevernas medvetenhet 

om genusrelaterad diskriminering och inkludera grupper som inte ansluter sig till 

rådande köns- och sexualitetsnormer. Det kan också gynna engagemanget och känslan 

av tillhörighet i undervisningen för elever med erfarenhet av normbrytande identiteter 

och egenskaper (Mayo 2020). 

Samtidigt finns en risk för essentialism när elever uppmuntras att bidra med egna 

erfarenheter i undervisningen. Enligt Fiedler (2008) kan elever målas ut som 

representanter för sin etniska och/eller kulturella bakgrund trots att de ofta vill 

identifiera sig med majoritetskulturen för att passa in (Fiedler 2008). Detta är alltså ett 

dilemma som läraren måste ta ställning till vid innehållsintegrerande arbete. 
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Equity pedagogy kan översättas till rättvisepedagogik (Lahdenperä & Sandström 

2017:89), men för att passa en svensk skolkontext används i fortsättningen begreppet 

likvärdig undervisning4. Dimensionen innebär att alla elever ska ha samma möjligheter 

att lyckas i skolan, oavsett sina individuella förutsättningar att möta undervisningens 

krav (Banks 2019). Som nämnts ovan har den liberala mångkulturella undervisningen 

kritiserats för att inte problematisera likvärdighetsbegreppet utifrån de maktstrukturer 

som råder i samhället (May & Sleeter 2010; Sleeter 2010). I denna studie tolkas 

dimensionen utifrån Banks (2019) definition men används med kritiken i beaktning.  

Flera studier stödjer behovet av att betrakta likvärdighet ur ett mångkulturellt och 

intersektionellt5 perspektiv. Till exempel visar undersökningar att elever i USA med 

engelska som andraspråk inte utreds för exempelvis neuropsykiatriska diagnoser i lika 

stor utsträckning som elever med engelska som förstaspråk. Många studier tyder även 

på att förstnämnda elevgrupp ofta är överrepresenterad i särskilda undervisningsgrupper 

(Morgan, Farkas, Cook m.fl. 2018; Meyer, Park & Kulkarni 2020). Enligt Meyer, Park 

och Kulkarni (2020) kan det innebära att elever med ett annat förstaspråk än engelska 

inte får adekvat hjälp anpassad till eventuella funktionsvariationer utan osynliggörs 

genom att placeras i grupper där generellt stöd erbjuds. Därför kan intersektionella och 

mångkulturella perspektiv i heterogena undervisningsgrupper vara nödvändiga för att 

förbättra den likvärdiga behandlingen av elever. Trots negativa trender menar Meyer, 

Park och Kulkarni (2020) att elever med särskilda behov allt oftare inkluderas i vanliga 

klasser genom anpassningar som integreras i helklassundervisningen. Enligt författarna 

karaktäriseras en sådan undervisning i bästa fall av att elever i behov av stöd får vara 

delaktiga i gruppaktiviteter och bemöts med höga förväntningar på sin prestation. 

Den sista dimensionen kallar Banks (2019) för empowering school culture and 

social structure. Kärnan är att skolan som organisation ska praktisera värderingar, 

                                                
4 I sammanhanget är det viktigt att påtala skillnaden mellan jämställdhet och likvärdighet eller rättvisa. 
Jämställdhet innebär att alla människor behandlas likadant och ges samma möjligheter, medan 
likvärdighet fokuserar det faktum att en jämställd behandling inte nödvändigtvis är rättvis eftersom 
människors olikheter leder till skilda förutsättningar att göra bruk av de möjligheter som ges (jfr Corson 
2001; Espinoza 2007). 
5 Intersektionalitet är en samhällsvetenskaplig teori om hur olika socialt konstruerade grupper eller 
aspekter samspelar på olika nivåer och bidrar till ojämlikhet och diskriminering (jfr Hedlin 2010; Grant 
och Zwier 2012). Hedlin (2010) förklarar att olika identitetsfaktorer som kön, genus, sexualitet, etnicitet 
och social klass rangordnar individer i olika sociala system och skapar individens förutsättningar och 
möjligheter i samhället. En individ som tillhör flera särskilt utsatta sociala grupper (till exempel en svart 
homosexuell kvinna) får automatiskt mer ansträngda förutsättningar att nå framgång i förhållande till 
personer som kan kategoriseras in i privilegierade sociala grupper (som en vit heterosexuell man i 
medelklassen) (Grant and Zwier 2012; Banks 2019). 
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samtalsdiskurser och strukturer som på olika sätt främjar en mångkulturell skolmiljö 

(Banks 2019). Lahdenperä och Sandström (2017:89) översätter dimensionen till ”en 

möjliggörande skolkultur”, vilket kan innebära att skolan ger eleverna verktyg för att få 

ökad social och samhällelig makt6. Ett möjliggörande svenskämne skulle kunna 

förmedla kunskap om språket som demokratiskt redskap och uppmuntra till 

självständighet och kreativitet för att gynna elevernas utveckling i klassrummet och 

bidra till deras framtida delaktighet i samhällslivet. Detta aktualiserar skolans 

demokratiuppdrag i undervisningen, men det kan också knytas till svenskämnets syfte 

som bland annat ska stärka elevernas språkliga självkänsla och främja deras personliga 

utveckling (SKOLFS 2010:261). 

3.2.2 Kritisk mångkulturell undervisning 

Utöver den liberala mångkulturella undervisningen bejakar denna studie också ett 

kritiskt mångkulturellt perspektiv. En uppfattning inom inriktningen är att det liberala 

paradigmet endast delvis angriper utmaningar om likvärdighet i skolan och har en 

essentialistisk syn på kultur genom att betrakta det som fixerat snarare än dynamiskt och 

kontextuellt (May & Sleeter 2010). Vissa teoretiker menar också att skolan misslyckas 

med att vara möjliggörande genom att förstärka konstruerade sociala roller och 

därigenom begränsa elevernas möjligheter till exempelvis sociala klassresor (Banks 

2009). Med utgångspunkt i nämnda aspekter betonar den kritiska mångkulturella 

undervisningen skolans skyldighet att påvisa förtryckande och diskriminerande 

strukturer och kritisera konstruerade kulturella fenomen, som exempelvis 

kunskapssyner (May 2009; May & Sleeter 2010). Samtidigt finns ett dilemma i att både 

låta eleverna synliggöras utifrån sin identitet och undvika essentialism. Enligt May 

(2009) kan detta problem delvis lösas genom problematisering av kultur utifrån till 

exempel diskursanalys7, agens8 och samspelet mellan dåtid och nutid. Den fina gränsen 

                                                
6 Utifrån definitionen av ordet empowering (jfr OED 2019). 
7 Diskursanalys är en term för metodologiska tillvägagångssätt som utgår från teorier om diskurser. 
Diskursbegreppet grundades av Michel Foucault och kan i korthet beskrivas som system i mänsklig 
kommunikation för att påverka maktförhållanden (jfr Bergström och Boréus 2012). Genom diskurser 
produceras olika förståelser av ett fenomen i relation till omvärlden. Ofta undersöks makt och 
handlingsutrymme  genom diskursanalys för att analysera hur ett visst sätt att kommunicera kan skapa 
ojämlikhet (jfr Wiggins 2009). 
8 Agens är en socialvetenskaplig term som är svår att generalisera till en enda definition, men 
andemeningen är att en agent, en person som har agens, har individuella förutsättningar att gå till 
handling och förändra någonting i sin omvärld. Agens diskuteras ofta i samband med maktförhållanden, 
autonomi och fri vilja och undersöker den grad av agens en person har utifrån i hur stor utsträckning dess 
handlingar kan ha effekt på världen (jfr Dowding 2011).  
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mellan inkludering och essentialism antyder att inkluderande moment måste övervägas 

kontextuellt och konkreta undervisningsmetoder blir då svåra att definiera. 

Även om den kritiska mångkulturella undervisningen kantas av dilemman kan 

dess huvuddrag tillämpas inom svenskämnet. Ett exempel på det är metoden critical 

literacy. Kortfattat syftar idén till att utveckla elevers förmågor att kritiskt kunna 

granska olika typer av texter, att förstå demokrati, kunskap och identitet genom texter 

och kunna problematisera olika typer av texter och medieinnehåll utifrån sociala och 

kulturella perspektiv som ”klass, genus, etnicitet och andra rättvise- och maktfrågor” 

(Lozic 20199). Enligt Skoog, Wahlström och Skillmark (2015) kan ett sociopolitiskt 

perspektiv på critical literacy innebära att man genom rekonstruktion av texter 

”[synliggör] möjligheter till förändring” i samhället (2015:92), och i arbetet ingår att 

visa hur texter är delaktiga i att skapa social ojämlikhet och att betona hur tillträde till 

det offentliga rummet kan ske genom att röst tilldelas marginaliserade grupper. Exempel 

på arbetssätt kan vara att låta eleverna ”undersöka hur olika språkbruk kan vara 

förtryckande” (Molloy 2017:17), diskutera vad begreppet demokrati innebär för olika 

människor och bejaka demokratiska handlingar (Molloy 2017).  

