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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om hur ordningen i klassrummet ser ut på några mångkulturella skolor. 
Syftet med studien är att undersöka hur undervisningssituationen påverkar elever med 
utländsk bakgrund och om den ger dem samma möjligheter att få en utbildning som är 
likvärdig den utbildning som andra elever får i den svenska skolan. Vi undersökte hur sex 
lärare som arbetar i mångkulturella skolor upplever ordningen eller den eventuella bristen på 
ordning i klassrummet, samt vad de anser behöver förändras för att nå önskad ordning. 
Undersökningen omfattar även elevers bemötande av kvinnliga lärare respektive manliga 
lärare i dessa mångkulturella skolor, då synen på jämlikhet mellan könen kan se olika ut i 
olika kulturer. Studien innehåller intervjuer med sex grundskolelärare med 5-34 års 
yrkeserfarenhet bakom sig. Arbetet bygger dessutom på mediabevakning, litteraturstudier 
med den senaste forskningen samt invandring- och skolhistorik. Studien tar även upp hur det 
ser ut i mångkulturella skolor i Kanada för att åtminstone få ett litet internationellt perspektiv 
och för att se om det finns några paralleller till de mångkulturella skolorna vi undersökte.  
 
Resultatet av undersökningen visar att flera av respondenterna upplever att det är stökigare på 
mångkulturella skolor än i skolor med övervägande del svenska elever. De flesta av dem 
anser även att pojkar med annan kulturell bakgrund ”hävdar” sig mer i klassrummet än flickor 
och svenska elever. Det framkom även att flera lärare ansåg att de sociala skillnaderna dvs. 
vilken klasstillhörighet eleven har, vilka värderingar som finns i elevens hem samt 
föräldrarnas utbildningsnivå är avgörande för elevens studiemotivation och uppförande i 
klassrummet. Flera av respondenterna anser även att ett stort problem i mångkulturella skolor 
är svårigheter med kommunikationen mellan lärare och utländska föräldrar på grund av 
bristen på ett gemensamt språk. Just språket och svårigheter med inlärningen av språket kan 
också vara orsaken att elever börjar bryta mot skolans ordningsregler anser en av 
respondenterna. Han menar att om en elev inte lyckas bli duktig i någonting i skolan så kan 
eleven istället bli bäst på att vara sämst och får på så sätt en identitet. Undersökningen visar 
även att lärarna anser sig bli bemötta olika på grund av sin könstillhörighet från elever med 
invandrarbakgrund.  
 
Slutsatsen vi drar av undersökningen är att majoriteten av respondenterna anser att det behövs 
förändringar för att förbättra ordningen och disciplinen i de mångkulturella skolorna, för att 
nå bättre och likvärdiga resultat jämfört med övriga svenska skolan.  
 
Nyckelord: likvärdig, mångkultur, skola, ordning och disciplin.  
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1. Inledning  
 

 Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
 hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
 samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
       
                (Skollagen 1985:1100, 2 §, andra stycket 22). 
 
Redan från början av vår VFU fick vi anledningen att ställa oss följande frågor, ”är det 
möjligt för skolan att förverkliga denna del av skollagen och om inte vilka är hindren?” Den 
direkta upprinnelsen till detta arbete var de subjektiva erfarenheter som vi fick under vår VFU 
i mångkulturella klasser. Erfarenheterna gjorde oss bekymrade men också engagerade i de 
problem som vi kom i kontakt med. Rent instinktivt tyckte vi inte att eleverna fick den chans 
till den utbildning som skollagen säger. För att förstå det vi upplevt har vi försökt sätta in det i 
ett större samanhang och tagit del av tidigare forskning i ämnet. Vi har även undersökt saken 
genom intervjuer för att få ett lärarperspektiv, samt bevakat media.  
 

 Mångkultur beskrivs ofta som en guldgruva för skolor i utsatta områden. Där många 
elever har invandrarbakgrund får undervisningen en internationell prägel. Kulturer och 
språk möts och formar en utbildning helt i takt med den nya globaliserade världen 
resonerar politikerna. Det låter bra. Men så låter det nog bara i offentliga dokument, i 
verkligheten stämplas ”invandrartäta skolor som dåliga. 

          
 (Aftonbladet 2001-10-19). 

 
Har då den mångkulturella skolans stämpel av att vara ”dåliga och stökiga skolor”, något att 
göra med ”att invandrare går där”? Beror det på vilken etnisk bakgrund eleverna har? Kan det 
finnas andra förklaringar? Kan stämpeln vara ett uttryck för fördomar? Det har alltid funnits 
ett visst mått av ordningsproblem bland alla elever i svenska skolor. Sedan har ordning och 
oordning definierats olika från tid till annan. Från en auktoritär disciplinär fostran med aga, 
till en mer förstående fostran som vi har i dag. För att belysa den stämpel som invandrartäta 
skolor har fått, och för att få ett historiskt perspektiv, kan man ha anledning att ställa sig 
frågan; har det alltid och överallt varit speciella ordningsproblem, med barn i skolan som 
invandrat till Sverige?  
 
Ta tiden direkt efter andra världskriget och ett par årtionden därefter som exempel. Då var de 
flesta arbetsinvandrare från Finland, och Italien, men där fanns också en stor grupp som kom 
hit från bl.a. Polen. Nästan alla kom i princip direkt från de tyska arbets- och 
koncentrationslägren. Hur togs de då emot i samhället, i arbetslivet och skolan?  Situationen 
då var en helt annan än den är i dag. Det fanns arbete och en socialpsykologisk beredskap 
med kriget som bakgrund, att välkomna de som flytt från kriget och krigets härjningar. Till 
exempel så gick det att komma nästan direkt från Auschwitz till Tidans väveri i 
Västergötland, bli väl mottagen och socialt accepterad som en del av samhället.  
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Det blev morföräldrarna till en av oss. De fick en trygg framtid och goda vänner. De flesta 
kunde, oavsett om de kom från Italien, Finland eller Polen, med sina särpräglade kulturer, 
samtidigt integreras i det svenska samhället. De har sedan gjort stora insatser med att bygga 
upp vårt gemensamma land, och ändå kunnat behålla mycket av sin kulturella identitet1.  
Men i dag är kontrasterna större mellan de som bor här i Sverige och de som under senare år 
kommit som flyktingar eller invandrat hit. För det första så är antalet människor större som 
söker sig hit och att de kommer från många kulturer som rent geografiskt ligger längre bort, 
än de som kom från Europa åren efter andra världskriget. Men vilka är då skillnaderna, vilka 
är kontrasterna och hur tar de sig uttryck? Man kan nämna olikheter i värdegrund, som många 
gånger är diametrala t.ex., synen på mänskliga rättigheter, synen på kvinnan, religionsfrihet, 
yttrande och tryckfrihet etc. Den kluvenhet som finns, utan att lägga några värderingar i den, 
mellan ”vi och de”, är existentiell och beskriver motsättningen som råder rent allmänt. Det 
finns ett stort utanförskap och en hög arbetslöshet bland många invandrare, men främst bland 
invandrarkvinnor (Sidebäck, Sundbom & Vikenmark, 2000). 
 
Männens status och männens roll blir här inte densamma, varken i familjen eller i samhället, 
som den tidigare var i hemlandet, vilket ställer till sociala problem. Därtill kan man ta 
svårigheter med språket och en inte lika generös attityd som tidigare, hos de människor som 
redan bor i Sverige. Skolan är en tydlig spegel av vad som sker runt omkring i vårt 
mångkulturella samhälle. I de mångkulturella skolorna möts många etniciteter med olika 
seder och bruk, vanor, värderingar och sätt att leva. Ju större skillnaderna är mellan dessa och 
ju lägre ömsesidig toleransen det finns mellan människor med olika kulturell bakgrund, desto 
större blir bristerna i skolans ordning. Så ”samhällets och världens problem” blir skolans 
ordningsproblem. 
 
Skolverket gick den 28 februari 2007 ut med ett pressmeddelande där de hävdade att 
invandrarbarn hade sämre resultat men att detta inte bara beror på skolsituationen utan att det 
finns andra faktorer som bidrar. Mångkulturella skolor anses vara mer stökiga och att det 
därav råder en större brist på arbetsro än i andra skolor. Men denna stökighet kan ha sina 
orsaker i en situation där barnen känner en oro över att de inte kan uppnå de krav som ställs 
på dem (Skolverket, 2007-02-28). Var femte grundskoleelev i Stockholm (närmare 13 000 
elever) byter skola varje läsår och det handlar oftast om att eleverna vill komma bort från den 
kommunala och invandrartäta grundskolan i förorten. Detta har det skrivits om i 
doktorsavhandlingen ”Skolan mitt i förorten” av Nihad Bunar . Nihad som är sociolog och 
skolforskare på Stockholms universitet har tillsammans med doktoranden Jenny Kallstenius 
undersökt vad som händer i Stockholms förorter när allt fler elever byter skola (Bunar, 2001). 
Omflyttningen av elever som vill slippa de invandrartäta skolorna utarmar den kommunala 
skolan och skapar många praktiska och ekonomiska problem. Något vi alla har kunnat 
bevittna med friskolornas frammarsch de senaste åren.  
  
 Man har sedan 1992 haft frihet som förälder att placera sitt barn i den skola man 
 önskar och det har lett till att ca 20 % av dagens grundskoleelever inte går i skolan där 
 de bor. Vad som håller på att ske vill dock få tala om då det fria valet inneburit att varje 
 skola är en konkurrensutsatt enhet. Kapitalet är dess elever med tillhörande skolpeng 
 och därför vill få skolor offentligt delta i en problematiserande diskussion.  

      
 (Bunar:2001) 

                                                 
1 Refererar till en av författarnas egen släkthistoria. 
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På en skola i Landskrona har man försökt lösa de förekommande disciplinproblemen i skolan. 
Genom att sätta upp en regel som säger att eleverna endast får prata svenska under skoltid 
så försökte de få en bättre stämning på skolan. Syftet var också att bryta utanförskapet och få 
bort kränkningar. Det har påvisats att elever pratade med varandra på ett annat språk för att 
förmedla kränkningar mot andra elever. Liknande regler har även satts upp på en skola i 
Malmö (Dagens Nyheter 2007-01-20). 
 
För att ge ytterligare ett allvarligt perspektiv på hur skolor och lärare reagerar och vilken 
inställning vissa har, kan det nämnas att man på en skola, där man tog emot elever från 
Kosovo, endast fann dessa elever som en börda: 
    
 ”Lärarna tyckte att det var jobbigt med så många invandrarelever”, 
    (rektorn på den aktuella skolan) 
     (Aftonbladet 2001-10-19)  
 
Men hur kan det komma sig att lärare har dessa åsikter? Finns det fog för vad de säger, eller 
är det endast förutfattade meningar? Är inte lärarna villiga att arbeta med problematiken? Har 
lärarna inte något socialt ansvar? Vi har båda kommit i kontakt med dessa ”stökiga 
situationer” när vi har gjort vår VFU. En av oss har gjort VFU på en mångkulturell skola som 
har arbetat hårt för att få finnas kvar. De har testat olika profiler för att locka till sig nya elever 
utan större framgång. Nu är beslutet om nedläggning taget vilket har resulterat i massiva 
protester från eleverna och deras föräldrar. Det har gått så långt att de strejkar, dvs. inte längre 
låter sina barn gå till skolan i protest. Orsaken är att när denna skola nu läggs ned så kan det 
bli så att nästan alla barn med invandrarbakgrund i staden samlas på en och samma skola2. 
Utanförskapet och segregationen befaras bli ännu mer kännbar för dessa elever som redan har 
det svårt. Skriverierna i de lokala nyhetstidningarna den senaste tiden om denna skolas 
nedläggning har gjort oss ännu mer angelägna att undersöka detta ”samhällsproblem” . Den 
andra av oss har sett barn med annan kulturell bakgrund som slår och svär mot lärare. Hon har 
sett en bristande respekt mot lärare t.ex. av en 6-årig pojke som anser att en lärare ”inte är 
vuxen” om hon är kvinna. Kan det här vara ett kulturellt betingat problem eller är det bara en 
tillfällighet? 
 
Vi ville då undersöka om bristen på arbetsro, och de ”stökiga” situationerna som vi läst om 
och själva upplevt under VFU´n verkligen är ett problem i den mångkulturella skolan. Med 
den frågeställningen gick vi ut i skolor för att undersöka om så var fallet. Vi ville också 
undersöka om det finns några skillnader i värdegrund och synen på disciplin, relationer och 
jämlikhet, mellan svenska barn och invandrarbarn. Det ligger i lärarens uppgift att veta hur de 
skall förhålla sig till relationer mellan människor och hur de ser på disciplin. Detta för att 
klara av att möta eleverna även i sin fostrande roll. För att finna svar på dessa frågor, måste vi 
först undersöka hur situationen konkret gestaltar sig och ta reda på var lärare anser att 
”problemen” ligger. 
 
Det kanske tydligaste exemplet på vilka problem som kan uppstå på en mångkulturell skola är 
vad som skedde på Hermodalskolan i Malmö. Dokument inifrånredaktionen har producerat en 
dokumentär om Hermodalsskolan som hette: ”Syndabockarna” . Dokumentärfilmaren Evin 
Rubar har intervjuat tio av de ca 20  eleverna som genom våld och hot härskade på 
Hermodalsskolan.  

