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Abstract 
 
The purpose of this study is to describe and discuss guidelines for the work of teachers 

in the multicultural classroom. The survey is based on what various experts stresses as 

fundamental in the work of teachers in the multicultural classroom. This includes the 

concepts of identity, especially the dual identity, culture, religion and language. Also 

the school as institutional practice, values and the school subject of religious studies. 

The method used in the study is based on a qualitative approach as a literature study. 

The study results show that a good integration is crucial for people with the dual 

identity. By coexistence people can maintain their roots and the new which provides a 

dual perspective. With the dual identity can the cultures that come together create a 

strong solidarity and completeness. People can if it retains both its roots and the new be 

whole, as the dual identity is about that the two identities are not mutually exclusive, but 

they are mutually overlaping and are valid simultaneously.  Through integration, and to 

retain their two identities prevents that humans encounter negative identity 

developments.  

The study result also show the importance of intercultural competence in 

schools.Teachers in religious studies can by having a good intercultural competence and 

knowledge of the subject show different perspectives and create a greater understanding 

of the similarities and differences which the dual identity is all about. To see from 

different perspectives, change patterns and avoid an “we and them” splitting is 

important. Teaching is integration if it is done properly and on the basis of elaborate 

lessons and approaches. 

 
Keywords: intercultural education, multicultural classroom, identity, the dual identity, 
culture, religion, language, curriculum, religious studies, integration. 
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1. Inledning  
 

Världen är i förändring, vilket blir tydligt i vårt svenska samhälle och därmed i skolan. 

Lärare och elever möter nya kulturella och sociala förhållanden jämfört med vad som 

tidigare varit självklara utgångspunkter för undervisning och lärande. Detta menar jag 

innebär att skolan måste vara än mer lyhörda för vad som sker i samtiden för att kunna 

följa med i den utveckling som sker på såväl global som lokal nivå. Skolan har ett 

viktigt uppdrag som förmedlare av kunskaper, värderingar och förhållningssätt som kan 

minska fördomar och etnocentricitet. Lärare måste få verktyg för att kunna belysa och ta 

hänsyn till olika kulturer i dagens mångkulturella Sverige då de förhållningssätt som 

premieras i skolan följer eleverna ut i samhället. 

 En lärares yrkesprofession ställs inför nya spännande utmaningar och en del i detta 

är mötet med elever och kollegor som är flerspråkiga, som har större erfarenhet av 

kulturell mångfald. Vissa lärare och elever, även om de har varit länge i Sverige, kan ha 

svårighet att komma in i en ny kultur och ett nytt land. Som nyanländ kan de ha 

erfarenhet av svårigheterna och den process de gått igenom. Lärare som inte har den 

bakgrunden kan lära av dem. Att kunna ta vara på, uppmärksamma och lyfta fram 

mångfalden, kulturella seder och traditioner och kulturella identiteter i klassrummet bör 

ses som värdefulla kunskaper.   

Skolan och speciellt undervisande lärare i ämnet religionskunskap har enligt Lgy 11 

och ämnets kursplaner ett ansvar för att skapa ett förhållningssätt som kännetecknas av 

en särskild slags kompetens – den interkulturella kompetensen, dvs. en större förståelse 

för sig själv och andra, förmåga att leva i samexistens medveten om att mötet med det 

som känns främmande innebär både en utmaning och en möjlighet. Kulturer är inget 

statiskt utan de befinner sig i en ständig förändring eftersom de skapas och omskapas i 

en ömsesidig påverkan i samspelet människor emellan. 

Hur vi väljer att möta och förstå den förändring vi alltjämt är en del i är avgörande 

för både nutida och nästkommande generationers världsbild, människosyn och 

förståelse av vad det innebär att leva i samexistens.  

Varför är denna studie viktig? Som lärare måste vi se alla elevers behov utifrån deras 

olikheter och likheter för att kunna ge alla samma möjligheter, vilket kräver goda 

kunskaper om integration som en avgörande process, som i sig handlar om kultur, 

religion, språk och identitet. Som lärare måste vi vara öppna för mångfalden för att 

skapa en trygg och öppen interkulturell lärandemiljö. Integrationen i klassrummet är 
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central och tar sin början när varje elev blir sedd och hörd, och när samtalen tar fasta på 

likheterna i varje människa och varje kultur samtidigt som det unika. Jag uppfattar 

alltså, att skolans och lärarens arbete med integrations och identitetsprocessen är något 

oundvikligt i ett klassrum där olikheter och likheter blandas, vilket då gör denna studie 

viktig.  