Även skrivundervisningen kan vara ett medium för kritisk mångkulturell 

undervisning. Ivanič (2004) har identifierat sex olika skrivdiskurser i det västerländska 

skolskrivandet. Hennes studie lämpar sig för en kritisk mångkulturell 

undervisningskontext eftersom hon belyser hur diskurserna kan skapa exkluderande 

skrivsituationer i skolan, till exempel genom att vissa texttyper inte berörs eller att 

samtalet om text och textstruktur enbart utgår från den egna nationens perspektiv. I en 

kritisk mångkulturell undervisning kan diskursen om sociala praktiker och den 

sociopolitiska diskursen (Ivanič 2004) användas, eftersom de problematiserar texters 

innehåll och paratexter10 utifrån sociala kontexter och politiska och sociala strukturer i 

samhället. Lim Falk och Wirdenäs (2018) applicerar Ivaničs skrivdiskurser på en svensk 

skolkontext och föreslår att den sociopolitiska diskursen kan realiseras genom arbete 

med ”progressiva språkval”, ”kritik av språklig appropriering11” (2018:9) och arbete 

utifrån skolans värdegrund (jfr SKOLFS 2011:144). 

                                                
9 Lozic (2019) sammanfattar Bergöö och Jönsson (2012).  
10 En texts paratext är enligt Genette (1997) allt som omger en text (förutom själva texten) och bidrar till 
intryck hos betraktaren, exempelvis textens författare, textens format etc. (jfr Genette 1997). 
11 Appropriering innebär i korthet att göra anspråk på något, och begreppet används ofta när man talar om 
att adaptera kulturella artefakter. Det anses ofta vara negativt då det speglar kolonialtidens orientalism 
eller exotifiering av kulturer bortom den västerländska (jfr exempelvis Watson 2011). 
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4 Metod och material 
Inledningsvis beskrivs metodvalet av fokusgruppintervju, följt av urvalsbeskrivning och 

en redogörelse för genomförandet av intervjun. Därefter presenteras analysmetoden, 

studiens avgränsningar och etiska förhållningssätt. Slutligen framgår kritiska synpunkter 

på metoden. 

4.1 Fokusgruppintervju 

Metoden som används i studien är en fokusgruppintervju. Metoden förekommer i 

forskning inom flera olika discipliner, däribland pedagogik, och tillämpas ofta då 

forskaren vill närma sig människors uppfattningar om känsliga frågor eller studera 

interaktion (Wibeck 2010). Utmärkande för en fokusgrupp är att deltagarna diskuterar 

ett ämne med varandra istället för att genom turtagning svara på intervjuarens frågor. 

Gruppens moderator kan välja om hen vill styra samtalet i hög eller låg grad beroende 

på vad som studeras (2010). För den här studien är intervjun semistrukturerad, vilket 

innebär ett visst inflytande av moderatorn i intervjusituationen. 

4.2 Urval 

Fyra till sex informanter eftersöktes, vilket ansågs vara ett hanterbart antal utifrån 

studiens ramförutsättningar som tidsplan och omfång. Rekryteringen skedde genom 

inbjudningar via e-post (Bilaga A). Den primära urvalsmetoden var strategiskt urval, 

eftersom informanterna valdes ur en population med potential att uppfylla 

forskningsprojektets syfte att undersöka lärarstudenters attityder till mångkulturell 

undervisning (Wibeck 2010). De tillfrågade var svensklärarstudenter med inriktning 

mot gymnasieskolan och ett kriterium för deltagande var att de skulle ha genomfört en 

VFU-kurs12 i svenskämnet för att säkerställa att erfarenheter från 

undervisningssituationer kunde diskuteras. Sekundärt var urvalet också ett 

bekvämlighetsurval, eftersom de tillfrågade tillhörde en geografiskt närliggande 

population (jfr Denscombe 2018). Fyra personer anmälde sig och därför blev alla 

utvalda att delta. Tre studenter läste termin nio av tio på ämneslärarprogrammet och var 

i slutskedet på sin sista termin i svenskämnet. En student läste termin sju med en termin 

                                                
12 VFU står för verksamhetsförlagd utbildning vilket innebär lärarstudentens praktikperiod (jfr 
Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet). 
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svenskämnesdidaktik återstående. Några andra demografiska uppgifter samlades inte in 

eftersom sådana inte förmodades vara relevanta för studien. 

4.3 Genomförande av intervju 

Intervjun utformades fritt efter Krueger och Caseys (2015) rekommenderade 

intervjuguide för fokusgrupper. Studien undersöker studenternas attityder till själva 

innehållet i de mångkulturella undervisningsteorier som framgår i litteraturöversikten, 

till exempel metoden innehållsintegrering. Eftersom inga förkunskaper om 

mångkulturell undervisning krävdes av deltagarna formulerades frågorna i allmänna 

termer istället för att specificera teoretiska begrepp. Dessutom, väl medveten om att 

begreppen inte är synonyma, valde jag främst att använda uttryck som  undervisning i 

det heterogena klassrummet och inkluderande undervisning, istället för ordet 

mångkulturell som kan associeras enkom med etnicitet och/eller nationalitet.  

Intervjun genomfördes i ett studierum på ett universitet i södra Sverige. 

Bordsplaceringen bestämdes utifrån hur jag som moderator önskade söka kontakt med 

deltagarna, baserat på mina uppfattningar om deltagarnas interaktionssätt och 

möjligheten att etablera god kontakt med deltagare som jag inte tidigare hade träffat. 

Tre enheter användes för ljudupptagning i händelse av tekniska problem. Deltagarna 

tilldelades varsin kopia av intervjufrågorna (Bilaga B) eftersom frågorna var långa och 

komplexa. Att ta del av dem både muntligt och skriftligt kunde öka förståelsen av dem 

och möjliggjorde återkoppling till olika frågor under samtalets gång. Som ytterligare 

rekvisita användes kort med sammanfattningar av frågorna för att undvika alltför 

omfattande fokusförflyttningar från den aktuella frågeställningen under samtalets gång. 

I intervjuns inledning återgavs studiens huvudfokus och syfte och deltagarna 

signerade en samtyckesblankett (Bilaga A). Intervjun varade i 80 minuter vilket var 10 

minuter längre än förväntad tidsåtgång. 

4.4 Analysmetod 

Datan bastranskriberades i enlighet med Norrby (2014), genom att yttrandena  

transkriberades utan detaljer som markerade hur något sades eftersom detta inte antogs 

vara relevant för studien. Transkriberingen analyserades och relevanta delar renskrevs 

sedan. Under den sista textbearbetningen tillades interpunktion på lämpliga ställen för 

att öka läsbarheten och av samma anledning placerades signaler och ord som saknade 

funktion för förståelsen av analysen inom hakparenteser eller raderades. Utöver detta 
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redigerades inte deltagarnas faktiska utsagor, vilket medförde att talspråkliga uttryck 

lämnades kvar för att undvika felcitering. 

Datan bearbetades fritt utifrån den induktiva kodningsmetoden constant 

comparative (CC-metoden), vilken Krueger och Casey (2015) menar lämpar sig för 

kodning av fokusgruppintervjuer. Metoden innebär i huvudsak att yttranden tas ur sitt 

sammanhang och kodas utifrån sitt meningsbärande tema. Likartade teman jämförs och 

placeras i kategorier utifrån temanas gemensamma nämnare (Freeman 2005; Krueger 

och Casey 2015). Skillnaden i mitt tillvägagångssätt var att yttrandena färgkodades och 

behölls i citatform (jfr Wibeck 2014). Dessutom fanns i analysens tidiga skede 

förutbestämda kategorier; Erfarenheter och Attityder, med underkategorierna 

Svenskämnet och Övrigt. Detta underlättade hanteringen av datan eftersom det blev 

tydligt vilka yttranden som var relevanta för resultatet. Sammanslagning av kategorier 

är en del av slutfasen i CC-metoden (jfr Glaser & Strauss 1967) och eftersom nämnda 

kategorisering saknade funktion efter analysen framgår den inte av Figur 1. Vidare 

utgörs CC-metoden av kodning och kategorisering i flera steg, vilket genererar ett stort 

antal över- och underkategorier (Glaser & Strauss 1967). Dessa är inte relevanta för 

studiens resultat och därför visar Figur 1 endast en nivå av underkategorier. 