                                                 
2 Var eleverna kommer att hamna är inte klart i dagens läge. 
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Genom skadegörelser på skolan och våld mot både andra elever och lärare gick det så långt att 
skolan var tvungen att läggas ned. Dessa cirka 20 elever tog över ledarskapet på skolan och 
satte skräck i alla runtomkring dem. Både elever, lärare samt övrig personal var rädda för att 
gå till skolan. Vid ett tillfälle försökte några av eleverna att bränna ned skolan. Skolminister 
Jan Björklund engagerade sig mycket i denna skola och förordade hårdare disciplin. Detta 
ledde till att man började polisanmäla allt som skedde på skolan. Men problemen var så stora 
och frekventa att polisanmälningar var tvungna att göras i stort sett dagligen. Då svensk lag 
förbjuder att man flyttar en enskild elev mot dess vilja så gick det inte att få bort de elever 
som låg bakom problemen. I stället fick man flytta på alla de 250 elever som gick på skolan. 
Detta var första gången i svensk historia som en skola var tvungen att stängas på grund av 
våld. Hermodalskolan var en skola med nästan uteslutande elever med invandrarbakgrund och 
låg i en förort till Malmö.  
 
I programmet talar de f.d. eleverna öppet om hur de styrde och ställde på skolan men att de 
själva inte mådde bra av detta. De var väl medvetna om vad de utsatte andra på skolan för 
men att de ändå inte kunde hejda sig. Eleverna med invandrarbakgrund upplevde inte att det 
fanns några regler i den svenska skolan. Kontrasten mellan deras hemförhållanden där hård 
disciplinen rådde och den svenska skolans mer fria hållning var alltför stor. De kände aldrig 
att lärarna var några människor som förtjänade respekt likt deras föräldrar. Nästan alla av de 
elever som terroriserade Hermodalskolan hade en stor respekt (eller som många uttryckte det 
rädsla) för sina föräldrar. Alla utom en blev slagna hemma vid brott mot hemmets regler. 
Vanligast är lavett (örfil) eller knytnävsslag mot ansiktet.  
 
Flera av de intervjuade f.d. eleverna i tv-programmet förklarade att de tog ut sina 
undantryckta aggressioner i skolans ”frizon” då de där inte behöver vara rädda för att någon 
skulle slå dem. Att de helt enkelt mådde väldigt dåligt på grund av att de blev agade hemma. 
Skolminister Jan Björklund tycker att han har argument för att det krävs hårdare tag i skolan. 
Men hur skärper man straffet för ett barn som redan fått det strängaste straffet? En av de 
intervjuade eleverna i tv-programmet har nu själv börjat arbeta med ungdomar i en skola. Han 
tror inte att det går att få ordning på de stökiga barnen genom hårdare regler och straff. Han 
menar att eftersom det är förbjudet med aga i den svenska skolan så kommer de utländska 
barn som är vana vid detta hemma ändå aldrig att lyda lärarna. Något förvånansvärt i 
programmet var att alla de intervjuade f.d. eleverna utom en tänker aga sina framtida barn 
trots att de sagt sig själva må dåligt av detta. Det sociala arvet är uppenbarligen starkt. 

(Dokument inifrån: Syndabockarna SVT2, 2007-11-18) 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de olika begrepp som vi använder i arbetet. Vidare 
kommer vi att ta upp de olika historiska faktorerna som har bidragit till den mångkulturella 
skolan vi har i dag, samt den politiska debatten. Vi kommer sedan att gå in på den forskning 
som finns kring vårt ämnesområde i både svensk och utländsk litteratur. Den litteratur vi valt 
ut är relevant för syftet och problemformuleringen. 
 

2.1 Begreppsutveckling 

2.1.1 Kultur och Etnicitet  
Etnicitet är en grupps självidentifikation. Det är att identifiera sig, att ha känslan av att tillhöra 
en grupp. För att belysa begreppet etnicitet kan vi ta som ett exempel; att vara same är att ha 
en etnisk identitet. Samerna har en egen historia och en egen kultur, men man är samtidigt en 
del av den finska, norska, svenska och västerländska kulturen. Man kan också vara etnisk 
kurd och bo i flera länder. Etniciteten har med ursprung att göra vilket inte med nödvändighet 
betyder att man kommer från ett specifikt land. Man kan alltså inte välja att bli kurd t.ex. 
Därtill behövs det alltså sedan en beskrivning av vad det innebär att vara same, kurd etc. 
Etnicitet är alltså ett mer statiskt begrepp än kultur.   
 
Kulturbegreppet är dynamiskt och kan beskrivas som andligt odling, bildning, ett sätt att leva. 
Man kan tillhöra den västerländska kulturen eller den asiatiska, muslimska, afrikanska eller 
annan kultur. Så man kan vara asiat, bo i USA och tillhöra den västerländska kulturen. 
Kulturbegreppet är dynamiskt. Den andliga odlingen manifesterar sig i språk, traditioner, 
religion, estetiskt skapande och kreativa uttrycksformer (konst, litteratur, musik, teater med 
mera), teknologi och annat som bildar en kollektiv identitet. I allmänt tal brukar sägas, att 
man har kulturell bakgrund men etniskt ursprung. Begreppet kultur är större än etnicitet, men 
begreppen är inte helt entydiga och går delvis över och in i varandra. En människas kultur står 
i relation till hennes socialklass, etnicitet, miljö och könsroll, men kan inte reduceras till ett av 
dessa begrepp (www.wikipedia.se). 
 

2.1.2 Segregation assimilering och integration 
Med segregation menas när olika grupper i samhället delas upp fysiskt i olika områden. 
Uppdelningen sker då oftast beroende på social inriktning, position i arbetslivet eller efter 
kulturell position.  
 
Med assimilering menar man olika minoritetsgrupper som helt överger sin kultur för att gå 
över till den svenska kulturen. Till skillnad från assimilering så är integration människor som 
flyttar till Sverige men endast blir en del av svenska samhället men inte ger upp sin kultur. 
Många assimileras dock efter ett tag i Sverige (SOU 1996:143). 

2.1.3 Svenskar 
Frågan om vem som är svensk och vem som inte är det är omtvistad och känslig. I detta 
arbete avses en ”svensk person” vara någon som är född i Sverige och  har föräldrar som är 
födda i Sverige. 
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2.2 Historik 

2.2.1 Skolan 
Först var utbildningen informell och primitiv. Den var i anslutning till familjen, produktionen 
eller andra sociala uppgifter. Man lärde sig saker för att överleva helt enkelt. Överklassen var 
endast de som kunde skaffa sig bildning fram till 1800-talet. De undervisades då inom 
humanistiska och klassiska ämnen då naturvetenskap var något de ej behövde. I och med den 
protestantiska kyrkans kamp mot katolicismen genom katekesläsningen kom ett behov av 
läskunnighet hos massan i Sverige. Även det militära och industrialiseringen behövde ett 
läskunnigt folk. När det behövdes mer arbetskraft fick alltså fler bildning. En del insåg här 
också att skolan kunde tjäna som kontroll över de lägre stående samhällsklasserna, då superi, 
brottslighet och fattigdom var stora problem under denna tid i Sverige. De som mest drev på 
denna utveckling till folkskola var den nya medelklassen, bestående till stor del av köpmän 
och hantverkare pga. den nya produktionsordningen.  
 
De högre klasserna såg dock ej med blida ögon på detta skede. De ansåg att det rent av var 
grymt mot underklassen att ge dem bildning. De skulle ju då komma att ringakta sin givna lott 
i livet och till slut bli oregerliga. Dock hade överklassen länge ensamrätt till all annan 
utbildning än folkskolan. Underklassen var således utesluten från läroverk, gymnasieskola, 
högskola och universitet. Enhetsskolan fick sin slutliga form först i slutet av 1960-talet. Mot 
slutet av 1800-talet kämpade arbetarrörelsen mot det borgliga och religiösa förtrycket genom 
att ha egna socialistiska söndagsskolor. Det är först när ett samhälle har ekonomiskt överskott 
som det kan bekosta en utbildning som ej är direkt produktivt lönsam. Ett sken av valfrihet 
ligger över den skola vi har i dag. Vem som helst kan bli vad som helst, men är det så enkelt? 
(Levin: L 1973)  
 
Skolan var från sin begynnelse byggd som en auktoritär institution där lydnad eller straff var 
grundpelarna. Skolagan förbjöds i folkskolestadgan 1958 och 1966 försvann föräldrarnas rätt 
att aga sina barn. 

 
”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande handling”. 

(Sveriges rikes Lagbok, Föräldrabalken 6 kap.1 paragrafen) 
 

Denna nya lag räddade många barn från både fysisk och psykiskt lidande och efterföljande 
trauman men lämnade också skolan utan sitt enda maktmedel.  
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Det finns nu många krafter i vårt samhälle som verkar för en tillbakagång till en strängare och 
mer auktoritär skolform. Offentliga personer som Bert Karlsson har gått ut i medierna och 
vädjat till att man skall återinföra skolagan.  
 

Jag tycker faktiskt att man ska få aga folk i skolan. Det är okej om läraren gör 
det i måttlig form. Givetvis får man se över det från fall till fall, men jag har ju 
själv blivit ganska bra av det som du kan se. Det är inte klokt hur det ser ut i 
skolorna i dag. Tolvåringar kan slå ner lärare, medan lärare inte ens får ta i 
eleverna. Den lärare jag respekterade mest som barn kunde ge mig en örfil och 
skicka ut mig i korridoren. Det lärde mig respekt. I dag har barnen inte ens 
respekt för polisen. Lagen mot aga borde aldrig ha införts. Den har förstört 
skolan. Eleverna knäcker ju lärarna i dag. 

(Aftonbladet 2002-12-12) 
 
Agan ansågs förr vara ett högst nödvändigt element i den svenska skolan. Det var många som 
protesterade högljutt när den kroppsliga bestraffningen förbjöds. Nedanstående citat belyser 
detta. Så här såg den pensionerade läraren Martin Uhlin på borttagandet av skolagan i sin bok 
om fostran 1959: (Som även tjänstgjorde som lärare på Vasaskolan i Gävle 1929-1945) 
 

Jag har nu arbetat som lärare i 50 år och ser med förskräckelse på vad som nu 
håller på att ske inom skolan och i samhället. Skolbegåvningar kommer längst i 
samhället, det har statistiska undersökningar kommit fram till.  
Och en skolbegåvning grundar sig mycket på anpassningsförmåga. Men nu 
skall barn inte längre lära sig att anpassa sig utan uppmuntras till att ha en fri 
vilja. De skall inte längre danas till kampen i den hårda tillvaro som faktiskt 
väntar dem. Vördnad för föräldrar och lärarauktoriteten har blivit en bisak. 
Och man ser nu kroppsagan endast som ett uttryck för våld och sadism. När jag 
var ung så fick vi barn stå och äta vid bordet under tystnad! Nu sitter barn ned 
vid bordet, pratar och tar upp plats från de äldre. Barnen regerar i hemmen, ej 
de vuxna. Som resultat av detta kan vi nu se den nya ungdomskriminaliteten. 
Hyfs och hållning har ersatts av pjosk. Förespråkare av denna nya fria fostran 
har tom beklagat sig över att det inte är praktiskt möjligt för eleverna att röka 
under lektionstid.  

 
Tur att vi i alla fall har kvar kristendomsundervisningen i skolan som genom 
bibeln stoppar upp en del av pjosket! Nu anordnas tom möten mellan elever, 
lärare och föräldrar för att finna den lämpligaste formen av samvaro i 
föreningen Hem & Skola. Väldigt mycket virr varr skapar detta. Moralregler 
och rättsnormer skall nu ”lekas in” istället för att läras in. Och därför skall nu 
kroppsagan tas bort!  Man tycks helt förbise alla snart rättslösa lärare. När en 
lärare nu tillrättavisar en elev kan den kaxigt svara att läraren kan få böter om 
denne ger eleven stryk. Om detta får fortgå så är nog lärarbanan snart 
avbefolkad. Nu snart kan föräldrar kalla på polis om eleven får en välförtjänt 
örfil. De borde istället vara glada att någon tar på sig ansvaret att uppfostra 
barnet. När kroppsagan helt är borttagen så kommer kulmen på avfostringen 
vara nådd. För det är ändock kroppsagan som avlat fram den så berömda 
nordiska rättskänslan. 

 
(Uhlin.M, 1959) 
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Den norske kriminologen Neils Christie ifrågasatte skolans syfte 1972 i sin bok ”Om skolan 
inte fanns”. Där jämförde han skolan med kriminalvårdens anstalter och såg skolan som en  
överbyråkratiserad förvaringsanstalt med icke produktiva ungdomar. Han menade också att en 
av skolans uppgifter är att betjäna klassamhället. Om skolan stängdes skulle en slöja dras 
undan. Då skulle vi verkligen få uppleva det sociala arvets betydelse på allvar och tvingas ta 
upp diskussionen om vilka som skulle få samhällets gunster och på vilka villkor. Hans 
alternativ är en starkt decentraliserad skola som skulle vara ett samhälle i miniatyrformat. Där 
skulle skolans personal tillsammans med eleverna bestämma budgeten för skolan och vad som 
skulle läras ut.  
Han tyckte också att lönerna på ”toppjobben” i samhället skulle sänkas. På så vis skulle 
arbetskraften fördelas bättre på alla yrken och de verkligt intresserade skulle ändock kämpa 
för dessa arbeten (Christie,1972). Andra går längre med hela skolan som idé. Ivan Illich 
(1970) pekar på att elever från lägre klasser endast kan känna sig misslyckade i skolan då det 
bara är skolkunskap som räknas. Han menar att det finns bättre vägar än skolan att lära sig 
saker på. Dessa två tar dock inte hänsyn till vad vårt samhälle behöver för att överleva. Hade 
vi inte dagens skola hade vi kanske haft ett mer markant klassamhälle där vi ”ärvt” våra 
föräldrars yrke eller arbetslöshet i en större utsträckning. Fortfarande spelar det sociala arvet 
men elever av i dag har i alla fall en viss chans till att utbilda sig till det de vill genom rätten 
till att få gå i skolan. Denna möjlighet finns ju inte i alla länder på vår jord. Men för den 
sakens skull har det inte förändrat vårt samhälle mot den totala jämlikhet man kan önska. 
Oftast får man inte automatiskt en hög befattning bara för att man kommer från överklassen 
utan för att man har en lång utbildning och höga betyg (Levin: L 1973). 
 