 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och diskutera riktlinjer för 

religionslärares arbete i det mångkulturella klassrummet. Studiens fokus ligger för det 

första på begreppet identitet och i synnerhet begreppet den dubbla identiteten. För att 

förklara vad jag här menar med den dubbla identiteten lånar jag Lars Denciks, professor 

i socialpsykologi, tal om tre hörnstenar eller definitionspunkter, som bundna till 

varandra bildar en triangel. Varje nyanländ bär med sig sitt hemlands triangel, vilken i 

mötet med den svenska kulturens hörnstenar kan bilda vad jag här kallar en 

”identitetsstjärna”, den dubbla identiteten, vilken jag kommer att redogöra för längre 

fram.  

För det andra fokuserar studien på ”vanliga” mångkulturella klasser, dvs klasser 

sammansatta av både nyanlända elever som lämnat en eventuell förberedelseklass och 

elever uppvuxna i Sverige med utlandsfödda vårdnadshavare/släktingar. I dessa klasser 

finns naturligtvis även elever födda och uppvuxna i den svenska kulturen med större 

eller mindre erfarenhet av bostadsområden kännetecknade av en mångfald kulturer, 

traditioner, religioner och språk.  

Min studie fokuserar för det tredje på ämnet religionskunskap, vars uppgift är att 

diskutera samexistens och ömsesidig förståelse som grund för den förändring vårt 

svenska samhälle står inför. Genom att studera detta avser jag att svara på följande 

forskningsfrågor med avseende på en globaliserad värld och samhällen som präglas av 

mångkulturalitet och mångreligiositet:  

 
- Vilken funktion har den dubbla identiteten för den enskilda människan och 

samhället i stort? 

- Hur kan religionslärare på gymnasiet använda begreppet den dubbla identiteten i 

sin undervisning?     

- Finns det några svårigheter och problem av att betona den dubbla identiteten? 
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1.2 Metod 
 

1.2.1 Metodval och genomförande 
 

Studiens metod är litteraturstudium vilket fokuserar på litteratur och forskning inom 

området interkulturella möten. Därmed behandlas och diskuteras forskning som 

forskare och sakkunniga författare lyft fram för att förmedla kunskap och insikt i vad 

som sker i olika former av kulturmöten. Sökord som använts för att finna lämplig 

litteratur är bland annat identitet, den dubbla identiteten, interkulturell undervisning och 

det mångkulturella klassrummet. Discovery, Academic Search Elite, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet och Libris är några av de databaser som använts. 

Olika frågor kräver olika ansatser och denna studie har som litteraturstudium en 

kvalitativ metod och därmed även det arbetssätt som skett under studiens gång. 

Backman menar att en kvalitativ metod har som utgångsläge att studera den verklighet 

vi lever i och hur människor tolkar och förstår sin livsvärld som är socialt, kulturellt och 

individuellt konstruerat.1 Studiens syfte är att beskriva och diskutera riktlinjer för 

religionslärares arbete i det mångkulturella klassrummet, där elevers bakgrunder och 

identiteter är varierade. Studien har sitt fokus på vad den dubbla identiteten innebär för 

människor och samhällen som berörs av en allt större migration, genom att människor 

av olika skäl tvingas lämna sitt hemland. En viktig fråga blir hur man i skolan – i 

klassrummet – kan använda teorin om den dubbla identitet i undervisning och lärande. 

Genom en kvalitativ metod blir det möjligt att genom forskning och kunskap inom 

ämnet belysa, problematisera och konstruera nya tankar utifrån redan belagd kunskap.  