 
Figur 1. Kategorisering av yttranden. 

 

Underkategorierna i Figur 1 har döpts efter översättningarna av namnen på tre av Banks 

(2019) dimensioner (3.2.1), vilket beror på att de frågor som ställdes byggde på dessa 

begrepp. Dock ska begreppen i sig inte förknippas enbart med Banks (2019) teori 

eftersom framför allt karaktärsdragen hos dimension 1 och 2 (jfr Banks 2019) återfinns 

även inom den kritiska mångkulturella undervisningen (jfr May & Sleeter 2010) och 

resultatet analyseras utifrån båda nämnda perspektiv. 

Lärarstudenternas	
attityder	till	
mångkulturell	
undervisning

1.	Innehållsintegrering 2.	Likvärdighet 3.	Möjliggörande	
svenskundervisning
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4.5 Avgränsningar 

Studien fokuserar två färdigheter i svenskämnesdidaktiken: skrivande och läsning. 

Avgränsningen är praktisk eftersom studiens omfattning inte tillåter alltför omfattande 

analyser och det finns relativt mycket ämnesdidaktisk forskning rörande dessa förmågor 

vilket möjliggör ett bättre empiriskt material att väga datan mot. Dessutom har analysen 

enbart koncentrerat yttranden med koppling till svenskämnesundervisning, med 

reservation för några undantag, eftersom studien görs inom området för 

svenskämnesdidaktik. 

4.6 Etiska förhållningssätt 

Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska principer13 efterföljs för att säkerställa korrekt etisk 

behandling av deltagarna och vederbörandes personuppgifter. För att uppfylla 

informationskravet beskrivs projektet och deltagarnas rättigheter i inbjudan till intervjun 

(Bilaga A) och vid intervjutillfället. Samtyckeskravet möts då informanterna godkänner 

forskningsdeltagandet och behandlingen av personuppgifter genom signering av en 

samtyckesblankett (Bilaga A). Vidare har dataskyddsförordningen (jfr 

Universitetsbiblioteket 2020) konsulterats för att garantera säker hantering och lagring 

av datainsamling, deltagarna har anonymiserats i intervjun och demografiska aspekter 

framgår inte för att säkerställa att ingen enskild person ska kunna bli igenkänd. Därmed 

uppfylls konfidentialitetskravet. Slutligen uppfylls också nyttjandekravet då uppgifter 

som samlats in inte kommer att användas i andra syften än för forskningsändamål.  

4.7 Metodkritik 

Den främsta påverkansfaktorn för studiens resultat är min roll som enskild uttolkare av 

resultat. Subjektiviteten medför att resultatet kan vara präglat av mina förutfattade 

meningar om studiens utfall, egna erfarenheter eller andra uppfattningar som kan färga 

hur utsagor tolkas eller värderas. Medveten om detta har jag ansträngt mig för att anta 

en öppen och objektiv syn på intervjuns innehåll och dragit slutsatser baserat på empiri. 

Liknande förutsättningar gäller mina dubbla roller som moderator i fokusgruppen och 

forskare (jfr Wibeck 2014; Kruger 2015). Mina förkunskaper och intressen möjliggjorde 

ledande frågor eller styrning åt vissa perspektiv i intervjun. Dessutom adresserade 

deltagarna ibland mig istället för varandra, för att söka stöd i sina resonemang. Därför 
                                                
13 Se Bilaga A för definitioner av de fyra etiska principerna. 
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modererades intervjun i liten utsträckning och deltagarnas resonemang uppmuntrades 

genom samtalssignaler utan att värderas (jfr Wibeck 2014). 

Några av deltagarna kände mig och varandra sedan tidigare i egenskap av 

studiekamrater. Jag ansåg omständigheten vara positiv, eftersom förtrolighet med 

gruppen torde innebära en bekväm intervjuupplevelse för deltagarna och gruppens 

gemensamma metaspråk för lärarutbildningen vidgade min förståelse av intervjun. 

Samtidigt kan relationsaspekten granskas kritiskt, eftersom yttranden kan komma att 

anpassas utifrån relationerna bortom intervjusituationen och därmed påverka resultatet 

(jfr Wibeck 2014). Eftersom diskussionsämnet om mångfald kan inbegripa värderingar 

och ideologier som upplevs privata formulerades intervjufrågorna i så stor mån som 

möjligt med hänsyn till deltagarnas integritet (Bilaga B). 

5 Resultat 
Först diskuteras studenternas attityder till innehållsintegrering, följt av frågor som rör 

likvärdighet och inkludering. Därefter presenteras perspektiv på det möjliggörande 

svenskämnet. När dialog mellan två eller flera personer återges benämns studenterna 

som SX, där X är en siffra som motsvarar turtagningen i samtalet. Siffrorna 

representerar därmed inte specifika informanter utan markerar endast att fler personer 

talar.  

5.1 Innehållsintegrering 

Studenternas erfarenheter av och attityder till integrering av ett inkluderande material 

eller inkluderande arbetssätt var många och deltagarna gav exempel med anknytning till 

svenskundervisning. Inom didaktisk forskning för språkämnen är skönlitteratur ett givet 

område för integreringen av ett mångkulturellt undervisningsmaterial (Locke 2010; 

Skoog, Wahlström & Skillmark 2015). Detta framgår också av studenternas yttranden, 

till exempel i följande citat: 

Det är ju […] framförallt skönlitteratur som man lyfter de här frågorna tänker jag om 

man jobbar med det specifikt, så. Om man jobbar med det uttalat liksom. […] [J]ag 

tänker bara vad man har hört […], vad de behandlar för liksom teman i sin litteratur 

de läser. Så är det ofta kopplat till att kanske vara […], ja men att vara transperson 

eller att vara, alltså så, att det är ofta sådana teman som behandlas, och hur är de att 

känna ett utanförskap och sådär. 
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”De här frågorna” åsyftar i sammanhanget frågor om likvärdighet, demokrati och 

värderingar. Studenten erfar att eleverna ofta får arbeta med värdegrundsfrågor genom 

att läsa skönlitteratur om HBTQ-frågor och utanförskap, vilket exemplifierar hur 

skönlitteratur kan möjliggöra en mångkulturell undervisning som inkluderar personer 

med en normbrytande könsidentitet i undervisningen (jfr Mayo 2020). Dessutom nämns 

erfarenheter av tematiska val i samband med värdegrundsarbete. Deltagaren framställer 

skönlitteratur som det främsta redskapet för innehållsintegrering, vilket också 

återkommer i ett annat yttrande:  

[V]äldigt många lärare tänker på just det här […] att mycket av den litteratur som 

man läser ska handla om […] ämnen som på något sätt har med inkludering att göra 

[…] eller att visa på olikheter.  

Skönlitteratur14 framgår som viktigt i undervisningen om inkludering och olikheter 

snarare än för inkludering. Samtidigt är uppmärksammandet av olikheter en viktig 

princip inom den liberala mångkulturella undervisningen (Banks 2019), vilket 

möjliggör en jämförelse mellan studenternas erfarenheter och den mångkulturella 

undervisningens innehållsintegrerande dimension. I likhet med tidigare citat nämner 

också det senare att skönlitteraturen utgörs av ämnen, det vill säga, tematiska områden 

där ett inkluderande arbete gör sig lämpligt.  

Studenterna påtalar vidare att valmöjligheterna bland skönlitterära texter kan 

utgöra problem för svenskläraren, dels eftersom det är svårt att besluta vad man ska 

välja och vilka inkluderande anpassningar15 som ska tillämpas därefter, dels eftersom 

processen att sovra och planera tar tid: 

 [J]ag kan bestämma mig för att […] de ska skriva utredande text. Men om vad? […] 

Det kan man välja och man kan göra upplägget på olika sätt och testa olika 

tillvägagångsätt […]. Det finns så många valmöjligheter som man skulle kunna göra 

för att göra anpassningar då, till elevgrupp och till att det blir väldigt övermäktigt i ett 

ämne som svenska. 