 -Alla som kommer från arbetarklassen, invandrarfamiljer, är ensamstående  
 mödrar eller har det fattigt och svårt av andra omständigheter kommer jag  
 att sätta MVG på. Ni som kommer från bättre förhållanden kommer att få  
 skitlåga betyg  
 -Kan man verkligen göra så 
 -Javisst, visste ni inte att den svenska skolan ska vara samhällsförändrande?  
   (Samtal mellan en lärare och elever som vi bevittnat ) 
 
Detta var ju såklart inte på allvar men han ville få igång en diskussion om hur stora 
valmöjligheter egentligen vi har i livet. Vilka kan verkligen bryta med sitt sociala arv? Är vi 
så fria som vi gärna vill tro, bara för att valmöjligheterna finns där? Det finns stora skillnader 
i resultat mellan svenska elever och elever med utländsk bakgrund. Störst är skillnaden (vad 
gäller läsförståelsen) mellan svenska elever och elever med utländsk bakgrund som är födda 
utomlands. Men även elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige presterar som 
grupp sämre än svenska elever (Skolverket, 2003). 
 
Med en sämre läsförståelse får eleven det svårt med alla andra skolämnen och den sociala 
interaktionen. Hur kan vi då förändra skolan så att en så central färdighet som läsförståelse 
blir bättre hos invandrarelever?  Läsförståelse är också viktig om man skall fortsätta till högre 
studier. Två tredjedelar av ungdomarna från högre tjänstemannamiljöer väljer det 
naturvetenskapliga eller det samhällsvetenskapliga programmet i gymnasieskolan, det vill 
säga de program som på bästa sätt förbereder för studier vid universitet och högskolor.  
Endast en tredjedel av ungdomar från arbetarhem väljer dessa program. Ungdomarna från 
arbetarhem väljer istället mer direkt yrkesinriktade utbildningsprogram. Här spelar tradition 
och inställning till studier i hemmiljön en stor roll (Högskoleverket, 2002). De 
undersökningar som gjorts visar på klara samband mellan den kultur barn möter i sitt hem och 
deras utbildningsval.  
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De viktigaste faktorerna bakom den sociala snedrekryteringen är i nämnd ordning: 
föräldrarnas utbildning, deras sociala klass och deras ekonomiska ställning. Effekterna av de 
institutionella faktorerna och de förändringar av utbildningssystemet som gjorts verkar 
betydligt svårare att bedöma. Avkastningen på utbildning stiger på grund av flera orsaker med 
social klass och skapar på så sätt olika incitament för olika socialgrupper. Det är dock endast 
ett fåtal studier som diskuterar detta överhuvud taget, än mindre som försöker uppskatta 
betydelsen av dessa effekter. Den genomgångna litteraturen tyder dock på att effekterna kan 
vara betydande. Detta ger andra implikationer och ställer andra krav på de åtgärder som gjorts 
med syfte att minska den sociala snedrekryteringen än vad den sociologiska litteraturen visar 
(Ranehill, 2002).  
 
Man kan dra slutsatsen att den sociala tillhörigheten innebär en snedrekrytering till högre 
studier. Men hur fördelning på socialgrupper ser ut för invandrare och vad den fördelningen 
innebär kan man inte uttala sig säkert om, då det är svårt att hittat någon statistik över detta.  
Det är således omöjligt att veta hur många som kan inordnas under respektive socialgrupp. 
Men den sociala tillhörigheten bör innebära samma konsekvenser som för den övriga 
befolkningen. Man kan trots saknaden av statistik anta att invandrare har det svårare att ta sig 
upp och fram i samhället. 
 

2.2.2 Invandringen 
Genom tiderna har människorna alltid flytt till andra länder. Överlevnadsinstinkten är oftast 
den drivande kraften att fly från landet. Krig och andra katastrofer har gjort att människorna 
inte längre har något val. Fattigdom och förtryck är en annan stor anledning till att människor 
söker sig till andra länder men även driften att kunna utöva sin religion fritt.  
 
Under åren 1950-1957 skedde stora folkvandringar från Sydeuropa till Väst- och Nordeuropa 
där det var stor brist på arbetskraft under kriget. Under oljekrisen 1973 var inte behovet lika 
stort efter arbetskraft men trots detta så minskade ej invandringen. De som invandrade vid 
denna tidpunkt var de som kom hit för att söka sig till sina familjer som redan invandrat under 
kriget. Mellan åren 1982 till 1992 var antalet asylsökande fyra gånger mer i eu-länder än till 
övriga länder i världen. De som invandrade då var även från hela världen. Kommunikationen 
mellan länderna var nu så pass bra att man kunde söka sig till andra länder än grannlandet. 
Drivkraften var ofta för att söka arbete i de rikare länderna för att få ihop sitt levebröd. Under 
perioden 1950 till 1995 har cirka 1.7 miljoner människor invandrat till Sverige vilket 
motsvarar cirka 20-30 000 människor per år. Mellan år 1963-1972 var invandringen stor från 
Finland och ett år var det så många som 40 000 som invandrade till Sverige. Statistiken har 
dock sina upp och nedgångar beroende på situationerna i omvärlden. Främst beroende på hur 
läget sett ut i länderna: Chile, Etiopien, Irak, Iran, f.d. Jugoslavien, Libanon och Somalia. 
Många av dem som invandrat är unga människor och under åren 1991-1995 var 45 procent 
ungdomar och barn under 20 år (Fredriksson & Wahlström, 1997). 
 
Enligt en undersökning av statistiska centralbyrån (2006) så har antalet invandrare med 
eftergymnasial utbildning ökat med ungefär 1 procent per år efter år 1990. Skillnaderna i 
eftergymnasialutbildning mellan invandrare och svenskar är nu mycket liten. Andelen 
invandrare som enbart har förgymnasial utbildning är dock större än svenskar.  
Av dem som invandrat de senaste åren har betydligt fler högskoleutbildning och det kan bero 
på att andelen unga invandrare ökat (SCB, 2006) (Välfärd, 2003). 
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2.2.3 Den politiska debatten 
Kristdemokraterna vill att skolelever ska få skriftliga omdömen i ordning och uppförande 
samtidigt med betygen. Deras program syftar till att komma åt oordningen och den bristande 
respekten i landets grund- och gymnasieskolor.  
 
  Det är som de flesta vet ett jättestort problem på många håll.  

  (Inger Davidsson – Kristdemokraterna, Ledamot i riksdagen) 
 
Det skriftliga omdömet kan ange om eleven gör sig skyldig till mobbning, kränkande 
behandling, skadegörelse eller på annat sätt inte har följt tillsägelser eller regler (Gefle 
Dagblad 2006-12-14). Folkpartiet i Gävle vill att alla skolor ska få möjlighet att erbjuda 
skriftliga omdömen om eleverna från och med årskurs ett. I en motion till 
kommunfullmäktige i Gävle som folkpartiet lämnade in i mars 2007 skriver man att skriftliga 
omdömen kan vara ett sätt att tydliggöra för föräldrarna hur deras barn ligger till i skolarbetet. 
 

Vi vill inte tvinga skolorna utan ge dem möjlighet till detta. Om skolan inför 
detta så ska föräldrarna själva få bestämma vilken typ av information de vill ha.  

(Per-Åke Fredriksson, oppositionsråd för folkpartiet i Gävle)  
 
Han tror starkt på denna idé och är övertygad om att många föräldrar välkomnar detta betyg. 
Han menar att informationen som ges i dagens läge till föräldrarna är för otydlig. Han tror 
därför att det är lätt att det uppstår missförstånd mellan lärare och föräldrar. Och att man 
genom detta betyg kan kontrollera att ingen halkar efter i undervisningen. Barn- och 
ungdomsnämndens ordförande Jens Leidermark (socialdemokraterna) är dock tveksam till 
betyget. Han tror att ett barn helt kan tappa sin lust till att studera om det tidigt blir stämplade 
som ”dåliga” (Gefle Dagblad 2007-03-02).  
 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Svensk forskning 
Lange & Hedlund (1998) har gjort en undersökning för Centrum för invandrarforskning vid 
Stockholm universitet kring lärarens uppfattning av den mångkulturella skolan.  
Undersökningen kretsar huvudsakligen kring hotet och våldet mellan rasistiska grupper och 
olika etniska grupper samt våld gentemot lärare men även lärares uppfattning av att arbeta på 
en mångkulturell skola. Undersökningen bygger på en enkätundersökning där ett antal lärare 
mellan 30-60 år deltog. Undersökningen visade att lärarna på skolor med mer än 25 procent 
invandrare kände en större olust inför att gå till arbetet än de lärare som arbetade på skolor 
med färre än 25 procent invandrare. Var fjärde lärare ansåg i undersökningen att islams 
framfart var ett hot mot vårt samhälle och dess värderingar. Resultatet visade ändock att en 
stor andel av respondenterna anser att undervisning av elever med olika kulturellt och etniskt 
ursprung medför positiva konsekvenser. 14.4 procent av de svarande ansåg att det i ganska 
eller mycket hög grad uppstår disciplinproblem när det finns elever med annan kulturell 
bakgrund i klasserna. En stor andel menade även att bristande språkkunskaper medför 
problem samt att elevers och lärares värderingar och syn på könet kan skapa konflikter. Totalt 
sett anser 11.3 procent av lärarna att för stor andel elever med invandrarbakgrund skapar 
mycket stora negativa konsekvenser i skolan (Lange & Hedlund,1998).  
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SOU 1996:143-rapporten tar upp den problematik och möjligheter som vi stöter på i den 
mångkulturella skolan idag. I en diskussion leder författarna läsarna in i de problem som 
förekommer i skolan och ideologin om hur människor ska mötas. Rapporten betonar att: 
 
  I jämlikhetsideologin ligger också tanken att det är bra att människor möts, delar  
  samma villkor, konfronteras med varandras verkligheter och uppfattningar och  
 utvecklas tillsammans.  
     (SOU1996:143 sid 17) 
 
I rapporten framgår det att det våld som förekommer i skolan ofta har sin grund i etniska 
motsättningar och många gånger beror på det utanförskap många invandrare känner. Därmed 
anser de att skolan måste möta dessa elever och ge dem bekräftelse för att stärka deras 
identitet, samtidigt som de skall leda dem in i det svenska samhället. De anser att det har skett 
en förvirring kring reglerna i skolan, då många invandrare är vana vid hårdare regler och 
straff hemma. Då den svenska skolan ej bestraffar dem som de är van vid hemma känner de 
att skolan är en plats där man kan göra vad man vill. Vi måste göra reglerna mer synliga för 
barn med invandrarbakgrund menar rapporten. De pekar även på problemet att många barn 
med invandrarbakgrund inte möter svenska barn utanför skolan. Detta anser de beror mycket 
på den bostadsmässiga segregationen. 
 
Enligt islamologen Jonas Otterbeck så har muslimer ett religiöst och kulturellt bagage som 
många svenskar kan känna sig rädda för. Massmedia ger dessutom enligt honom en 
uppförstorad och negativ bild av muslimer vilket kan medföra att många muslimska barn har 
det svårare att skapa sig en god självbild då de ofta möts av negativa attityder. I och med detta 
så händer det att muslimska barn reagerar med ett ”stökigt” beteende. I kulturmöten kan 
jämställdhetsfrågan vara något som skapar konflikter. Synen på könen kan vara mycket olika 
från kultur till kultur vilket kan resultera i olika behandling beroende på om man är flicka 
eller pojke. I rapporten går att utläsa att skolan alltid ska förorda jämlikhet mellan könen så att 
flickor får samma förutsättningar som pojkar. Rapporten visar på att det finns svårigheter i 
traditionell undervisning och att nya vägar måste finnas. De skolor där antalet invandrare 
överskrider 50 procent så finns det inte resurser så att eleverna kan lära sig det svenska 
språket, menar en lärare som tidigare arbetat på en mångkulturell skola. Hon säger att: 
 
  Det räcker inte på långa vägar att träffa en handfull med svenska lärare för 
  att lära sig hantera språket.  