I tolkning och analys av empirin utgår studien från hermeneutiska tolkningsmetoder 

vilket bidrar till ett ökat djup och förståelse för den litteratur som ligger till grund för 

studien. Detta innebär att jag som forskare utgår från min egen förförståelse och 

kunskap av ämnet som undersöks. Parszyk menar att denna tolkningsmetod kan 

innebära att ”livskompetensen ökar genom att man, när man tar del av tolkningarna, ofta 

reagerar genom att förstå sig själv, sina medmänniskor och sitt sociala sammanhang på 

ett nytt sätt”.2 Detta förhållningssätt har både för- och nackdelar. En fördel kan vara att 

den kunskap som presenteras i litteraturen kan belysas utifrån ett annat 

tolkningsmönster och nya perspektiv vilket kan ge en ökad förståelse för ämnet. En 

nackdel kan bland annat vara att den litteratur som undersöks omtolkas och inte i direkt 

                                                
1 Backman 1998, s. 47. 
2 Parszyk 1999, s. 38. 
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mening utgår från vad författaren till verket egentligen ville förmedla utifrån dennes 

syfte med arbetet. Detta då vissa delar av ett verk lyfts fram och behandlas i 

litteraturstudien, och därmed enbart inslag och urval i författares studier. Vidare tolkas 

och analyseras empirin utifrån fem perspektiv: identitet och den dubbla identiteten, 

kultur, religion, språk och skolan som institutionell praktik, värdegrunden och 

skolämnet religionskunskap.  

 

1.2.2 Urval och avgränsning  
 

Min utgångspunkt i litteraturstudiet har varit Denciks teori om den dubbla identiteten. 

Denciks tre hörnstenar eller definitionspunkter har jag valt att benämna som religion, 

kultur och språk. Tre grundläggande hörnstenar i varje människas identitet. Även om 

begreppen har fått nya namn i min studie är det möjligt att använda ”stjärnan” som 

förklaringsmodell oavsett nationella och etniska grupper (se 2.1 identitet och den dubbla 

identiteten). Vidare har ämnet religionskunskap en central plats i studien då ämnet 

enligt kursplanen ska skapa förutsättningar för samexistens och ökad förståelse för sig 

själv och andra. Det är skolan och främst klassrummet som utgör studiens huvudsakliga 

kontext även om elevens och skolans omgivande miljö dvs. elevernas 

familjesammanhang och samhället följer med eleverna in i skolan, klassrummet och i 

undervisning. Studien är även avgränsad till ordinarie klasser på gymnasiet och 

avhandlar därmed inte förberedelseklasser. 

 

1.2.3 Tidigare forskning 
 

Den forskning som ligger till grund för min litteraturstudie utgörs av avhandlingar, 

rapporter och relevant litteratur som behandlar den svenska skolan med fokus på 

forskning om mångkultur. Nedan följer en presentation av undersökningens 

huvudsakliga referenser. 

Sabine Gruber är universitetslektor, filosofie doktor i etnicitet och lektor i socialt 

arbete vid Linköping universitet. Gruber har i När skolan gör skillnad – skola, etnicitet 

och institutionell praktik (2008) undersökt hur konstruktionen av etiska skillnader tar 

sig uttryck till vardags i en högstadieskola. Genom exempel på hur skolan skapar 

skillnader mellan elever problematiseras skolans arbete och de fördomar som genereras 
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i svenska skolor.3  

Seija Wellros är lärare och psykolog och relaterar gärna till sin egen erfarenhet av att 

invandra till Sverige. I Språk, kultur och social identitet (1998) lyfter Wellros fram 

språkets betydelse för socialisationsprocesser och den sociala identiteten.4 

 I En skola för andra – minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i 

grundskolan (1999) lyfter Ing-Marie Parszyk, forskare i pedagogik vid lärarhögskolan i 

Stockholm, fram minoritetselevers problem och möjligheter i en mångkulturell skola. 

Parszyk beskriver hur elever upplever sina skolvillkor utifrån ett minoritetsperspektiv 

och menar att en skola för alla har blivit en skola för andra.5 

Lars Dencik, ledare för Center for Barndoms-/Familieforskning och professor i 

socialpsykologi vid Roskilde universitet i Danmark, forskar om socialisationsprocesser 

och identitetsutveckling. Dencik har under rubriken Hemma i hemlösheten (1993) lyft 

fram den judiska treenigheten och den svenska triangeln som tillsammans bildar, enligt 