Skrivande av utredande text ges som exempel i kontrast till de skönlitterära förslagen 

till innehållsintegrering. Även här finns oändliga möjligheter till val av skrivuppgifter 

och arbetssätt. Det finns en viss frustration i uttrycket ”övermäktigt” och ”ett ämne som 

svenska” kan inbegripa den tidigare uttryckta uppfattningen om att svenskämnet är 

                                                
14 I intervjun används ofta ordet litteratur med avseende på skönlitteratur och begreppet tolkas 
fortsättningsvis därefter.  
15 Anpassningar definieras i studien som insatser för elever i behov av särskilt stöd om inget annat anges. 
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stofftungt. Liknande uppfattningar förekommer i Lundgrens (2002) studie där 

engelsklärarna uttryckte tidsbrist som ett problem för utvecklingen av sin interkulturella 

undervisning. Resonemanget fortsätter: 

 [I] svenskan blir det ju själva innehållet som […] ska knytas an till 

[mångkulturalitet] och att det är nog […] mycket att tänka […] när man gör val och 

att det är knepigt så det är väl ett hinder. I sig. Alltså valmöjligheten är ett hinder 

liksom. Hade man som lärare vetat att ja, men i litteratur så ska alla svensklärare gå 

igenom de här böckerna, då hade det nog varit lättare att fundera kring anpassningar 

efter elevgrupp och sådär.  

Studenten föreslår att urvalet kan vara förutbestämt för att ge läraren tid att fokusera på 

inkludering i undervisningen. Utifrån ett mångkulturellt undervisningsperspektiv kan 

detta vara svårt att motivera eftersom material där anpassas utifrån elevens bakgrund 

och är känsligt för strukturer inom nationella och traditionella värderingar. 

Utöver valet av skönlitteratur problematiseras även en upplevd kanontradition i 

svenskämnets litteraturhistoriska del ur både ett jämställdhetsperspektiv och ett 

eurocentriskt16 perspektiv: 

Om man tänker […] svenska två, litteraturhistorian, den är ju väldigt västerländskt 

dominerad och också manligt dominerad, så på så sätt så är ju inte svenska två i 

litteraturhistoria särskilt inkluderande. Alltså om man tänker kanon och så. 

Studenten drar paralleller mellan det centrala innehållet i styrdokumenten för kursen 

Svenska 2 och det faktiska innehållet i undervisningen (jfr SKOLFS 2011:144). 

Nationalitet och kön omtalas som faktorer i en inkluderande undervisning och 

litteraturhistorieundervisningen upplevs vara diskriminerande i de avseendena. 

Reflektionen skulle kunna ingå i en kritisk mångkulturell undervisning där exempelvis 

critical literacy-metoder praktiseras, eftersom texter då analyseras på strukturella nivåer 

där könsmaktsordning och eurocentrism kan ingå (jfr Molloy 2017).  

Det upplevs svårt från studenternas sida att arbeta med ett inkluderande eller 

mångkulturellt material inom andra språkliga områden än litteratur. En student menar 

att ”det finns en viss misstro från eleverna […] gentemot lärarna att man faktiskt tar in 

sådana här ämnen […] vilket gör att de inte vill angripa materialet”. Yttrandet nyanseras 

                                                
16 Eurocentrism är ett förhållningsätt där företeelser tolkas uteslutande ur ett europeiskt eller västerländskt 
perspektiv. Europa eller länder i väst anses då vara centrum för exempelvis kulturella strömningar eller 
historiska händelser medan utomeuropeiska områden befinner sig i periferin. Det resulterar ofta i att allt 
som betraktas som utomeuropeiskt också anses vara mindre väsentligt eller mindre värdefullt (jfr Neal 
2012). 
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med att många elever saknar intresse och engagemang att fördjupa sig i 

undervisningsinnehåll som kräver ett utökat resonemang, exempelvis mångkulturellt 

material, särskilt elever som upplever att lärarna inte tror på deras förmåga att lyckas i 

skolan. Detta aktualiserar elevernas roll i en framgångsrik mångkulturell undervisning. 

Ett annat resonemang utvecklas: 

[D]et är klart, det handlar ju vad man skriver om kanske och vad man tar upp för 

ämnen och så […] givetvis. Vad läser man för artiklar om man nu ska utgå ifrån det 

och vad […] ska man skriva om, såklart, det är klart att de ämnena kan absolut 

vara… men det känns som att man hamnar i skönlitteratur. När man tänker 

inkludering […]. 

Trots upplevda svårigheter nämns ändå att de ämnen eller teman som aktualiseras i 

samband med en läs- eller skrivuppgift kan bidra till inkludering, vilket därmed liknar 

tidigare förslag där tematiserad undervisning framgår. En deltagare påtalar, i enlighet 

med Obondo, Lahdenperä och Sandevärns (2016) forskningsresultat, att man kan diskutera 

språklig variation genom att jämföra till exempel arabiska och svenska. 

Sammanfattningsvis verkar det finnas en samsyn hos studenterna på de möjligheter och 

hinder som finns vid integrering av inkluderande och/eller mångkulturella material eller 

arbetssätt i svenskundervisningen.  

5.2 Likvärdighet genom inkludering 

Här presenteras studenternas erfarenheter av och attityder till inkludering och 

anpassningar. Det förekommer ett par exempel som inte är i direkt koppling till 

svenskämnet, men som anses beskriva deltagarnas förhållningssätt till likvärdighet även 

inom svenskundervisningen. Två teman som framträder presenteras: 1) när en likvärdig 

undervisning istället blir utpekande och 2) en likvärdig undervisning genom 

anpassningar.  

5.2.1 En utpekande svenskundervisning 

I likhet med Gays (2010) studenter finns bland deltagarna en oro att peka ut en viss elev 

eller social elevgrupp i likvärdighetsarbetet. Studenterna har en gemensam uppfattning 

om att alla elever ska kunna vara delaktiga i undervisningen utifrån sina förutsättningar, 

men uttrycker också osäkerhet över hur detta bäst genomförs utan att olikheter ställs i 
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fokus och skiljer eleven från majoriteten. Helst ska inkluderingsarbete passera 

obemärkt. En student nämner en UVK-kurs17 som inbegrep inkludering: 

[J]ag vet att det var väldigt mycket just inkludering att det här… man skulle göra små 

medel som kanske inte var så utpekande att “det här gör vi för att det är inkluderande 

men det är på ett inkluderande sätt”. 

Yttrandet visar på en upplevelse från lärarutbildningen där inkludering föreslås 

integreras i undervisningen genom enkla metoder som inte pekar ut någon elev. En 

annan student berättar om en lektion i religion där läraren frågade sina muslimska elever 

om islam. En av eleverna hade reagerat mycket positivt medan andra verkade tycka att 

det var obekvämt. Studenten resonerar: 

 [N]u sätter han liksom dem […] i rampljuset och alla andra elever sitter liksom 

tysta… […] det […] upplevdes inte som att det var såhär supertryggt. Att bli utpekad 

på det sättet. För det kanske är någonting som de går runt och liksom tänker på hela 

tiden. Eller kanske, det är det ju såklart. Och […] då så bara blir det ännu tydligare. 

[N]är lärare pekar ut dem. Även om han kanske gjorde det på ett sätt där han ville 

visa inkludering liksom. Men då kanske det blev lite ändå lite skadligt där.  

Det antas att eleverna omtalas som ständigt medvetna om sin marginalisering som 

muslimer i en svensk skola, även om resonemanget är något otydligt. Studenten anser 

att lärarens goda intentioner kan få negativa konsekvenser och det finns ett 

grundantagande om att många elever gärna vill sälla sig till majoriteten istället för att 

uttrycka sina olikheter. Det finns stöd i forskningen (jfr Fiedler 2008) för antagandet 

men utifrån yttrandet finns också undantag i och med att en elev motiverades av lärarens 

frågor. Integrering av elevernas egna erfarenheter kan alltså vara positiv, men risken för 

utpekande tycks väga tungt och är möjligen inte värd att utmanas.  

Dilemmat återkommer i samtal om anpassningar i svenskundervisningen. De 

flesta av deltagarna uppger att de har upplevt hur elever i behov av anpassningar får 

arbeta i separata grupper och det framgår att fysisk exkludering har både för- och 

nackdelar beroende på hur den genomförs. En utsaga lyder: 

[N]är jag var på min VFU nu i svenskan då så […] skulle [eleverna] få skriva ett PM 

då, det var i trean. Och de skulle få läsa igenom massa olika artiklar och då sa läraren 

till mig i förväg att det var en elev med dyslexi. Och hon sa att […] om du vill kan ju 

du sätta dig i rummet här och läsa dem högt. Men då erbjöd ju hon det som en 

                                                
17 UVK är en akronym för utbildningsvetenskaplig kärna, vilket innebär kurser på lärarutbildningen som 
behandlar skolväsendet från organisatorisk nivå till elevnivå, bland andra skolutveckling, styrdokument, 
allmändidaktik och specialpedagogik (Utbildningsplan för ämneslärarprogrammet).  
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möjlighet för alla. Är det någon som vill lyssna på det så gå in i det rummet. Och då 

visste ju den här eleven att ”ja men jag ska gå in där för jag vill hellre lyssna på det”. 