     (SOU1996:143 sid. 43) 
 
Enligt rapporten så krävs det mer än att gå i skolan för att lära sig det svenska språket. Många 
av de lärare som medverkat i rapporten menar att det är just svårigheter med språket som 
skapar problem i skolan, och att ta in för stor andel elever med annat etniskt ursprung endast 
skapar belastning och inte nyansering. Lärarna upplever en ständig besvikelse där de känner 
att de inte lyckas förmedla sin kunskap till eleverna (SOU1996:143). I boken ”Skola för 
mångfald eller enfald” från 1997 diskuterar Fredriksson och Wahlström den mångkulturella 
skolan och interkulturell undervisning. Här redovisas dock endast de delar som är relevanta 
för detta arbetes frågeställning. Precis som i SOU1996:143 så anser författarna att mycket av 
konflikterna uppstår när föräldrar och lärare har olika uppfattningar kring disciplin och 
respekt. De anser att vi alla måste mötas på ett sätt som är positivt och utvecklande för att inte 
skapa konflikter. Men att alla problem inte kan lösas i klassrummet då det finns beslut som 
inte läraren rår på. Skolans funktion och möjligheter beror mycket på samhällets högre 
styrande organ där viktiga beslut tas gällande skolans resurser.  
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Fredriksson och Wahlström säger att man inte alltid kan beskylla misslyckanden med 
undervisningen på skolan och lärarna. 
 
  För en del elever kan skolan vara den faktor som hjälper dem ur problem, medan 
  för andra inga utbildningsåtgärder i världen skulle kunna göra någon skillnad. 

                 (Fredriksson & Wahlström, 1997, s 250) 
 
Författarna menar alltså att det finns olika faktorer som bidrar till varför en elev inte når upp 
till de krav som ställs på dem gällande ordning och uppförande. Problemen behöver inte alltid 
ligga på skolan (Fredriksson & Wahlström, 1997). 
Parszyk (2002) har följt ett antal assyriska elever från förskolan till nian med uppföljningar i 
förskolan, åk 5 och åk 9. I sin bok beskriver hon språkets inverkan på studieresultaten och hur 
uppväxtsituationen har präglat barnen. Efter den avklarade skolgången uttryckte eleverna att 
de upplevt en trygghet med att gå i en skola med enbart assyriska elever men att de hellre 
hade önskat gått på en skola med fler svenska barn. Utomstående hävdar istället att syrianer 
hellre vill vara själva. En del av dem valde att byta till en skola med blandade etniciteter. 
   
 Jag bytte skola. Mamma tyckte att dom svärde för mycket i den andra skolan.  
 (Josef åk 5) 

     (Parszyk, 2002, s 178)  
 
Parszyk (2002) tolkade bytet som ett försök att komma bort från en ”lågstatusskola” med 
enbart assyriska/syriska barn och komma in i en ”finare” skola där eleverna beter sig bättre 
och inte accepterar svordomar. Dock misslyckades integrationen och eleverna söker sig igen 
till andra med samma etniska ursprung. Eleverna kände sig diskriminerade både av lärare och 
andra elever och de upplevde att en negativ stämning gentemot syrianer fanns (Parszyk,2002).  
 
Sara Högdin (2007) har vid Stockholms universitet och Institutionen för socialt arbete skrivit 
en doktorsavhandling kring kön och etnicitet i grundskolan. Högdin har i sin avhandling 
undersökt elevernas utbildningsförutsättningar beroende på olika faktorer. Hon menar att för 
att få en rättvis undersökning är ett könsperspektiv relevant. Då flickor i vissa grupper ofta är 
underordnade både i samhället och i minoritetsgruppen. Dessutom ställer vissa kulturella 
grupper inte alltid samma krav på att flickorna skaffar sig utbildning då de inte förväntas gå ut 
i arbetslivet.  Flickorna kan även bli uteslutna från vissa aktiviteter på grund av kulturens 
seder. Högdin menar att enligt studier blir pojkar med utländsk bakgrund stämplade som 
problembarn av lärare och elever. Författaren menar att Sverige länge varit ett mångkulturellt 
samhälle men att det på senare tid har väckts många kritiska röster kring detta. Hon anser att 
ordet mångkulturalitet har en negativ klang då det delar upp människor i grupper endast. 
Detta tycker hon inte är i samspel med det svenska samhällets värdegrund.  
 
Högdin har sammanställt tidigare artiklar hon skrivit med en enkätundersökning. Enkäten 
avser att ge en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildningssituation. Undersökningen 
genomfördes på fyra grundskolor och ingår i ett större projekt kallad ”Lärandets villkor för 
flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund”. Vidare har författaren valt att göra intervjuer 
med respondenter som t.ex. rektorer. Valet har gjorts för att se över frågan kring befrielse från 
skolplikten i vissa skeenden i utbildningen. Därefter har Högdin gjort en studie av 
lagstiftningen. Högdins studie visade att flickor är mer engagerade i skolan än pojkar. Höga 
betyg och bra utbildning kan därmed antas betyda mer för det kvinnliga könet bland elever 
med invandrarbakgrund.  
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Orsaken kan vara att ett starkt studieengagemang kan kopplas till något feminint och det 
strider mot pojkar med annan kulturell bakgrunds syn på det maskulina. Författaren anser att 
det är föräldrarna som ska lägga en grund för sitt barns lärande. Studien visade att hela 95 
procent av eleverna ansåg att deras föräldrar visade engagemang i deras skolgång. Detta kan 
bero på den höga utbildningsnivå hos föräldrarna, vilket enligt studien påverkar föräldrarnas 
intresse för barnens studier. Undersökningen pekar på att utländska föräldrar inte visar ett lika 
stort intresse för barnens studier, vilket sannolikt beror på att föräldrarna i många fall själva 
saknar utbildning (Högdin, 2007). 
 
Sabine Gruber (2007) har skrivit en doktorsavhandling om etnicitet och hur begreppet 
används för att särskilja svenskar och invandrare. Hon har även undersökt hur det etniska 
ursprunget kan påverka andra relationer så som kön och klass. I studien har Gruber använt sig 
av fältstudier i en högstadieskola. I metoden ingår observationer av klassrumssituationer, 
personalmöten och olika informella diskussioner med lärarna på skolan. Hon har även utfört 
olika intervjuer för att komplettera arbetet. Undersökningen visar att rektorer och lärare på 
skolan kategoriserar in eleverna beroende på elevens etniska ursprung. När skolan fick ”dåligt 
rykte” och eleverna flyttade till andra skolor förklarade rektorn på skolan att det berodde på 
att föräldrarna var missnöjda med de andra eleverna på skolan.  Dock uttryckte sällan de 
aktuella eleverna eller föräldrarna att förflyttningen berodde på antalet ”invandrarelever” på 
skolan. Gruber menar att det snarare berodde på att skolan inte gick föräldrarna önskemål till 
mötes eller eftersökte föräldrarnas önskemål. Författaren säger vidare att kommentarer från 
personal på skolan avslöjade att de elever som är svenska eller anses tillhöra medelklassen var 
en mer attraktiv målgrupp än invandrarelever för skolledningen. De ansåg att allt för många 
invandrarelever skulle bidra till att skolan får ett sämre rykte. När det kommer till 
budgetförhandlingar ansågs dock det höga antalet ”invandrarelever” som någonting positivt 
då det gav fler ekonomiska resurser. Undersökningen visade också att elevernas föräldrar blir 
bemötta efter den klassposition de antogs tillhöra och att medelklassföräldrar ansågs mer 
kompetenta som föräldrar. Vilket bostadsområde eleven var bosatt i spelade också in (Gruber, 
2007). 
 

2.3.2 Utländsk forskning 
Här följer ett exempel på hur det kan se ut i mångkulturella skolor i Kanada för att ge ett 
internationellt perspektiv. 
 
Ruck & Wortley (2002) har i Kanada gjort en undersökning kring disciplinära åtgärder 
beroende på vilken etnisk grupp eleven tillhör. Undersökningen pekar på att det är mer 
förekommande bland minoritetsstudenter med låga betyg, hög frånvaro och att de hoppar av 
skolan tidigt än övriga elever. Speciellt hos färgade människor kan man se detta enligt 
författarna. Minoritetsgrupper blir mer bestraffade i skolan än vita människor och de löper en 
större risk att bli avstängda från skolan. De menar att dessa elever får mindre information i 
skolan och det kan vara en bidragande orsak till att så många hoppar av sin utbildning. 
Författarna undersökte ett stort antal etniska grupper då de ville veta i vilken utsträckning 
disciplinära åtgärder förekom bland dessa. Författarna använde sig av en enkätstudie. 
Frågorna behandlade ämnen som etnicitet, familjens bakgrund och struktur, ålder och när de 
immigrerade till landet etc.  För att undersöka om alla frågor i enkäten var utformade rätt och 
var relevanta gjordes en provstudie innan, där 30 elever med olika etniciteter deltog. 
Resultatet visar att färgade elever anser sig bli sämre behandlade av lärare än andra 
minoritetsgrupper, därefter asiater.  
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Rapporten visar även att färgade elever och därefter asiatiska elever blir avstängda i störst 
utsträckning från skola. Resultatet visar vidare att färgade elever anser att det är större risk att 
polis tillkallas vid händelser de är inblandade i. Som tidigare låg asiater efter färgade även i 
denna fråga. Resultatet av enkäten visar tydligt att svarta och asiater anser sig mer 
diskriminerade än vita och övriga minoritetsgrupper. Samt att skolan är en väldigt segregerad 
miljö umgängesmässigt. Dessa grupper anser även att skolan är våldsam och farlig i större 
utsträckning för dem än för andra grupper. Manliga elever löper större risk än kvinnor att bli 
avstängda från skolan eller att få polisen tillkallad på grund av någonting de gjort (Ruck och 
Wortley, 2002). 
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Enligt en mycket stor undersökning som skrevs på uppmaning av inrikesdepartementet 
(Lange & Hedlunds, 1998) så anser majoriteten av lärarna i studien att de anser att det är 
positivt med elever från olika kulturer i klassrummet. Men de upplever samtidigt att 
språkbrister och kulturella skillnader i värderingar skapar konflikter. Enligt SOU 1996:143 
råder det en förvirring i skolan kring reglerna. De framgår här att reglerna måste göras mer 
synliga då många invandrare inte tror att det finns några regler i skolan. Det sker även en 
förvirring när lärare och föräldrar har olika syn på vad en god ordning i klassrummet är. 
Författarna skriver vidare att skolan alltid ska förmedla jämlikhet då synen på könen kan se 
olika ut i olika kulturer. Respondenterna uttryckte en besvikelse över att de inte alltid lyckas 
förmedla sin kunskap till eleverna. Även Fredriksson och Wahlström (1997) anser att det sker 
en förvirring i skolan när föräldrar och lärare har olika åsikter kring disciplin och jämlikhet 
mellan könen. Författarna menar även att de problem som uppstår i skolan inte alltid beror på 
skolan utan på även eleven själv, föräldrarna eller andra delar av samhället. I Ing-Marie 
Parszyks (2002) studie kring ett antal assyriska som trots ett önskat bytte från en invandrartät 
skola till en med mer svenska barn, så tydde de sig ändock till dem med samma etnicitet. Sara 
Högdins (2007) undersökning visade att flickor med invandrarbakgrund är mer engagerade i 
skolan än pojkar med invandrarbakgrund. Högdin tror att föräldrarnas engagemang i sina 
barns studier har en stark kopplig till hur studiemotiverade eleverna är.  
 
Utländska föräldrar visar enligt undersökningen inte ett lika högt stöd för sina barns studier 
som svenska föräldrar vilket Högdin antar beror på att dessa föräldrar själva saknar utbildning 
och studievana. Sabine Grubers (2007) studie av en högstadieskola pekar på att lärare 
kategoriserade elever efter etniskt ursprung. Den aktuella skolans ledning trodde att antalet 
elever som bytte till en annan skola gjorde det på grund av att skolan hade ”för många” 
invandrarelever, trots att det inte fanns något konkret som indikerade på detta. Studien visade 
även att lärarna på skolan bemötte elevernas föräldrar beroende på vilken samhällsklass de 
antogs tillhöra. Medelklassföräldrar ansågs som mer kompetenta i sitt föräldraskap än 
underklassföräldrar. Enligt en studie av Ruck & Wortley (2002) så anser sig färgade elever 
och asiatiska elever mer trakasserade av lärare än vita elever i Kanada. Färgade elever löpte 
även en större risk att de blir avstängda från skolan. 
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3. Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera hur lärare i mångkulturella skolor upplever 
ordningen i klassrummet eller den eventuella bristen på ordning. Samt vilka konsekvenser 
ordningsbristen har för undervisningens kvalité. Vi har genom intervjuer av sex lärare i en 
medelstor mellansvensk stad undersökt om ordningsproblem har något samband med att det 
finns elever med olika etniska ursprung i deras klassrum. Media målar ofta upp bilden av 
invandrartäta skolor som stökiga och vi undrar hur detta stämmer med verkligheten. Är det 
mer problem i den mångkulturella skolan och vad består dessa problem av i sådant fall? Har 
det någonting att göra med blandade etniciteterna eller är det bara ännu en fördom? Genom att 
intervjua lärare med olika lång erfarenhet av att arbete i mångkulturella skolor hoppades vi få 
fram svar. Vi vill då främst undersöka om det finns några skillnaden i värderingar mellan 
svenska barn och barn med annan kulturell bakgrund. Vi vill också studera om lärarna anser 
att det skett någon förändring hos eleverna över tid i synen på hur man skall uppträda och 
förhålla sig, till främst andra elever och lärare. Har ordningen i klassrummet förbättrats eller 
försämrats under respondenternas yrkesliv? Vi ville även undersöka hur elevernas bemötande 
av lärare såg ut med avseende på lärarens kön i mångkulturella skolor. Därför valde vi att 
intervjua både manliga och kvinnliga lärare. 
 