Dencik, en diasporans davidsstjärna. Den dubbla identiteten, det svenska och judiska 

som två kompletta referensramar, eller två kompletta tolkningsmönster.6 

Nader Ahmadi är redaktör för Ungdom, kulturmöte och identitet. (2003)  I verket 

behandlar Ahmadi migrationens och kulturens betydelse för synen på sexualitet, 

identitet och individualitet i Om jaguppfattningens betydelse för tolkning av sociala 

roller. Ahmadi är lektor vid Högskolan i Gävle. I samma verk finns Annick Sjögrens 

kapitel Kulturens roll i identitetsbyggandet. Sjögren är dekan för lärarutbildnings- och 

utbildningsvetenskapsnämnden och docent i etnologi vid Södertörns högskola. Sjögrens 

forskning inriktar sig på utbildningens kulturella och sociala dimensioner och 

internationell migration.7 

Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) är Jonas Otterbecks, forskare i 

islamologi vid Lunds universitets, avhandling som behandlar religionens och kulturens 

betydelse för identitet och identitetsskapande. Vidare diskuterar Otterbeck normer, 

socialisation och samspel mellan elever och lärare inom skolan.8   

Carl Martin Allwood och Elsie C Franzén är redaktörer för Tvärkulturella möten – 

grundbok för psykologer och socialarbetare (2000). Allwood är professor i psykologi 

vid Lunds universitet och behandlar kognitionspsykologi, kunskapsantropologi och 

                                                
3 Gruber 2008. 
4 Wellros 1998. 
5 Parszyk 1999. 
6 Dencik i Jakubowski (red.) 1993. 
7 Ahmadi i Ahmadi (red.) 2003; Sjögren i Ahmadi (red.) 2003. 
8 Otterbeck 2000. 
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några förutsättningar för tvärkulturella möten i Kulturell och social påverkan. I samma 

verk lyfter Nader Ahmadi, som tidigare nämnts, fram kulturell identitet i gungning 

vilket behandlar olika former av identitet i modern och postmodern tid.9 

Gunilla Ladberg, filosofie doktor i pedagogik, menar i Barn med flera språk (2006)  

att enspråkighet är en norm i Sverige trots den mångkulturella verkligheten. Ladberg 

menar att tvåspråkighet är en politisk fråga då alla ska ha rätt till sitt modersmål och att 

få lära sig det språk som talas i det land man lever i.10  

Jonas Stier, docent i sociologi på Akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling vid Mälardalens högskola, har i Kulturmöten – en introduktion till 

interkulturella studier (2009) behandlat kulturmöten utifrån olika perspektiv. Stier 

problematiserar kulturmöten då de lätt kan uppstå missförstånd och konflikter om 

kunskaper om olika kulturer är vaga. Genom flertalet olika teman behandlas kultur som 

fenomen.11  

I antologin Värdegrund och svensk etnicitet (2001), beskriver och jämför Christer 

Hedin, värderingar och livsideal i flera världsreligioner under rubriken Värdegrunden i 

världsperspektiv. Hedin är professor i religionsvetenskap och verksam vid institutionen 

för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. I samma verk lyfter 

Pirjo Lahdenperä fram värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs med 

fokus på etnocentrism. Här diskuterar hon bland annat vem värdegrunden är anpassad 

till, och frågan om inkludering genom assimilering. Lahdenperä är docent och lektor vid 

Mälardalens ledaskapscentrum vid Mälardalens högskola. Läroplanen diskuteras utifrån 

elevers perspektiv av Ing-Marie Parszyk under rubriken Värdegrund, värdefull, 

värdelös… Minoritetselevers upplevelser möter läroplanens visioner. Parszyk är som 

tidigare nämnts filosofie doktor i pedagogik och verksam på institutionen för 

undervisningsprocesser, kommunikation och lärande vid lärarhögskolan i Stockholm.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Allwood & Franzén i Allwood & Franzén (red.) 2000; Allwood i Allwood & Franzén (red.) 2000; 
Ahmadi i Allwood & Franzén (red.) 2000. 
10 Ladberg 2006. 
11 Stier 2009. 
12 Hedin i Linde (red.) 2001; Lahdenperä i Linde (red.) 2001; Parszyk i Linde (red.) 2001. 
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1.3 Disposition  
 

Studien inleds med en kort genomgång av det svenska samhället med fokus på 

invandringen till Sverige, nyanländas introduktion i den svenska skolan och en 

förankring av litteraturstudiet i styrdokumentet Lgy 11. Därefter följer 

begreppsdefinitioner. Litteraturstudien behandlar därefter begrepp som diskuteras och 

lyfts fram utifrån vad olika forskare framhåller som grundläggande i lärares arbete i det 

mångkulturella klassrummet. Så som identitet och den dubbla identiteten, kultur, 

religion, språk och skolan som institutionell praktik, värdegrunden och skolämnet 

religionskunskap. Studien avslutas med en diskussion utifrån syftesfrågorna och 

därefter en avslutande tanke reflektion innan litteraturstudiens trovärdighet och fortsatt 

forskning lyfts fram.  