Men det var samtidigt inte som att… ”du går ut där själv” utan att ”alla får om ni 

vill”. […] Så det var ett sätt liksom att inte göra det så utpekande liksom men att 

ändå ge möjligheten. 

Deltagaren belyser att fysisk exkludering är positivt om det erbjuds för alla elever. 

Något som kan noteras är att inga andra positiva aspekter av metoden lyfts, utan värdet i 

undervisningsstrategin tycks ligga i det faktum att ingen blir utpekad. Exemplet kan 

jämföras med Meyer, Park och Kulkarni (2020) som menar att en god inkludering 

skapas när en anpassning görs tillgänglig för alla. En annan upplevelse från VFU av mer 

negativ karaktär framgår också: 

Då var det några elever, tre eller fyra i den klassen, som hade svårt att läsa. Och när 

de skulle ha genomgångar och eleverna skulle läsa liksom ett stycke i liksom 

helklass, då fick jag ta ut de eleverna varje lektion och sitta och läsa högt för dem. 

Men då var ju det alltid samma tre elever och jag vet inte, jag tror inte att de tyckte 

det var jättekul. Att liksom hela tiden bli utdragna för att de inte kunde läsa lika 

snabbt som de andra. För egentligen handlar det där bara om att det tog för lång tid 

för dem att ta sig igenom texten.  Då var lösningen att någon skulle läsa för dem och 

det blir ju inte heller bra, tänker jag. 

Den fysiska exkluderingen var problematisk när enskilda elever separerades från 

klassen vid varje lästillfälle. Eleverna hade ingen annan svårighet i sammanhanget än att 

de läste för långsamt och deltagaren öppnar för möjligheten till en annan typ av lösning. 

Detta aktualiserar den liberala mångkulturella undervisningen där man menar att 

situationer som denna bör lösas genom att elevens förkunskaper utnyttjas som stöd i 

lärandet (jfr Banks 2019), till exempel med hjälp av texter som anknyter till elevens 

intressen eller hemmiljö. Detta ställer krav på läraren att avgöra om alla elever måste ta 

del av samma material.   

Som nämnt diskuteras också dilemmat huruvida elever ska vara medvetna om att 

läraren aktivt arbetar för att inkludera dem eller inte: 

S1: Elever ska väl kanske heller inte märka att man försöker inkludera allihopa. De 

ska ju känna att de är inkluderade men de ska ju inte känna att de är inkluderade för 

att de har ett visst kön eller för att de har en viss social bakgrund eller för att de 

kommer från ett visst land. Det kanske inte de ska tänka att ”ja nu anpassar läraren 

här för att jag kommer…”, så.  

S2: Nej, det blir lite utpekande. 
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Här framträder återigen oron att vara utpekande. I dialogen verkar studenterna vara 

överens om att eleverna hamnar i en utsatt situation om de är medvetna om att läraren 

anpassar undervisningen för deras skull. Dessutom skiljer sig studenternas syn på 

metoder för en rättvis och likvärdig undervisning från den som bland andra Banks 

(2019), Gay (2010) och May och Sleeter (2010) talar för. I författarnas teorier ska 

elevernas olikheter framhävas, uppskattas och bemötas med lyhördhet i undervisningen. 

I motsats till detta tycks studenterna vilja hjälpa eleverna att smälta in och skydda dem 

från sina egna olikheter. Samtidigt undviks essentialistiska perspektiv genom 

studenternas förhållningssätt, vilket kan jämföras med May (2009) som föreslår kritiska 

mångkulturella metoder, till exempel diskursanalys, för att minska riskerna för 

utpekande och essentialism vid inkludering.  

5.2.2 En anpassad svenskundervisning 

Anpassningar berörs i föregående avsnitt, men framträder även när studenterna 

reflekterar över hur anpassningar främjar en likvärdig undervisning. Utöver de exempel 

utifrån lässvårigheter som tidigare nämnts föreslår deltagarna att läraren kan formulera 

kunskapskraven på ett för alla förståeligt sätt, illustrera undervisningen med bilder och 

ha muntliga genomgångar för att anpassa svenskundervisningen. Uppfattningarna skiljer 

sig från den liberala mångkulturella undervisningens syn på en likvärdig undervisning 

som eftersträvar att eleverna ska tillhandahållas individuella strategier och material 

utifrån deras olikheter (Banks 2019). Deltagarna önskar istället att alla ska få ta del av 

samma arbetssätt och undervisningsmaterial i den utsträckning det är möjligt.  

Studenterna diskuterar två sociala grupper i samband med anpassningar; elever 

med en annan etnisk och/eller kulturell bakgrund än svensk och elever med någon 

funktionsvariation. Ett intersektionellt perspektiv framgår inte, vilket i jämförelse med 

Banks (2020) är viktigt för en mångkulturell och likvärdig undervisning. Något som 

framhävs som en anpassning är ämnet svenska som andraspråk: 

Men om man tänker då att det handlar om att alla ska få […] samma möjligheter att 

lyckas. Så har ju svenskan gjort en grej genom att skapa ett helt nytt ämne. Alltså 

[…] svenska som andraspråk. [D]et var ju ett problem innan att ha klasser där folk 

kom från andra bakgrunder och hade ett helt annat förhållande till det svenska 

språket. Och att jobba på ett bra sätt med så heterogena klasser i just den aspekten var 

ju såklart svårt. Och det är väl en bra grej då att man har gjort en sådan uppdelning. 

För där skiljer det väl kanske så pass mycket att det blir väldigt svårt att bedriva en 

undervisning som ska inkludera samtliga elever. 
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I likhet med lärarna i Obondo, Lahdenperä och Sandevärns (2016) studie kommer 

deltagaren till slutsatsen att stora språkliga skillnader mellan eleverna försvårar en 

likvärdig undervisning. Det är därigenom ett exempel där fysisk exkludering kan vara 

en fördel för likvärdigheten18 men samtidigt påverka inkluderingen i den egna klassen. 

Ett förslag ur ett mångkulturellt undervisningsperspektiv är att andraspråksundervisning 

sker i den egna klassen med individuella anpassningar (jfr Banks 2020). 

Anpassningar belyses även ur ett annat perspektiv. En student menar att läraren 

bör reglera mängden anpassningar för att undvika framtida negativa konsekvenser: 

Och om vi ska förbereda elever för att fungera i samhället så kan inte skolan vara en 

plats […] där de hela tiden inkluderas och så. Det är klart att man ska inkludera 

elever, jag vill absolut inte att det ska framstå som att jag inte menar det, men […] 

jag tycker inte att man kan göra det i alla aspekter för att samhället funkar inte så. 

Alltså jag menar om vi pratar om i svenskan att man i genomgångar och sådär alltid 

ska presentera saker med bilder och det ska vara både muntligt och skriftligt. Ja, men 

när du får ett brev från Försäkringskassan så kommer inte de att presentera det 

muntligt och med bilder och sådär utan det kommer vara i text kanske då. Och då 

måste man ju lära sig det.  

Deltagaren fastslår att individuella och inkluderande lösningar inte alltid erbjuds i 

samhälls- och arbetslivet och eleven måste lära sig att själv anpassa sig till det. Det är 

ett viktigt faktum som kan diskuteras ur ett intersektionellt perspektiv. Studenten 

exemplifierar med läsningen av ett brev från Försäkringskassan och menar att eleverna 

bör utveckla sin förmåga att ta del av texter utan stöd. Oavsett behovsgrad av stöd kan 

läsningen bli än svårare om individens bakgrund orsakar brister i kunskaperna om 

svenskt myndighetsspråk (jfr Banks 2019; Morgan, Farkas, Cook m.fl. 2018). Ett 

intersektionellt perspektiv på undervisningen (jfr Banks 2019) kan därför bidra till ökad 

rättvisa för eleven i framtiden.  

5.3 En möjliggörande svenskundervisning 

En möjliggörande svenskundervisning innebär här realisering av styrdokumentens krav 

på att stärka elevernas egen språkförmåga och främja deras personliga utveckling. I 

intervjun framgick erfarenheter av didaktiska verktyg för elevens utveckling i 

svenskämnet, men bara ett fåtal kan kopplas till mångkulturell undervisning. I ett av 

                                                
18 På grund av textens innehållsmässiga ramar diskuteras inte likvärdigheten i ämnet svenska som 
andraspråk i jämförelse med ämnet svenska (som modersmål). Kursplanerna är olika och därför behöver 
en jämförelse underbyggas av ytterligare forskning och fakta som inte ingår i denna studie.  
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exemplen refererar studenten till en PISA-undersökning19 när hen diskuterar elevens 

egen språkförmåga: 

Om man tittar på deras läsförmåga då så säger senaste PISA att en tredjedel av 

eleverna från årskurs nio saknar läsförmåga att kunna ta sig vidare egentligen. Så då 

är det jäkligt svårt att bygga upp någon språklig självkänsla när de inte har någon 

referens att utgå ifrån. Och då kan det kännas konstigt för mig att utbildningen hela 

tiden förespråkar elevcentrerade arbetssätt och att man i princip inte kan sätta krav på 

eleverna men att jag samtidigt ska stärka deras personliga utveckling genom att läsa. 