3.1 Frågeställningar: 
 

• Vilka ordningsproblem stöter lärarna på i klassrummet?  
 
• Hur har ordningsproblemen i klassrummet förändrats under respondenternas yrkesliv? 
 
• Hur anser respondenten att ordningsproblemen skiljer sig mellan barn med annan 

kulturell bakgrund och svenska barn? 
 

• Vad tycker lärarna själva att man skall göra åt ordningsproblemen? 
 

• Hur bemöter eleverna kvinnliga respektive manliga lärare? 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom genomförandet av studien och hur vi har lagt upp 
arbetet. Vidare tar vi upp det val av undersökningsmetod vi använt oss av och varför vi ansåg 
att denna metod vara lämplig. Vi kommer även att redovisa hur vi kommit i kontakt med våra 
respondenter. Efter detta tar vi upp hur vi genomfört intervjuerna samt vilka etiska aspekter vi 
arbetat efter för att sedan gå in på hur vi bearbetat de data vi insamlat.  
Stukat menar att: 
 
 ”Det egna tänkandet måste sammankopplas med andras tänkande för att man 
 ska nå längre”. 

     (Stukat,2005, s 116) 
 

Vi har sedan tolkat och analyserat intervjuerna vi utfört och försökt göra jämförelser mellan 
respondenternas svar. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
Vi har valt att göra en undersökning genom att intervjua sex lärare som arbetar eller har 
arbetat i mångkulturella skolor. Denna metod anser vi mest lämpad då vi kan få en insikt i hur 
lärarna anser att skolsituationen ser ut just på deras arbetsplats. Wallen säger följande: 
 
 ”Det är vidare viktigt att forskning som direkt viktiga problem i människors liv 
 sker i faktiska situationer och att projektet är meningsfullt för den som berörs” 

                (Wallen, 1996, s 76)  
 
Författaren menar alltså för att kunna utreda ett problem måste vi undersöka där problemet 
kan ha en uppkomst och där personer kan bli berörda av den problemformulering vi ställer.  
 

4.2 Utformning av undersökningsmetod 
Innan insamlingen av data utformade vi en intervjuguide (Se Bilaga 1). Vi har inlett 
intervjuerna med frågor kring intervjupersonen som t.ex. hur många år som personen varit 
verksam som lärare.  
 
Eriksson och Widersheim-Paul menar att för att kunna särskilja olika grupper måste man 
också ställa frågor om bakgrundsfaktorer. Exempel på detta kan vara t.ex. hur många år 
respondenten arbetat som lärare (Eriksson, Widersheim-Paul, 2006). 
 

4.3 Urval 
Vi har valt att göra intervjuerna på flera olika skolor för att få ett bredare perspektiv och för 
att se om det finns skillnader. Vi valde att använda oss av mångkulturella skolor då det är 
nödvändigt för vår undersökning. Vi försökte även få en jämn fördelning av kön på de lärarna 
vi intervjuade då det var relevant för vissa frågor i vår undersökning. Vi valde ut sex olika 
skolor och kontaktade rektorerna. På en av skolorna fick vi tidigt fyra respondenter. På andra 
skolan fick vi däremot endast en intresserad. Därefter stötte vi på problem i att finna 
respondenter. En av intervjuerna valde vi att inte använda på grund av att respondenten hade 
för lite erfarenhet av att arbeta i mångkulturella skolor.  
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På en skola bad en lärare om information i ämnet så vi skickade ut ett informationsbrev (Se 
bilaga 2). De andra respondenterna avböjde att få informationsbrevet då vi erbjöd dem det. I 
studien ingår sex respondenter. 
 

4.4 Genomförande av intervjuerna 
Vi valde av praktiska skäl att spela in intervjuerna. Två av intervjuerna spelades in på mp3 
spelare och två på kassettbandspelare. Detta gjordes även för att kunna citera den intervjuade 
personen korrekt och för att inte missa något vid bearbetningen av materialet. Två av de sex 
respondenterna avböjde att vara med om att bli inspelade så vi skrev ned svaren. Innan vi 
inledde intervjun informerade vi om de etiska reglerna vi följer i samband med vårt 
examensarbete. Vi informerade respondenterna att de i examensarbetet skulle få fingerade 
namn samt att namnet skolan som vederbörande arbetade på inte skulle nämnas i texten. Detta 
enligt Vetenskapsrådet: 
  
 ”Det kan ske t.ex. genom att personuppgifter eller namn på insända enkätsvar 
  eller prover klipps bort så att det sedan blir omöjligt att hänföra ett visst svar  
 eller prov till en bestämd individ” 

   (Vetenskapsrådet, Hermerén:2007, sid. 5)  
 
Vi betonade vikten av de etiska reglerna som ger skydd mot insyn i respondenternas privatliv. 
Vi presenterade även syftet med intervjun och varför vi är intresserade av frågan.  
 

4.5 Bearbetning av data 
Fyra av intervjuerna bearbetades genom att vi först lyssnade igenom det vi spelat in. Sedan 
skrev vi ned hela intervjuerna ord för ord. Detta var tidskrävande men nödvändigt för att inte 
missa något inför analysen. Två av intervjuerna skrevs ned redan vid intervjutillfället då dessa 
respondenter avböjde att bli inspelade på band. Därefter analyserade vi våra intervjuer. Vi har 
analyserat intervjuerna genom att dela upp dem under olika teman. Vi hade ej ett så stort antal 
respondenter att vi ansåg det passande att redovisa resultaten i tabeller eller i diagram. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul säger följande om tolkning: 

 
”Precis som vid mätning, söker vi genom tolkningen en större kunskap om 
helheten än vi får från de delar (fragment) vi uppfattar vid de enskilda 
observationer vi gjort”. 

   (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006, s 131) 
  

De intervjuer som spelades in på mp3 spelare brändes sedan ut på en cd-rom skiva och 
ljudfilen raderas sedan från hårddisken.  
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5. Resultat och Analys 
Vi har genom intervjuer av sex lärare i en medelstor mellansvensk stad undersökt hur 
ordningen och eventuella ordningsproblem ser ut i mångkulturella skolor. Media målar ofta 
upp bilden av invandrartäta skolor som stökiga och vi undrar hur detta stämmer med 
verkligheten. Är det mer problem i den mångkulturella skolan och vad består dessa problem 
av i sådant fall? Har det någonting att göra med blandade etniciteterna eller är det bara ännu 
en fördom? Genom att intervjua både manliga och kvinnliga lärare med olika lång erfarenhet 
av att arbete i mångkulturella skolor hoppades vi få fram svar. Denna redovisning kan 
upplevas som ojämn då vissa av respondenterna tar avsevärt mycket mer utrymme än de 
andra i texten. Detta beror endast på att deras benägenhet att besvara frågorna samt deras 
engagemang i ämnet var större. Vi har inte på något vis försökt censurera någon av 
respondenterna genom att stryka uttalanden eller medvetet lyft fram någon mer än de andra. 
Resultatet bygger endast på vad vi fått fram genom respondenternas svar. Vi har behandlat 
alla lika och lyssnat lika mycket på dem. De åsikter och värderingar som följande personer 
ger utryck för är deras egna och skall inte tolkas som våra. Detta urval av intervjupersoner är 
slumpmässig då vi inte styrt urvalet själva utan helt enkelt bara antagit de lärare som var 
villiga att delta. Man kan inte vara säker på dessa är representativa för hela lärarkåren då 
urvalet är så litet. 
 
De personer som deltagit i studien redovisar vi här med fingerade namn. Alla har erfarenhet 
av att arbeta i mångkulturella grundskolor.  
 
Anders, slöjdlärare med 34 år i yrket. 
Lars, speciallärare inom matematik, no och svenska med 31 år i yrket. 
Yngve, bildlärare med 37 år i yrket. 
Lena, tidigarelärare med 5 år i yrket. 
Tore, tidigarelärare med 10 år i yrket. 
Ulla, tidigarelärare med 35 år i yrket. 
 

5.1 Ordningen i skolan 
Det vi först och främst ville veta var hur våra respondenter upplevt ordningen i sina klassrum 
och den eventuella bristen på ordning. Ingen av respondenterna har undsluppit problem med 
ordning i sina klassrum. De ordningsproblem som angavs var att eleverna springer omkring i 
klassrummet, inte kan sitta stilla, saknar material, inte förstår varför de går i skolan, inte vill 
arbeta, hoppar ut genom fönstret, kastar saker på varandra, bråkar, slåss, glömmer att göra 
läxorna, pratar och skriker rakt ut, inte kan komma i tid, inte kan låta andras saker vara och 
inte räcker upp handen.  
 

5.2 Disciplinära förändringar under respondenternas yrkesliv 
Angående frågan om hur ordningsproblemen förändrats under respondenternas yrkesliv gavs 
varierande svar. Att det var bättre förr är ändock den dominerande åsikten. Anders tycker sig 
sett dramatiska skillnader sedan han började arbeta för 34 år sedan.  
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  De är ouppmärksamma och okoncentrerade i dag något alldeles våldsamt  
 vilket de inte var förr i tiden.  

        (Anders) 
 

Han menar att det fanns stökiga elever även förr men att i princip så är det betydande fler 
problem i dag. Han upplever ofta att han inte når fram till eleverna. 
 
  Fast man står och tittar och pratar med eleven så hör de inte vad man säger.  
 Man kan se att ögonen är på mig men att hjärnan är någon annanstans än fast 
  de är de som ställt en fråga till mig. 

       (Anders) 
 
Han tycker att det hela tiden blir sämre med ordningen i skolan men att det blev en klar 
försämring för femton år sedan. När han började som lärare så duade aldrig eleverna honom 
utan kallade honom magistern. Han upplevde att eleverna kände en viss distans medan de i 
dagens läge inte vet att det är någon skillnad mellan dem och honom. Han berättar en historia 
för oss som han tycker är typisk för hur det blivit i skolan.  
 
En mellanstadieelev frågade en lärarkollega till honom varför han ej var tvungen att gå ut på 
rasten utan fick sitta inne och fika i lärarrummet istället. Då ställde läraren en motfråga om 
elevens mamma inte fick fika på hennes raster på sitt arbete. Eleven svarade att det fick 
hennes mamma. Läraren frågade eleven varför han inte också skulle få fika på sitt arbete. 
Eleven undrade då var han arbetade någonstans.  
 
  Så mycket grepp har de. Som när man säger åt elever att de inte ska vara i  
 korridoren och störa, och de ifrågasätter att man själv är där. De tror att man  
 är jämställd med dem och de kan inte förstå att jag är en annan kategori än vad 
  dom är. Så det är totalt försvunnet. Den här respekten som fanns för äldre  
 människor, bara för att de är äldre och hade mer erfarenhet.  

       (Anders) 
 
Lars menar att elever som struntar i skolan förekommer oftare nu för tiden. Men han tillägger 
att det kan vara så att skolan bara är mer uppmärksam på dessa elever nu än förr. Skolan har 
även blivit mer aktiv och kopplar in socialen när det behövs enligt honom. I fråga om 
ljudnivån på skolan så tycker han dock att det är lika livat i korridorer och klassrum som det  
var på sjuttiotalet.  
 
Ulla anser att skolan var mer strukturerad förr när det gäller ordning och att detta kan bero på 
att det nu är ett mer individcentrerat samhälle. Det är nu mer upp till barnen själva att det 
råder arbetsro i klassrummet och om uppför sig enligt henne. 
 
När vi ställer frågan till Tore om hur ordningsproblemen förändrats under hans yrkesliv så 
skrattar han lite och säger att han inte har sett några större skillnader men att det kommer i 
vågor. Han menar att problem förekommer alltid men kan finnas i olika stadsdelar från år till 
år.  Den förändring han kan se är att det förekommer mer gäng med skiftande åldrar där de 
yngsta vill utföra samma saker som de äldre, eller på de äldres uppdrag.  
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5.3 Disciplinära skillnader mellan svenska elever och elever med 
invandrarbakgrund  
Då arbetet är inriktat på mångkulturella skolor så utfrågas respondenterna om det finns 
disciplinära skillnader mellan svenska barn och barn med annat etniskt ursprung. Denna fråga 
kan verka kontroversiell men är inte desto mindre viktig.  
 
Alla hade åsikter i frågan även om vissa uttalade sig mer än andra. Respondenterna delade sig 
i denna fråga i två läger. Hälften av dem såg klart och tydligt disciplinära skillnader mellan 
svenska elever och elever med invandrarbakgrund medan den andra hälften pekade på att det 
avgörande för elevens uppförande låg i vilken social grupptillhörighet eleven har. Vi märkte 
av en viss osäkerhet och rädsla hos vissa av respondenterna att tala om detta samtidigt som 
andra var ivriga att ge sin syn saken. 
 
Tore påpekar även att det finns stora sociala skillnader mellan eleverna och att det är detta 
som till stor del avgör hur eleven uppträder i klassrummet. Både Tore, Lars och Yngve menar 
att det är i större grad de sociala skillnaderna mellan eleverna som utgör barnens uppförande i 
skolan och ej det kulturella ursprunget. Tore säger att föräldrarnas skolerfarenhet är en stor 
bidragande faktor och han menar därmed att han inte kan dela upp eleverna beroende på 
etniska grupper. Den enda skillnad han kan se i beteende är att de som invandrat från södra 
sidan av Medelhavet har en större gruppkänsla och att individen och dess prestationer inte är 
lika viktig som gruppens. 
 