Det är något systemfel längre ner att det inte finns någon möjlighet för mig att göra 

det […]. Man kan liksom inte bygga vidare om de inte har någon grund att stå på. 

För att få en sådan där språklig självkänsla och kunna utvecklas så behöver man ju 

basen. 

Läsförståelse framträder som betydande för elevernas individuella utveckling. För att 

stärka den språkliga självkänslan måste eleverna ha en språklig förmåga som ligger på 

gymnasienivå, menar studenten, men statistiken visar att många elever som ska börja 

gymnasiet inte har det. Vidare reflekterar studenten kritiskt över möjligheterna att 

realisera innehållet i svensklärarutbildningen i praktiken. Yttrandet ”att utbildningen 

hela tiden förespråkar elevcentrerade arbetssätt” är av intresse eftersom den 

mångkulturella undervisningen fokuserar individens behov i dess lärandeprocess.  

En annan diskussion i intervjun belyser att styrdokumenten och 

svensklärarutbildningen rekommenderar undervisningsmetoder som alltid förväntas 

vara likadana, vilket gör det svårt att främja elevernas personliga utveckling: 

Man ger dem rätt så strikta ramar för hur man skriver en bra text. Så att utveckla unik 

egenart har jag svårt att se att man gör hos elever. Jag tror snarare man försöker 

forma alla till att skriva likadant. Och tala likadant. Hur […] går man igenom ett 

argumenterande tal eller hur håller man ett argumenterande tal. Då har man fått reda 

på, eller som vi har fått lära oss i utbildningen att man ska ha argumenten i en viss 

ordning och att det ska komma motargument där och så har man sista argumentet i 

slutet och det ska vara det starkaste. Det ska vara så. Det måste vara så. Så lär sig 

eleverna att så är det. Men det skulle vara intressant att ha en elev som har det på ett 

helt annat sätt.   

Reflektionen är unik på det sättet att en önskan om att frångå svenskundervisningens 

ramar till förmån för elevens individuella utveckling finns, men uppbyggnaden av 

svenskämnet på systemnivå försvårar detta. Även föregående citat påtalar att ”det är 

                                                
19 Skolverket (2019). PISA 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.  
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något systemfel längre ner att det inte finns någon möjlighet” till utveckling av språklig 

förmåga. Uttalandena kan jämföras med Banks (2019) vision om mångkulturell 

undervisning som skolreform, vilken omtalas som en svårartad process av 

systemförändringar. Studenternas diskussion belyser hindren med ett fullkomligt 

möjliggörande svenskämne på grund av det ramverk som styr utbildningen. 

6 Diskussion  
Här problematiseras studiens resultat i relation till frågeställning och syfte, och en 

slutsats formuleras. Slutligen framförs förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Attityder till innehållet i mångkulturell undervisning 

Studien är en fallstudie och resultatet är därför inte generaliserbart. Emellertid bidrar 

den till att täcka en kunskapslucka om mångkulturell undervisning i gymnasieskolans 

svenskämne. Studiens unika innehåll kan också väcka nya frågor som stimulerar 

svenskämnesdidaktisk forskning och bidrar till en positiv utveckling av likvärdigheten i 

det mångkulturella klassrummets svenskundervisning.  

Tidigare studier visar hur mångkulturell undervisning på lärarutbildningar görs 

tillgänglig genom valbara kurser eller berörs på generella plan (Blythe Liu 2010; 

Slyfield Brady 2014).  Lärarstudenternas utsagor visar på en liknande tendens på 

svensklärarutbildningen vid det aktuella universitetet under deltagarnas studietid. 

Utifrån studiens frågeställning kan sägas att lärarstudenterna har positiva attityder till 

flera innehållsliga aspekter av mångkulturell undervisning, men den liberala 

mångkulturella undervisningen möter också hinder i en svenskämnesdidaktisk kontext. 

Till exempel framgår motstånd mot att inkludera elevernas kulturella bakgrunder i 

lärandet och det finns svårigheter med en individanpassad undervisning. Resultatet av 

studenternas utsagor tyder därför på att liberal mångkulturell undervisning är svår att 

integrera i svenskundervisningen fullt ut. Samtidigt bjuder studenternas positiva 

inställningar till exempelvis innehållsintegrering till en selektiv användning av delar ur 

de mångkulturella teorier som presenterats här. 

Innehållet i den kritiska mångkulturella undervisningen uttrycks inte av 

studenterna i stor utsträckning, trots att det teoretiskt sett finns möjligheter att integrera 

modellen i svenskundervisningen. Intersektionella perspektiv saknas också och 

möjligheterna med den kritiska inriktningen upplevs därmed fortfarande tämligen 
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outforskade. Nedan följer en fördjupad diskussion utifrån de problemställningar som 

studiens resultat genererat. 

6.1.1 Innehållsintegreringens dilemman 

Skönlitteratur framträder som det främsta medlet för innehållsintegrering, vilket är föga 

förvånande eftersom det genererar en uppsjö av valmöjligheter för läraren till 

mångkulturella arbetssätt och anses i denna studie vara en av anledningarna till att 

svenskämnet kan vara lämpligt för mångkulturell undervisning. Uppseendeväckande är 

däremot att studenterna upplever valmöjligheterna som ett hinder för arbetet med 

inkludering och likvärdighet. Oavsett om svenskläraren avser tillämpa mångkulturell 

undervisning eller inte kvarstår de många lösningsalternativen och behoven av 

individanpassad undervisning, vilket belyser en motsättning mellan lärarens 

likvärdighetsarbete och dennes tidseffektivisering.  

Studenterna föreslår att en uppsättning bestämt material ska finnas tillgängligt, 

men detta hindrar liberala mångkulturella ingångar till undervisningen eftersom 

materialet kanske inte är relevant för alla elever i klassen. Förslaget kan jämföras med 

tidigare forskning av Bergman (2007) som menar att svenskämnet har för stort fokus på 

fakta- och färdighetskunskaper och glömmer att kontextualisera innehållet. Ett 

förbestämt material riskerar att prioritera vad som traditionellt ses som viktig kunskap 

och inte anpassas till det heterogena klassrummet. Om läraren då utelämnar 

kontextualisering eller problematisering med hjälp av exempelvis normkritiska 

förhållningssätt kan undervisningen gå miste om elevernas fördjupade lärande och 

inkludering av vissa elever.  

I intervjun påtalar studenterna ämnen och teman som något givet vid arbete med 

mångkulturellt eller inkluderande material. Det framställer mångkulturell undervisning 

som svår att integrera som en naturlig komponent i lektionerna. Studenterna nämner 

HBTQ-frågor som ett ämne att läsa om, men om detta enbart arbetas med som tema 

framträder det som något annorlunda som inte finns bland eleverna. Risken är då att 

arbetsättet upprättar eller förstärker dikotomiska förhållanden mellan eleverna och 

temats innehåll. Dessutom kan en temabaserad undervisning begränsa möjligheterna att 

anpassa arbetet efter elevernas individuella behov och skapa en pressad tidsram för att 

hinna med alla områden under ett läsår. Att integrera ett mångkulturellt innehåll i fler 

moment kan därför ses som fruktbart i förhållande till lärarnas arbetsbörda och 

elevernas likvärdighet.  
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Det framgår av intervjun att lärarstudenterna genom UVK-kurser tillägnar sig 

kunskaper om hur man anpassar undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, men 

det är oklart i hur stor utsträckning som svenskämnesdidaktiska kurser inbegriper ett 

liknande innehåll. Mångkulturella undervisningsperspektiv verkar i huvudsak 

framställas i samband med kurser som inbegriper skönlitteratur. Ändå visar forskning 

hos bland andra Lim Falk och Wirdenäs (2018), Molloy (2017) och May (2009) på 

mångkulturella undervisningsmöjligheter bortom skönlitteraturen, exempelvis genom 

sociopolitiska perspektiv i skrivundervisningen, läsförståelseundervisning utifrån 

critical literacy eller historiska perspektiv på kultur vilket kan realiseras inom 

svenskämnets språkhistoriska och språksociologiska områden (jfr SKOLFS 2010:261). 

Skälen till studenternas få erfarenheter av mångfaldsperspektiv i universitets 

svenskundervisning går inte att utröna av fallstudien, men de teoretiska möjligheterna 

öppnar för mer forskning inom området.  

6.1.2 Inkluderingens dilemman 

Deltagarna ville skapa likvärdiga undervisningssituationer genom hänsyn till elevernas 

olikheter och inkludering av deras egna erfarenheter i undervisningen, men ständigt 

påtalades risken att peka ut en elevs olikhet och framkalla obekväma känslor hos eleven 

eller klasskamraterna. Gays (2010) studenter har en liknande oro som förklaras med att 

olikhet är ett tabubelagt ämne. Orsaken till oron i detta fall går inte att dra slutsatser om, 

men rädslan kan leda till marginalisering av elever eftersom undervisningen riskerar att 

endast erkänna det som inte är tabu; alltså majoritetskulturens normer. Samtidigt 

undviks kategorisering av eleverna utifrån enskilda identitetsdrag om man inte 

framhäver enskilda individers olikhet i undervisningen, vilket är positivt med hänsyn till 

kritiken av den liberala mångkulturella undervisningens essentialistiska kultursyn (jfr 

May & Sleeter 2010). Oron att peka ut elever kan därmed fylla en viktig funktion, men 

den påverkar också förutsättningarna för att realisera mångkulturell undervisning  i 

undervisningen och kan vara till nackdel för inkluderingen i klassrummet om den 

osynliggör elever utanför majoritetskulturen. 

Svenskämnet har konstaterats innefatta egenskaper som är gynnsamma i en 

diskussion om människors olikheter och bör därmed också ha möjligheten att visa 

vägen för hur det går att bedriva en likvärdig undervisning i enlighet med den 

mångkulturella undervisningens värderingar. Lorentz (2009) skriver: 
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Tolerans, dialog, jämställdhet och acceptans av skillnader borde på ett begripligt 

språkligt sätt utgöra kommunikationen om demokratins roll i samhället. […] Det är 

därför nödvändigt att alla som arbetar med utbildning i ett mångkulturellt samhälle 

blir medvetna om språkets betydelse om man vill göra sig förstådd om t.ex. olikheter 

i samhället. (Lorentz 2009:46) 

Författaren betonar språkets betydelse för förståelse av andra människor och i längden 

för demokrati, då det demokratiska samhället bygger på acceptans av det faktum att 

människor har olika uppfattningar och värderingar. Detta faktum stöder också 

argumentet för att tillämpa mångkulturell undervisning i just svenskundervisningen där 

språket är ämnets bärande del. Oron hos lärarstudenterna visar på ett behov av att 

utveckla språkliga verktyg för läraren att skapa dialog i klassrummet om olikheter och 

våga tala om aspekter som gör varje elev unik.   

Något som saknas i större utsträckning i deltagarnas diskussioner om inkludering 

är normkritiska frågor om genus och sexualitet. Detta omtalas av bland andra Mayo 

(2020) som viktigt för en likvärdig mångkulturell undervisning och kan även vara en 

byggsten i en kritisk mångkulturell undervisning. Ett skäl till att detta inte nämns lika 

mycket som exempelvis anpassningar för elever i behov av särskilt stöd kan vara att 

aspekterna inte naturligt förknippas med mångkulturell undervisning. Eftersom 

svenskämnet är omdiskuterat när det kommer till möjligheter och förutsättningar mellan 

könen (jfr exempelvis Molloy 2007) bör också de variablerna ingå i diskussioner om 

didaktiska vägar mot en inkluderande svenskundervisning. 

I intervjun framstod anpassningar som kompensationsmedel som hjälper elever i 

behov av särskilt stöd att ta del av samma material som deras klasskamrater utan 

särskilda behov. Ett alternativ där elever tilldelas material eller arbetssätt utifrån deras 

förkunskaper eller egna erfarenheter, som inom liberal mångkulturell undervisning (jfr 

Banks 2019), framträder inte. En möjlig förklaring till det skulle i likhet med tidigare 

utsagor från studenterna kunna vara den ökade arbetsbördan det innebär för 

svensklärare. Specialpedagogiska insatser där elever arbetar med en egen pedagog eller 

i en mindre grupp kan vara ett sätt att minska svensklärarens arbetsbörda. Den typen av 

särskiljning behöver dock inte vara det enda sättet att effektivisera undervisningen om 

eleven kan arbeta väl på egen hand genom fysisk inkludering och enkla anpassningar av 

den vanliga undervisningen. Ett annat resonemang är det som lärarstudenterna för fram, 

att svenskämnet har ett ramverk där relativ konsensus råder om vad som ska undervisas 

om och på vilket sätt det ska ske, trots styrdokumentens öppna formuleringar. Arbetet 

ska inte bara vara likvärdigt utan också jämställt, vilket innebär en jämvikt mellan 
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eleverna och de möjligheter som ges. Studenternas utsagor kan problematiseras 

eftersom ett individualiserat material inte nödvändigtvis försämrar jämställdheten, 

eftersom undervisningsinnehållet förutsätts möta kunskapskraven och därmed ge alla 

elever samma möjligheter till likvärdiga kunskaper och måluppfyllelse. Emellertid är 

det minst ansträngande alternativet lärarstudenternas förslag att i så stor utsträckning 

som möjligt bedriva samma undervisning för alla elever. Lärarens arbetssituation kan 

därmed vara en faktor för hur individualiserat likvärdighetsarbetet blir.  

6.1.3 Ett möjliggörande svenskämne  

Banks (2019) dimension empowering school culture genererade temat en möjliggörande 

svenskundervisning, inom vilket studenterna kritiskt belyste hur svenskämnets struktur 

begränsar möjligheterna att stärka och utveckla elevernas språkliga självkänsla till 

förmån för deras självständiga deltagande i samhällslivet. I intervjun framgår en 

diskrepans mellan styrdokument, lärarutbildning och yrkespraktik. Studenterna reagerar 

på att elever ska få möjlighet till personlig utveckling och stärkande av den egna 

språkliga självkänslan, men samtidigt förväntas de lära sig samma saker och bedömas 

utifrån samma principer. Dessutom upplever studenterna att lärarutbildningen 

framhäver individanpassad undervisning i vissa kurser medan andra kurser har ett strikt 

ramverk för hur olika språkliga aspekter i svenskämnet ska läras ut. Studenterna 

uttrycker gemensamma önskemål om att låta eleverna utvecklas individuellt, men de 

olika budskapen från styrdokument och lärarutbildning utgör ett hinder för detta.  

Om individbaserad undervisning är ett problem finns också ett grundläggande 

problem i tillämpandet av mångkulturella undervisningsstrategier, vilket har diskuterats 

ovan. För att vara möjliggörande ska undervisningen förse varje elev med de 

demokratiska verktyg som hen har rätt till och ge eleven röst genom kritiska 

förhållningssätt och medvetenhet om klassrummets sociala strukturer. Motståndet ligger 

i de möjligheter som svenskämnet erbjuder, eftersom de är utformade genom traditioner 

och normer som inte ifrågasätts. När elevens unika egenskaper ska fångas upp ryms de 

inte alltid innanför svenskämnets ramar. Det är sådana traditioner som den 

mångkulturella undervisningen vill utmana. För att det ska vara möjligt krävs att 

svensklärare fördjupar sig i den mångkulturella undervisningens olika möjligheter och 

själva ifrågasätter sitt ämne och sin undervisning.  
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6.1.4 Summering 

Sammantaget har svensklärarstudenterna i studien en god insikt i det heterogena 

klassrummets möjligheter och utmaningar och många verktyg inom den mångkulturella 

undervisningen finns i deras repertoar av didaktiska redskap som kan komma att främja 

likvärdigheten för alla elever. De punkter där studenternas åsikter går isär med den 

mångkulturella undervisningen präglas av traditionella värderingar och normer som i 

vissa fall är värda att bevaras, medan de i andra avseenden är intressanta att utmana för 

att ytterligare undersöka den mångkulturella undervisningens potential. Utifrån detta 

kan lärarstudenter ha goda möjligheter att introducera mångkulturella 

undervisningsperspektiv i sin svenskundervisning och använda de existerande redskap 

som utifrån litteraturen lämpar sig för mångkulturell undervisning (jfr May 2009; Gay 

2010; Molloy 2017; Mayo 2020; Meyer, Park och Kulkarni 2020).. Om nya 

svensklärare bibehåller sina grundläggande värderingar och eftersträvar likvärdighet och 

möjliggörande för alla elever finns det anledning till framtidsoptimism inför ett 

heterogent, mångkulturellt och likvärdigt svenskämne.  