När vi frågar om det finns disciplinära skillnader mellan svenska barn och invandrarbarn så är 
Anders den som har de starkaste åsikterna om hur det är och vad som behöver göras. Han är 
trots sina slagfärdiga ord en mild man och en mycket omtyckt lärare på skolan där han 
arbetar. Han tycker att det skiljer sig en del mellan svenska barns uppförande och 
invandrarbarnens. 
 
  Ett svenskt barn går till en gräns men gärna inte över den för de märker när  
 gränsen är nådd. Det är väldigt sällsynt att de gör det. Men bland invandrarbarn  
 är det väldigt vanligt. De känner inte var gränsen finns och kan gå hur långt som  
 helst. Hemma har de hårda regler så här upplever de inte att det finns några.  

      (Anders) 
 
Anders tror att de antagligen får stryk hemma om de bryter mot hemmets regler och känner 
därför att den svenska skolan inte har några regler. Kontrasten i bestraffning vid regelbrott 
blir för stor. Han menar att det faktiskt är lite flummigt i den svenska skolan och att det värsta 
som ju kan hända en elev är att man säger: 
 
   Men lilla gubben så ska du väl inte göra.  

      (Anders) 
 
Han förstår varför invandrareleverna inte bryr sig när man hotar med att ringa deras föräldrar. 
Han kan ju oftast inte göra det då en tolk behövs. Sedan vet han inte alltid heller om det 
tolken säger stämmer. Anders lösning på situationen är mer och bättre information till 
föräldrarna när de kommer till Sverige.  Han menar att man tydligt måste klargöra för dem 
vad som gäller i detta land. Genom att föräldrarna inte vet så mycket om det svenska 
samhället så kan barnen lura dem något otroligt, enligt vad han själv upplevt.  
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  Vi har t.ex. ett syskonpar, killen går i sjuan och tjejen går i femman och de lurar 
  sina föräldrar om svenska lagar. De kan t.ex. säga att om de inte låter dem vara  
 ute till elva på kvällen så sätter de dit dem för polisen.  

      (Anders) 
 
Det är vanligt att invandrarbarnen säger det ena och det andra till sina föräldrar och hotar dem 
säger Anders. Han är övertygad om att detta inte bara sker på skolan där han arbetar då han 
talat med lärare som själva är invandrare på andra skolor. Han vill också att föräldrarna ska få 
klara besked vad den svenska skolan kräver av dem. Då han inte tycker att han som lärare har 
någon chans att ge denna information så tycker han att det borde komma från en högre instans 
eller myndighet. Han menar att information ges men inte i den omfattning som den borde ges, 
så att föräldrarna begriper att det är på allvar.  Anders har själv försökt prata med andra om 
detta men berättar att alla bara tittade på honom som om han var ”någonting katten släpat in”.  
 
Lena tycker sig också se skillnader mellan invandrarbarnens uppförande och de svenska 
barnens uppförande i klassrummet. Speciellt när det kommer till invandrarpojkarna. Hon 
tycker att de är högljuddare, mindre benägna att arbeta på lektionerna och lyssnar mindre på 
tillsägelser.  Detta tror hon beror mycket på den ”matchokultur” som många av dem kommer 
ifrån. Det tar sig uttryck i att de hela tiden måste hävda sig själva vilket leder till att mindre 
blir gjort på lektionerna. På gymnastiken har hon tagit bort alla tävlingsmoment så de inte 
bråkar för mycket. 
 
Ulla har stor erfarenhet av hur det är att vara lärare i mångkulturella klasser. I början av 
hennes karriär så arbetade hon i Stockholm där det bara var en svensk elev i varje klass. Hon 
menar att de skillnader hon kan se hos svenska barn jämfört med invandrarbarn är att vissa 
kulturer är dominanta eller ”slår igenom” som hon uttrycker det. Det mest markanta hon 
upplevt är att vissa ”folkslag” är mycket högljudda.  
  
  Det är ju kulturellt, det är inte fint att vara snäll och timid i vissa kulturer utan att 
  man skall höras, man skall synas, det är positivt ja. Så att det är helt kulturellt. Det 
  är inte nåt…sen finns det ju en gräns för hur mycket de ska få höras. För andra  
 blir ju störda som inte har den kulturen. 

       (Ulla) 
 

5.4 Förändringar i dagens skola för att förbättra ordningen 
Ingen av respondenterna är sena med att ge oss synpunkter på vad som de tycker måste 
förändras i dagens skola. De har alla idéer om vad som behöver göras för att få en mer 
fungerande skola. Vi får förslag om i allt ifrån klassrumsmöblering till att lägga ned 
elevinflytandet. Något alla efterfrågar är konsekvenser vid brott mot ordningsregler.  
 
Lars som arbetat som lärare i hela trettioett år har upptäckt att han själv förändrats radikalt när 
det gäller hans åsikter kring ordning i skolan. Han berättar att de på hans skola tidigare hade 
arbetat efter devisen ”inga regler” och att han då stödde detta. Nu har han gjort helt om. Han 
vill ha tydligare regler och starkare signaler på vad man får och inte får göra i skolan. Han 
tycker att skolan är tandlös i dag som inte har några konsekvenser eller åtgärder.  
    
 Det är lätt att säga – Det får du inte göra. Men gör de det så händer ändå inget. Det 
  enda de kan få är lite skäll. 

       (Lars) 
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Lars säger sig tro på skolminister Jan Björklund nu, även om han för tio år sedan tyckte att 
han var en idiot och tillägger att han själv är mycket förvånad över hur han själv ändrat sig i 
sin ståndpunkt. Något annat som förändrats hos Lars är inställningen om hur det ska se ut i 
klassrummet. Han vill möblera om och säger.  
 
  Kontorsmöbler, ja vi trodde ju på det för några år sedan. Man trodde ju inte på att 

 det skulle se ut som i målningen ”Är du lönsam lille vän”. Ja nu har jag blivit gammal 
och allt jag trodde på förr tycker jag är fel. Ja nu önskar jag att allt skulle  

 se ut som i ”Är du lönsam lille vän” enskilda bänkar och inte de runda som man kan  
 dela på. 

      (Lars) 
 
Tavlan som Lars referera till är Sveriges i särklass kändaste målning av ett klassrum. 
Målningen ”Är du lönsam lille vän?” är gjord av Peter Tillberg 1971-1972 och finns nu på 
Moderna museet. Den föreställer en steril klassrumsmiljö på 1970-talet. Det är högt i tak och 
bänkarna som står var för sig är utställda i raka led. Eleverna stirrar framåt med tomma 
blickar. 
 
Något annat som upprör Lars är att man kan flytta på alla elever i en skola då den läggs ned 
på grund av att friskolor konkurrerat ut den. Samtidigt är det enligt honom omöjligt att flytta 
på ett gäng på tre-fyra elever som är stökiga, gör som de vill, knäcker lärare redan nere på 
mellanstadiet och tycker att det är roligt. Han tycker att man skall sära på sådana elever och 
att det skall gå fort då han anser att alla elever är kommunens elever.  Han menar även att man 
ej skall flytta upp en elev till nästa årskurs automatiskt utan att se till om eleven är mogen för 
det.  Lars berättar att det är ett väldigt känsligt ämne vilket gör att det inte talas om så mycket 
som det borde. Han berättar att det i en paragraf i grundskoleförordningen står att en elev ska 
gå om årskursen om den inte nått tillräckligt långt i sin mognad. Han kan då ha syftat på 
”Grundskoleförordning 1994:1194” . Men den ger inte utrymme för godtycklighet när man 
avgör mognad. 

 
”3 § Vid slutet av varje läsår skall eleverna i årskurserna 1-8 flyttas till närmast högre 
årskurs, om inte något annat beslutas med stöd av 4 eller 6 §. 
 
4 § Rektorn får efter samråd med en elevs vårdnadshavare besluta att eleven inte skall 
flyttas, om detta med hänsyn till elevens allmänna utveckling och i övrigt är lämpligast 
för eleven. 
 
5 § Om en elev har goda förutsättningar att delta i utbildningen i en högre årskurs än 
den som eleven redan tillhör eller normalt skall tillhöra, får rektorn besluta att eleven 
skall flyttas till den högre årskursen. En förutsättning för detta är dock att elevens 
vårdnadshavare medger det. 
 
6 § Rektorn får på begäran av en elevs vårdnadshavare medge eleven att gå om en 
årskurs.” 

(Grundskoleförordning 1994:1194) 
 

    
 
 
 



24 

  Nu har en av våra rektorer tolkat det som att de får gå om, inte ska gå om. En  
  annan rektor sa till mig att det där vet alla om men det är en så känslig fråga så  

det talar vi inte om. De som inte går om men hade behövt det får det så jobbigt 
att de helt tappar självförtroendet.  

         (Lars) 
 
Att omplacera elever till annan skola eller flytta ned dem en årskurs är det enda som kan 
motverka oordningen i skolan enligt Lars. Yngve tror likt Lars att det är själva klassrummet 
som behöver förändras för att nå en bättre ordning. Men till skillnad mot Lars så vill han inte 
tillbaka till klassrummet i målningen ”Är du lönsam lille vän”. Han tror på större och ljusare 
lokaler med bättre utrustning och att detta skulle verka som studiemotiverande. Han vill även 
ha mindre klasser med bättre utbildade lärare, tydligare regler och påföljder vid regelbrott. Att 
det ska finnas konsekvenser är något han betonar 

 
  Själv har jag tacklat ordningsproblemgenom genom min könsroll. Jag är auktoritär,  
 sträng och tydlig samtidigt som jag visar eleverna att jag tycker om dem och vill  
 deras bästa.  

       (Yngve) 
 
Anders pekar på att det är elevdemokratin som skapar oordningen i skolan.  
 
  Vad vi säger skiter folk i för vi lärare har förlorat vår auktoritet. Jag anser att det  
 beror på att vi släpper in föräldrarna och eleverna och låter dem bestämma. Ut med  
 dem. Då kan vi återupprätta vår auktoritet. 

       (Anders) 
 
Han är mycket irriterad över föräldrarnas inbillade expertis. Att de tror sig veta hur skolan ska 
styras bara för att de själva en gång i tiden gått i skolan. Anders tycker det är helt felaktigt 
med det elevinflytande som politiska partier på vänsterkanten förespråkar. Han tror att det 
bara skapar frustration och förvirring hos eleverna när de skall bestämma saker de inte kan 
någonting om. Till exempel ordningsregler. Där kommer de oftast bara med exakt samma 
förslag som vi lärare bestämt tidigare, förutom att de vill ha mycket hårdare straff mot dem 
som bryter mot reglerna berättar Anders och ger ett exempel. 
 
  Eleverna vill ha skampåle på skolgården vet du. Eller en bur där man kan gå och  
 spotta på dem som gjort fel. Att man binder fast dem där och har ett anslag vad  
 personen gjort fel så att de andra kan håna dem. 

      (Anders) 
 
Han är besviken att det inte finns några konsekvenser för dem som bryter mot ordningsregler i 
dagens skola även om han och hans kolleger ofta talar om att det måste ordnas. Den enda 
möjlighet han har just nu är att ta dit föräldrarna. Men säger samtidigt att det endast är svårt 
att få dit dem, då det ofta måste ordnas med tolk. Anders tycker egentligen inte att det är 
lärarens arbete att uppfostra eleverna då det borde vara avklarat av föräldrarna när de kommer 
till skolan. Han ger en jämförelse mellan att vara snickare och lärare. 
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  Som att jag går till en snickare och har virke med mig. Så kommer jag dit med  
 krokiga och vinda brädor med hål och grejor. Inte tar han emot det. Det kan han ju  
 inte snickra med. Men vi tar emot krokiga, vinda och sneda brädor och så ska vi göra 
  ett fint skåp av det. Hur ska det gå? Föräldrarna får leverera något bättre. 

      (Anders) 
 
Anders känner från hela samhället, och inte bara från föräldrarnas håll att för mycket ansvar 
läggs på skolan. Han menar att när det gäller allt från att eleverna får könssjukdomar till att de 
inte sköter sig i trafiken så tycker folk att det är skolans fel. Han undrar var föräldrarnas 
ansvar ligger då han inte tycker att sexualupplysning och trafikvett inte kan vara skolans 
huvudsakliga ansvar.  
 
          Så fort det har gått åt pipan någonstans så heter det att skolan har misslyckats.  

      (Anders) 
 

Anders är trött på att inte få koncentrera sig på det han anser sig vara där för. Att ge eleverna 
boklig lärdom. Att det ser ut som det gör menar Anders beror på en stor osäkerhet hos dagens 
föräldrar och att det startade med Benjamin Spocks fria uppfostran.  
 
  Föräldrarna vet inte vad de skall göra i dag, de törs inte. När ungen lägger sig ned 
  i en affär och skriker så vågar de inte  för omgivningens skull  säga åt barnet.  
 De vågar inte för de är rädda att framstå som dåliga människor. De törs inte  
 uppfostra barnet utan slår det i smyg istället. Det har ökat. Misshandel som man 
  kallar det för. 

      (Anders) 
 
Benjamin Spocks bok "Common Sense in Baby and Child Care" - Sunt förnuft i barnavård 
och barnuppfostran är kanske världens mest kända bok om barnuppfostran. Den gavs ut första 
gången i USA 1946 och kom senare att bli översatt till fler än 30 olika språk. Den har sålts i 
minst 50 miljoner exemplar världen över. Spock har både fått mycket beröm för sin bok då 
han framhöll hur viktigt det är att respektera barn samtidigt som många hånade honom och 
kallade hans teorier för ”låtsasuppfostran”. 
 
 Anders tror att barnen mår jättedåligt av att behöva vara sina egna föräldrar. Han tror heller 
inte att det är hälsosamt att barnen bestämmer så mycket som de gör hemma nuförtiden. Vad 
de skall äta, när de ska sova och var familjen ska åka på semester t.ex. Han menar att 
föräldrarna inte säger nej då de är rädda att bli ovänner med sina barn.  
 
  Återupprätta föräldraskapet. Ja vi måste göra det.  

     (Anders) 
 
Tore anser att oordningen i skolan beror på svårigheter med inlärningen. Han känner inte att 
man hjälper barn som har det svårt i den utsträckning som han önskar att man kunde. De barn 
som inte får den rätta hjälpen ledsnar till slut och blir efter 2-3 år duktiga på att vara sämst 
istället. Kan man inte lära sig skriva och läsa så kan man lära sig vara elak i stället menar 
Tore. 
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 Det måste läggas ned ett jättestort arbete i de tidiga åren, årskurs ett till tre på 
  grundläggande läs och skrivinlärning. De barn som man tappar där kommer oftast  
 att bli mer eller mindre stökiga. 

      (Tore) 
 
Tore märker direkt när hans elever får uppgifter som ligger på en för svår nivå. De reagerar 
och det anser han är sunt. Sedan menar han att det finns barn som reagerar oroväckande 
mycket men att det ofta beror på hur deras livssituation ser ut i övrigt. Han poängterar att 
svårigheterna vid inlärningen inte behöver ha något att göra med att man är invandrare. Han 
menar att det språkliga kan vara lika svårt för ett svenskt barn som haft föräldrar som t.ex. 
inte har läst för dem. Dessa barn har inget stort språk när de börjar sexårsverksamheten eller 
årskurs ett och får det således mycket svårare med inlärningen. 
 
 Ju bättre språk desto större förutsättningar. Sen om det är svenska språket eller om  
 det är det turkiska eller kurdiska spelar ingen större roll. Har man en bra språklig  
 bildning när man kommer, ett rikt språk med många begrepp, med många uttryck  
 är det lättare att lyckas. 

      (Tore) 
 
På den skola där Tore arbetar finns det en stor andel föräldrar med låg eller ingen utbildning 
alls och många ensamma mammor. Han tror även att det är den skolan i kommunen med flest 
antal föräldrar med missbruksproblem.  
 
  Så andelen föräldrar med socialbidrag eller annat stöd är större här än i många  
 andra stadsdelar och det märks. De behöver stöd på sitt sätt. 

      (Tore) 
 
Både Lena och Ulla vill som de andra respondenterna ha tydliga regler. Ulla anser att varje 
skola skall skapa sina egna regler. Hon tror att eleverna följer reglerna om de varit med och 
skapat dem. Hon menar att det skall finnas demokrati i skolan under ordnade former. Så att 
inte alltid den starkaste tar för sig.  
  
  Är det stökigt i en grupp så får inte alla hjälp. Då är det ju bara de som skriker  
 och gapar som får hjälp. Så det är ju odemokratiskt, så det är ju…ja inte demokratiskt  
 i alla fall.  

      (Ulla) 
 
Lenas förslag på åtgärd vid brott mot ordningsreglerna är att det skall finnas ett rum dit man 
kan skicka den störande eleven. Där skulle det finnas en speciallärare till hands. På så sätt 
skulle hon kunna bedriva sin undervisning med de övriga eleverna mer ostört. Hon vet att 
detta inte är någon ny ide utan praktiserades förr genom att man hade så kallade 
observationsklasser. Detta togs bort då ingen elev skulle känna sig utpekad längre. Frågan 
Lena ställer sig är om de verkligen mår bättre av att inte få någon hjälp alls nu. Detta är också 
en ekonomisk fråga påpekar hon. 
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5.5 Betyg i ordning och uppförande 
Förslaget från bland annat Kristdemokraterna att man skall införa ett betyg eller omdöme i 
uppförande och ordning diskuterade vi med respondenterna. Ingen av dem tyckte att betyg i  
 
uppförande och ordning var en dålig ide men några av dem var tveksamma till om det skulle 
ha så stor effekt.  
 
Anders kände sig väldigt kluven i frågan. Han var tveksamt till om stökigaste eleverna som 
man verkligen ville komma åt med ett sådant betyg inte skulle bry sig ändå.  
  
 De skulle antagligen skita i det för de bryr sig inte om de får något betyg  
 överhuvudtaget. Jag vet inte vad man gör med dessa.  

      (Anders) 
 
Tore verkar lika uppgiven och säger efter en lång paus att det antagligen inte skulle ändra på 
så mycket.  
 
 Antingen kan man uppföra sig och då gör man det eller så kan man uppföra sig  
 men väljer att göra något annat, jag tror inte att ett betyg ändrar på det. Eller så  
 kan man inte uppföra sig och då kan de inte göra något annat heller.  

      (Tore) 
 
Att han inte tror på detta betyg grundar sig på att han tror att elevens hem och skolan kan ha 
för vitt skilda värderingar kring vad som är rätt eller fel för att det ska fungera. Lars är lite 
mer positiv till det hela och tycker att man i alla fall kan pröva att införa betyget. Han menar 
att i bästa fall så kan det hjälpa lärarna att sätta fingret på vad som behöver förbättras och 
säger: 
 
  Att man kan förklara för eleven att det inte alltid är för att den inte förstår eller för  
 att det går dåligt i ett ämne utan att det beror på hur eleven uppför sig. 

       (Lars) 
 
Yngve är inte heller negativ till betyget utan är övertygad om att det kan leda till förbättring. 
Han tror på att man alltid måste arbeta med både morot och piska med eleverna. Men tillägger 
att betyget inte är den enda lösningen på ordningsproblemen. Lena är inne på samma spår och 
välkomnar förslaget. Hon tycker det är bra om det hänger med ända upp i gymnasiet så att 
eventuella framtida arbetsgivare kan ta del av dem. Förstår eleverna detta så kan detta betyg 
fungera motiverande anser hon. Ulla är den enda av respondenterna som inte har någon åsikt i 
frågan. 
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5.6 Könssegregerade klasser 
En annan åtgärd mot oordningen i skolan kan vara att sära på flickor och pojkar i olika 
klasser. Respondenterna delgav sina tankar kring detta. Förslaget kan verka ålderdomligt och 
förlegat men det visade sig att ingen av respondenterna var helt negativ till idén.  
Snarare så tycker alla att det finns något mycket positivt med förslaget. Anders ser lite 
förvånad ut när vi lägger fram förslaget men säger snabbt att det är mycket möjligt att det 
skulle kunna vara bra. Han tror att flickorna skulle få mer chans att utvecklas i speciella 
flickklasser.  
 
  Tjejer kommer ofta i skymundan även om de är de duktigare, det har man ju kunnat 
  konstatera. Skolan är ju egentligen anpassad efter flickor. Det skulle även vara bra  
 att kunna skilja på dem i de högre åldrarna för killarna tar väldigt stor plats.  

      (Anders) 
 

Han tillägger sedan att det säkert skulle passa bra med kvinnliga lärare i flickklasserna och 
manliga i pojkklasserna. Lars har lite svårare att se iden realiseras. Han vill att man i så fall 
skall sära på dem väldigt selektivt så att de i vissa situationer har chans att vara för sig. Han är 
upprörd över det faktum att lärare ofta använder duktig flicka i klassen för att få lugn och ro 
bland stökiga pojkar.  
 
  Man sätter henne bredvid en bråkig kille och hon gör allt jobb åt honom. De lär sig  
 här att flickor skall serva pojkar.  

     (Lars) 
 

 Han refererar sedan till boken ”Är skolan till för Karin eller Erik”. Boken  är skriven av 
Jorun Gulbrandsen 1994 och handlar om hur flickor inte får samma möjligheter i skolan som 
pojkar. Hon skriver om hur man kan arbeta som lärare för att jämna ut orättvisor. Tore tycker 
att det är viktigt att pojkar och flickor får chansen att arbeta var för sig. Han har själv 
erfarenheter av hur olika det kan se ut på en idrottslektion om man låter flickorna och 
pojkarna vara skilda. Då kan plötsligt samma flicka som bara flamsade och knappt kunde 
hålla i slagträet när pojkarna var med slå hur långt som helst, berättar han. 
 
 Framförallt när de börjar närma sig puberteten för då är det så mycket annat än  
 skolan som är viktigt. Vem sitter jag bredvid, vem pratar jag med på rasten, hur ser  
 jag ut, hur luktar jag, hur stor har jag blivit. Det är en massa saker som är  
 jätteviktiga. Du ska ha ett enormt självförtroende som väldigt få ungdomar har om du  
 ska våga ställa dig i klassrummet och våga göra bort dig när den snyggaste tjejen  
 eller killen är där.  

      (Tore) 
 
Yngve tycker också att man kan sära på pojkar och flickor i skolan i alla fall tills man 
förändrats pojkarnas syn på flickorna. Tills de förstår att de har samma värde och lika 
rättigheter som dem. Speciellt tycker han att detta passar i mångkulturella skolor då flickorna 
inte kommer till sin rätt på grund av sitt etniska, religiösa och kulturella ursprung. Lena håller 
med även om hon tycker att de borde gå tillsammans i gymnasiet. Hon tror att det kan bli för 
laddat mellan könen annars.  
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Ulla har upplevt det motsatta jämfört med de andra respondenterna, att det är flickorna som 
tar för sig och är de dominanta i klassrummet. Men hon är ändå positivt inställd till idén. 

 

5.7 Bemötandet av lärare av elever beroende av kön i 
mångkulturella skolor 
När det kommer till elevers bemötande av läraren så ställdes frågan om respondenterna 
upplevt skillnader på grund av deras könstillhörighet. Alla respondenter har upplevt det i 
någon bemärkelse eller har hört talas om andra som upplevt det.  Många av respondenterna 
anser att utländska pojkar verkar ha mindre respekt för kvinnliga lärare. Anders utbrister 
direkt:  
   
 O ja, så är det. De lyssnar på vad jag säger medan jag ser och hör vad de säger till 
  kvinnliga lärare som t.ex. – kärringjävel det ska du skita i.  

      (Anders) 
 
 
Han menar att något sådant skulle de aldrig våga säga till en man. Han tror att detta är mer 
förekommande på mångkulturella skolor då många kulturer anser att kvinnan är mindre värd. 
Han ser att många pojkar beter sig som om de vore familjens överhuvud speciellt om pappan 
inte finns med dem längre. Detta menar Anders självklart smittar av sig till skolan. Han har 
även många gånger hört kvinnliga lärare beklaga sig över att de blir bemötta med mindre 
respekt än de manliga lärarna. På skolan där Anders arbetar har man diskuterat detta mycket 
och alla är överens om att det inte ska få vara så här. Han berättar att rektorn kan gå in och 
tala med elev om detta men han är ju också man.  
  
  Ibland hjälper det, ibland inte. 

      (Anders) 
 
Tore har också sett skillnader i bemötande men menar att det är tydligast bland de äldre 
eleverna. Han har sätt att ju äldre utländska pojkar blir desto mer lyser deras kulturellt 
präglade värderingar igenom. En del börjar då lyssna jättemycket på manliga lärare och 
väldigt lite på de kvinnliga. 
   
 Men en pojke från Latinamerika kan man inte jämföra med en kurdisk pojke från 
  bergen eller en kurdisk pojke från storstaden. Det är ju skillnad på en finsk  
 invandrare och en kurdisk invandrare men generellt sett så får man väl säga att  
 det brukar vara lite mer ”jag-struntar-i-vad-du-säger” attityd bland pojkar i  
 12-13 års åldern mot kvinnliga lärare om pojkarna har invandrarbakgrund. 

      (Tore)  
 
Yngve är på samma linje och säger att detta är tydligast bland pojkar från muslimska länder.  
 
 De har liten eller ingen respekt för kvinnliga lärare.  

      (Yngve) 
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Ulla tror att det kan stämma att en del utländska pojkar lyssnar mer på manliga lärare men att 
detta inte är något hon mått dåligt av. Hon berättar att de enda gångerna som hon känt en 
nackdel av att vara kvinnlig lärare är vid slagsmål mellan elever som hon av fysiska skäl inte 
kan stoppa. När hon som ung arbetade i Stockholm som lärare mötte hon en manlig lärare 
med oerhörda problem. Trots att han var en mycket stor man med pondus så kunde han inte få 
någon ordning på eleverna. 
 
 Och då var det en jättestor man och han hade sådana enorma disciplinsvårigheter och 
  jag hade det inte det. Lilla jag kom där skuttandes liksom, he he. 

      (Ulla) 
 
Hon tror att det är en fördel för henne att vara kvinna då inte pojkarna känner att hon är någon 
utmaning för dem vilket en manlig lärare kan upplevas som. Lars vet inte riktigt hur det ligger 
till men antar att det stämmer. Han har hört talas om att utländska pojkar ser upp till manliga 
lärare mer om de har skägg, och att detta följer med ända upp till högskolenivå. Lena tror att 
flickor behandlar lärare någorlunda lika vilket kön de än tillhör medan hon har sätt att 
utländska pojkar ”skärper till sig” mer kring manliga lärare. 
 