6.1.5 Vidare forskning 

Det finns fog för ett utökat ämnesdidaktiskt fokus på mångkulturell undervisning i 

gymnasieskolans svenskämne inom alla områden eftersom forskning saknas. Vidare 

forskning baserat på denna studie kan emellertid riktas mot några specifika punkter. 

Studenterna kunde ge exempel från olika sammanhang där de erfarit aspekter av 

mångkulturell undervisning under lärarutbildningen, och de flesta erfarenheterna hade 

gjorts under UVK-kurser. Upplevelser från kurser inom de ämnesspecifika kurserna i 

svenska var få, och då svenskämnet har en didaktisk potential för mångkulturell 

undervisning kan det därför vara gynnsamt att studera hur lärarutbildningens 

svenskämnesdidaktiska kurser förhåller sig till detta område.  

I intervjuerna påtalades att elever hyser en misstro till lärares vilja att eleverna ska 

lyckas. Elevernas inställning till svenskämnet och svenskundervisningen kommer 

givetvis påverka huruvida en mångkulturell undervisning kan genomföras och till vilken 

grad. Det kan därför vara av intresse att undersöka elevers perspektiv på innehållet i en 

mångkulturell undervisning. För ytterligare nyansering av den mångkulturella 

undervisningens möjligheter i svenskämnet skulle man också kunna låta 

yrkesverksamma svensklärare ge sin bild av teoriernas innehåll (på ett liknande sätt som 

studenterna i denna studie).  



  
 

 30 

Studien tog inte hänsyn till lärarstudenternas förkunskaper om mångkulturell 

undervisning. För ytterligare perspektiv på lärarstudenters attityder till innehållet i 

mångkulturella undervisningsperspektiv kan en likartad studie upprepas där deltagarna 

har förkunskaper. Sådana studier har genomförts av exempelvis Blythe Liu (2010) och 

Slyfield Brady (2014) och de kunde då belysa lärarstudenters visioner för sina framtida 

heterogena klassrum.   
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Bilagor 
Bilaga A: Utskick till deltagare 

 

Informationsbrev till deltagare i examensprojekt 
Du är i egenskap av svensklärarstudent välkommen som deltagare i en gruppintervju som ligger 
till grund för ett examensarbete på ämneslärarprogrammet på [ett universitet i södra Sverige20].  
 
Studien görs inom området för svenskämnesdidaktik på gymnasienivå, och de centrala frågorna 
berör mångkultur i undervisningen. Jag vill undersöka svensklärarstudenters erfarenheter och 
uppfattningar om mångkultur i svenskämnet ur ett didaktiskt perspektiv. Som deltagare kommer 
du att diskutera frågor som berör svenskämnesdidaktik i relation till mångkultur, likvärdighet 
och personlig utveckling. Materialet kommer att analyseras utifrån utbildningskonceptet 
multicultural education.  
 
Kriterier för deltagande är att du studerar till ämneslärare i svenska på gymnasienivå och att du 
har genomfört minst en VFU-kurs i svenskämnet. 
 
Intervjun är en s.k. fokusgruppintervju. Genomförandet går till så att 4-6 deltagare för en 
diskussion ledd av en moderator (undertecknad). Intervjun förväntas ta ca 60 minuter och 
kommer att dokumenteras genom ljudupptagning. 
 
De uppgifter du lämnar innan, under och eventuellt efter intervjutillfället behandlas 
konfidentiellt och anonymiseras. Uppgifterna skyddas av Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (se ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
och God forskningsed (2017) och dataskyddsförordningen GDPR. 
 
Handledare för arbetet är FD Sofia Ask, Linnéuniversitetet.  
 
Vid frågor, kontakta mig eller min handledare via e-post.  
 
Vänliga hälsningar 
Vanja Floryd, studerande på Linnéuniversitetet.  
  

                                                
20 Namnet har raderats i bilagan på grund av konfidentialitetsskäl. 
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Detta dokument läses igenom innan intervjutillfället. Skriv under och ta med till 

intervjun eller skicka med e-post. Det är även möjligt att skriva under dokumentet vid 

intervjutillfället. 

 

Samtycke till deltagande i forskningsprojekt 
Genom att delta i intervjustudien som beskrivs på föregående sida ger du ditt samtycke till att de 
uppgifter du lämnar samlas in, dokumenteras och utifrån relevans används i ett studentarbete på 
avancerad nivå på ämneslärarprogrammet vid [ett universitet i södra Sverige].  
 
Med uppgifter menas utsagor i intervjun och de personuppgifter som forskaren har kännedom 
om. De personliga uppgifter som samlas in utgörs enbart av antalet terminer på 
lärarprogrammet, och antalet terminer i svenskämnesstudierna, eftersom det bedöms ha relevans 
för studien. 
 
Samtliga personliga uppgifter anonymiseras i forskningsrapporten. Alla uppgifter du lämnar 
behandlas konfidentiellt och i riktlinje med de fyra forskningsetiska principerna utifrån 
Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning”: 
 
Informationskravet: Du är informerad om din uppgift i projektet och ditt deltagande är 
frivilligt.  
 
Samtyckeskravet: Du ger ditt samtycke till deltagande, insamling och behandling av de 
uppgifter du lämnar i samband med ditt deltagande i projektet. Du har när som helst rätt att 
lämna projektet utan att delge anledning och du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke av 
behandling av de uppgifter du lämnat. 
 
Konfidentialitetskravet: Eventuella etiska känsliga uppgifter som kan uppkomma i samband 
med intervjun faller under forskarens tystnadsplikt i samråd med handledare. Alla uppgifter i 
studien som kan göra personer identifierbara kommer att anonymiseras så att ingen 
uppgiftslämnare, plats eller person omtalad i intervjun kan identifieras av utomstående. 
Uppgifter kommer att lagras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och utomstående 
ska inte på något sätt kunna komma i kontakt med uppgifterna.  
 
Observera att detta är en intervjustudie i grupp. Du samtycker till att inte sprida uppgifter om 
andra uppgiftslämnare och eventuella känsliga uppgifter som kan komma att omtalas i 
intervjusituationen. 
 
Nyttjandekravet: De uppgifter du lämnar används endast i forskningsändamål. 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och lämnar mitt medgivande att delta i 
studien.  
Namnunderskrift____________________________________________________ 
Ort och datum______________________________________________________ 
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Bilaga B: Intervjufrågor till fokusgruppintervju 

• Vilken termin/vilket studieår är du på i lärarutbildningen? 

• Hur många terminer har du studerat svenska för ämneslärare? 

 

• Vad tänker du på när du hör begreppet “det heterogena klassrummet”?  

• Vad tänker du på när du hör begreppet “mångkulturell undervisning”? 

 

• Vilka erfarenheter har du av det material, de exempel eller aktiviteter som 

används i svenskundervisningen när det kommer till inkludering av alla elever 

(utifrån t.ex. etnicitet, kultur (nationell och social), socioekonomi, religion, kön, 

genus, sexualitet eller funktionsvariation)? (Genom t.ex. teoretiska kurser, 

fältstudier eller VFU.) 

 

• Vilka erfarenheter har du av olika sätt att arbeta för demokrati- och 

likvärdighetsuppdraget i svenskämnet? (Genom t.ex. teoretiska kurser, 

fältstudier eller VFU.) 

 

Fostransuppdraget syftar till skolans uppdrag att fostra eleverna till “rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande” (SKOLFS 2011:144). Detta kan inbegripa 

direkt eller indirekt förmedling av olika värderingar. 

• Vilka erfarenheter har du av arbete i svenskämnet i linje med 

fostransuppdraget? (Genom t.ex. teoretiska kurser, fältstudier eller VFU.) 

 

Enligt styrdokumenten ska svenskämnet “stödja [elevernas] personliga utveckling” och 

generera ”tillit till [deras egna] språkförmåga” (SKOLFS 2010:161). Dessutom ska 

elevernas utveckling av sin ”unika egenart” möjliggöra deltagande i samhällslivet 

(SKOLFS 2011:144).  

• Vilka erfarenheter har du av arbete för att stärka elevernas språkliga självkänsla 

och personliga utveckling genom svenskämnets färdigheter (läsa, skriva och 

tala)? (Genom t.ex. teoretiska kurser, fältstudier eller VFU.) 

 

• Vilka möjligheter och vilka hinder eller utmaningar ser du inom ramarna för 

svenskundervisningen (innehåll, kunskapsmål och -krav, läraren, skolans 
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påverkan på svenskämnet, etc.), för en inkluderande undervisning, som ger alla 

elever möjlighet att lära sig samma saker oavsett etnicitet, kultur (nationell och 

social), socioekonomi, religion, kön, genus, sexualitet eller funktionsvariation? 

 

 

 