 

5.8 Sammanfattning av resultat 
Undersökningen visar att många lärare upplever klassrumsklimatet som stökigare i 
mångkulturella skolor. Något som flera av respondenterna påpekade var att pojkar med annan 
kulturell bakgrund ”hävdar” sig mer i klassrummet. Majoriteten tycker sig ha svårare att få 
dessa elever att arbeta på lektionerna och lyssna till tillsägelser. Andra problem i den 
mångkulturella skolan har också framkommit av undersökningen. Bristen i kommunikationen 
mellan skolan och de utländska föräldrarna ser ut att vara ett stort problem. Svårigheter med 
det svenska språket och behov av tolk gör att det lätt kan uppstå missförstånd. Det har även 
visat sig att just svårigheter vid läs- och skrivinlärning kan vara orsaken till att vissa elever 
börjar bryta mot ordningsreglerna. Detta är antagligen något som drabbar utländska barn i 
större utsträckning än svenska barn då svenska språket många gånger är nytt för dem. Genom 
att vara bäst på att vara sämst får dessa en identitet menade Tore. Det kan vara en av 
förklaringarna till att mångkulturella klasser upplevs som stökigare och mer högljudda. 
 
Enligt respondenterna så känner man som lärare av sin könstillhörighet tydligt i bemötandet 
från eleverna i mångkulturella skolor. Ingen var helt negativ mot åtgärder som betyg i ordning 
och uppförande eller könssegregerade klasser. En allmän önskan är att få bukt med 
ordningsproblemen och det mest efterfrågade är tydligare konsekvenser och åtgärder vid brott 
mot ordningsreglerna. Men hur man skulle nå dit fanns det ingen klar och heltäckande 
uppfattning om. Devisen att det var bättre förr gör sig gällande hos många. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera det resultat vi fått för att sedan koppla det till den 
litteraturen som vi behandlat. Vi kommer även att diskutera de brister som finns i 
undersökningen, vårt val av metod samt hur man kan forska vidare inom området. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Det som framgår av vår undersökning är att våra respondenter upplever att det finns 
ordningsproblem i en större utsträckning i den mångkulturella skolan. Det som efterfrågas 
mest av våra respondenter, i massmedia och bland många politiker är tydligare regler i skolan 
och hårdare konsekvenser för de elever som bryter mot dem.  Hur konsekvenserna eller 
straffen ska utformas framkommer sällan. Det verkar som varken lärare, politiker, 
skolpersonal eller föräldrar vet hur man skall handskas med dessa ibland känsliga frågor. 
Många verkar dock ha en stor tilltro till en tillbakagång till den gamla tidens skola med en 
hård disciplin och stränga straff. Att inte bestraffa elever vid regelbrott i klassrummet är något 
relativt nytt inom skolvärlden. Skolan var från sin begynnelse byggd som en auktoritär 
institution där lydnad eller straff var grundpelarna.  
 
Vi har stött på en stor uppgivenhet bland våra respondenter angående bristen på 
konsekvenser. De politiska partierna på högerkanten med skolminister Jan Björklund (fp) i 
spetsen proklamerar för en hårdare och strängare skola för att få bukt med oordningen 
samtidigt som partierna på vänsterkanten tror att mer elevdemokrati kan lösa 
ordningsproblemen. 
 
Vi drar slutsatsen att det är i många fall hemmiljön som måste förändras innan man kan få en 
lugn och fungerande skolsituation. Speciellt med tanke på vad som hände på Hermodalskolan. 
Vår respondent Anders var inne på samma spår då han också misstänkte att många av barnen 
med invandrarbakgrund blir slagna hemma vid brott mot ordningsreglerna och upplever därav 
den svenska skolan som uddlös. Samt att många av dessa barn mår väldigt dåligt av 
misshandeln hemma och kan därför inte kan koncentrera sig på skolarbetet. Det sociala arvet 
verkar vara den största bidragande orsaken hur det går för en elev utbildningsmässigt. 
Resultatet i vår undersökning visar att föräldrarnas utbildningsnivå är en bidragande faktor till 
hur bra eleven klarar sig i skolan. Respondenten Tore anser att föräldrar med hög utbildning i 
större grad uppmuntrar sina barn att studera än föräldrar med låg utbildning, vilket även 
Högdins studie (2007) pekar på. Högdins undersökning visar på att invandrarföräldrar oftast 
inte visar ett lika stort engagemang i barnens studier som svenska föräldrar. Detta kan bero på 
invandrarföräldrarnas egna ofta låga utbildningsnivå. Tore påpekade även att om eleven har 
ett stort ordförråd på sitt hemspråk så har den bättre förutsättningar att lyckas i skolan med att 
lära sig det svenska språket. SCB (2006) visar att det finns stora skillnader i utbildningsnivå 
mellan invandrare och svenskar.  
 
Flera av våra respondenter hävdar att pojkar med invandrarbakgrund tar upp mer plats än 
flickor och svenska barn i klassrummet. En respondent ansåg även att de lyssnar mindre på 
tillsägelser och inte arbetar lika bra på lektionerna som övriga elever.  
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Majoriteten av respondenterna var överens om att könssegregerade klasser skulle ge flickor 
mera utrymme att utvecklas studiemässigt. Högdin (2007) anser att många lärare stämplar 
invandrarpojkar som problembarn. Men hur kommer det då sig att invandrarpojkar stämplas 
som sämre? En av våra respondenter menade att det i vissa kulturer inte är fint att vara snäll 
och timid och att det i dessa kulturer är positivt att höras mer än andra.  
Kan elevens kulturella ursprung vara en del av orsaken till att invandrarpojkar är stökigare än 
andra? Att den aktuella kulturen ”förespråkar” ett beteende där man skall synas och höras i 
större omfattning än vad den svenska kulturen gör.  En respondent ansåg att anledningen till 
att pojkar framstår som stökigare beror på den ”machokultur” som pojkarna är präglade av 
hemifrån. Högdin (2007) menar att ett starkt studieengagemang kan tänkas strida mot vad 
som anses maskulint i vissa kulturer.  
 

6.2 Brister i undersökningen 
Då ämnet kan upplevas som känsligt och kontroversiellt för vissa människor så ställer vi oss 
frågande till om alla respondenterna svarat helt ärligt i vår undersökning. Då en intervju aldrig 
kan ge en total anonymitet kan det tänkas att respondenterna inte kände sig helt fria i 
situationen. Vi upplevde att en av respondenterna tvekade att svara på vissa frågor under 
intervjun. Vi ville med vårt arbete få fram lärares åsikter och tankar kring hur ordningen eller 
den eventuella bristen på ordning ser ut i den mångkulturella skolan. Därmed ansåg vi att de 
förhållanden som råder under en intervju, där följdfrågor kan ställas och förtydliganden kan 
göras var lämpligast för vår undersökning. Det kan tänkas att en enkät också kunde ha varit en 
passande metod i vår undersökning då den utlovar mer anonymitet. Det kan vara en fördel då 
studien behandlar ett känsligt ämne. 
 

6.3 Forska vidare 
Under studiens gång har vi sett att det sker en ständig debatt kring mångkulturella skolor 
runtom i landet. Här i vår stad skall nu den skola med störst andel i elever med 
invandrarbakgrund stängas vilket kan leda till att nästan alla elever med invandrarbakgrund i 
innerstaden samlas på en och samma skola. Om detta sker så kan det leda till mer segregation 
och utanförskap befarar föräldrarna till dessa elever. De har protesterat mot denna 
nedläggning genom insändare i lokaltidningarna och genom att inte släppa iväg sina barn till 
skolan. Det står klart för oss att forskning i ämnet är viktigt och att våra respondenter vill se 
förändringar i skolan. För att gå djupare in i ämnet kan det vara intressant att undersöka hur 
eleverna själva ser på situationen i mångkulturella skolor och vilka eventuella förändringar de 
vill se. En jämförande studie mellan observationer och intervjuer i ämnet kan också vara 
intressant för att studera om situationen är så som lärarna eller eleverna på skolan hävdar samt 
en ren politisk studie. 
 

6.5 Slutord 
När vi nu jämfört och försökt väga samman den bild vi hade från VFU´n, med de olika 
”bilder” vi fått under skrivandet av den här uppsatsen, har vi funnit att vissa viktiga bitar 
dyker upp i alla ”undersökningsområden”, som vi kommit i kontakt med. Bilden i media har 
en alarmerande syn på hur det är i mångkulturella skolor, den får stöd av den bild som lärarna 
ger i de intervjuer vi gjort, men den bilden dyker också upp i den forskning vi tagit del av. Det 
som är ”alarmerande” hos alla, är att det inte finns den ordning och ro i studiesituationen som 
behövs för att främja goda studieresultat för eleverna.  
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Oordningen och stökigheten, drabbar framförallt de elever som redan har det svårt på olika 
sätt. Det betyder att den bild vi hade från början, har i sin viktigaste del bekräftats, nämligen 
att något måste göras, för att elever i mångkulturella skolor också skall kunna nå det som 
skollagen lovar och kräver. På det viset är den mångkulturella skolan som den är i dag, inte 
likvärdig den övriga svenska skolan.  
 
Vad som sedan är orsaken till stökigheten och bristen på ordning, och vad man skall göra åt 
den, finns det i vår undersökning flera och olika uppfattningar om, men de är inte så konkreta 
och entydiga. Det här har varit en omvälvande arbete. Hade vi kunnat förutspå reaktionerna 
på att vi valde att skriva om detta från högskolan så kanske vi hade valt att skriva om något 
annat. Trots detta har vi upplevt vår undersökning som mycket intressant och givande. 
Kulturella motsättningar, segregation och barns välmående är viktiga frågor när vi nu lever i 
ett samhälle med allt fler blandade etniciteter och kulturer. En slutsats som vi då kan dra som 
även kan vara svaret på den viktigaste frågeställningen är att det ligger mycket arbete och 
väntar på att utföras för att vi skall få en skola som ger alla elever likvärdiga möjligheter att 
nå goda studieresultat som rimmar med citatet ur skollagen som vi inledde detta arbete med i 
inledningen. Samt att en god studiemiljö för elever i mångkulturella skolor, är ett viktigt led i 
att förbättra integrationen för människor som kommer till vårt land som flyktingar och 
invandrare.  
 
Man måste klara av att se problemen och våga behandla även obekväma frågor, om vi skall få 
en fungerande skola och ett bra samhällsklimat. Ju räddare politiker samt folk i allmänhet är 
för att vidröra ämnet desto starkare växer sig problemen i det fördolda. Det är på den vägen 
odemokratiska och främlingsfientliga partier och grupperingar kunnat positionera sig så starkt 
de senaste åren. Problemen är många och svåra och de finns både i samhället i stort, i skolan, 
bland elever, föräldrar och lärare. Det är svårt att vara optimistisk på kort sikt men, vi hoppas 
kunna hjälpa till genom att belysa dessa frågor och visa på möjliga förändringar. Oavsett var 
problemen ligger så skall det inte ha någon betydelse varifrån man kommer eller vilken 
kulturell bakgrund man har. För alla elever har rätt till en bra undervisningssituation och en 
möjlighet att vidare i utbildningssystemet för att senare kunna skapa sig en integrerad plats i 
yrkeslivet. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till examensarbete ht-2007. 
 

1: Hur många år har du arbetat som lärare? 
2: Hur många av dessa år har du haft din nuvarande anställning? 
3: Vilka olika kulturella bakgrunder finns representerade bland dina elever? 
4: Vilka ordningsproblem har du stött på i ditt klassrum? 
5: Hur förekommande är dessa? 
6: Hur tacklar du dem? 
7: Hur fungerar det? 
8: Hur ser skillnaderna i bemötande ut bland elever från olika kulturer? 
9: Om det finns skillnader, vad tror du dessa bottnar i? 
10: Vad anser du behöver förändras i dagens skola för att förbättra ordningen? 
11: Vilka förändringar har du bevittnat under ditt yrkesliv rörande uppförande 
och ordning i ditt klassrum? 
12: Vad tror du att ett betyg i ordning och uppförande skulle resultera i? 
13: Vad är din åsikt rörande idén att sära på flickor och pojkar i mångkulturella 
skolor? 
14: Har du upplevt att elever bemöter lärare olika pga lärarens kön? 
OM JA: Är denna skillnad i bemötande mer markant bland barn med annan 
kulturell bakgrund? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Hej! 
Vill du delta i en undersökning om etniska disciplinfrågor i mångkulturella skolor? Vi får ett 
allt mer mångkulturellt samhälle och det är därmed intressant att se hur detta påverkar skolan. 
Vår undersökning riktar sig främst till lärare i grundskolan och baseras på en intervju- och 
litteraturstudie.  

 

Deltagande är frivilligt och namn samt arbetsplats kommer att anonymiseras i texten. 
Materialet från undersökning kommer att behandlas konfidentiellt och därefter arkiveras.  
Intervjun beräknas ta cirka 30 min. Resultatet av intervjun kommer att rapporteras i ett 
examensarbete.  

 

Vi ber er kontakta någon av oss för deltagande senast den 12:e oktober. Vi kan kontaktas via 
e-mail eller telefon. Ni kan gärna kontakta oss för eventuella frågor. 

 

Tack på förhand! 
 

Sara Eriksson   Jonna Forslund Janowicz
      
Tel: xxxxxxxxx   Tel xxxxxxxxx 
   
E-mail: xxxxxxxxx    E-mail: xxxxxxxxx  
  
 

Handledare: 
Arne Sjölinder 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan 
Tel: xxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxx   
 

 
 
 