 
1.4 Det svenska samhället 
 
1.4.1 Invandringen till Sverige 

 
Historiskt sett har Sverige inte haft stora folkvandringar eller flyktingströmmar på grund 

av geografiskt läge. Den utvandring och invandring som varit aktuell genom tiderna har 

främst skett sporadiskt och i olika perioder.13  

Migrationsverket framhåller att flytt mellan olika länder alltid varit centralt i 

människors liv och att utvandringen från Sverige främst skett under 1800-talet i och 

med emigrationen till Amerika, då en fjärdedel av landets befolkning lämnade Sverige. 

I dagens Sverige är invandringen större än den utvandring som sker. Enligt 

Migrationsverket fick 43 414 personer uppehållstillstånd som anhörig i Sverige under år 

2015, samtidigt som 16 975 personer fick arbets- och uppehållstillstånd, 38 867 

personer beviljades svenskt medborgarskap, varav kommande från Irak var den största 

gruppen. De ensamkommande barn och ungdomar som emigrerar till Sverige kommer 

främst från Somalia och Afghanistan där huvudparten är pojkar mellan 16-17 år, alltså 

den ålder som denna studie fokuserar på via gymnasiet som undersökningsområde. 

Under år 2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige 

men detta är bara en bråkdel av de 162 877 asylsökande under år 2015, vilket var en 

fördubbling från året innan.14 

                                                
13 Allwood & Franzén i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 15ff. 
14Migrationsverket. Lärarhandledning. (elektronisk) http://www.migrationsverket.se/Andra-

aktorer/Larare/Lararhandledning.html (2016-05-07) 
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Allwood och Franzén menar att när invandringen mer övergick till 

flyktinginvandring uppkom oro hos myndigheterna att de stora flyktingströmmarna 

skulle innebära segregation och ghettoisering, vilket i dagens mångkulturella Sverige 

blivit ett faktum. Bostadssegregationen är tydlig och detta innebär även att skolorna blir 

en del av denna uppdelning.15  

 De individer och grupper som invandrat faller lätt inom kategorin invandrare. 

Allwood och Franzén menar att begreppet är mycket diffust men innefattar som sådant 

både människor som kommit till Sverige för arbete, alltså av ekonomiska skäl, och 

flyktingar. Enligt FN innebär ordet flykting människor som blivit tvungna att fly ifrån 

sitt hemland på grund av exempelvis krig och förföljelser på grund av ras, nationalitet, 

religion, politisk uppfattning eller etnisk tillhörighet.16 

Anpassning till ett nytt land kan vara problematiskt både beträffande den praktiska 

delen men även utifrån sådant som värderingar, normer och livsstil som är annorlunda. 

Många kan enligt Allwood och Franzén uppleva en splittrad relation till både det gamla 

och nya landet. Som barn till utlandsfödda, eller om barnen är utlandsfödda själva, kan 

en konflikt i identiteten uppstå då de hamnar mitt emellan två eller flera kulturer.17     

 

1.4.2 Nyanländas introduktion i den svenska skolan 

 
Detta avsnitt beskriver kort de nyanlända unga och barns situation som påverkar lärande 

och identitet.  

Bunar lyfter fram FNs barnkonvention i vilken det framgår att alla barn ska ha rätt 

till utbildning och att detta ska väga tyngre än formella anknytningar till olika länder. 

Dock är detta långt ifrån en självklarhet i Sverige, oavsett bestämmelsen från år 2002 att 

alla nyanlända asylsökande barn, oavsett permanent uppehållstillstånd, ska ha rätt till 

utbildning i den svenska skolan, vilket migrationsverket ska ha det största ansvaret för. 

Barn som hör till gruppen illegala invandrare, dvs. papperslösa – och som därmed inte 

har tillstånd att vara i landet fick år 2013 tillstånd att gå i skolan. En stor del av dessa 

elever lever i en konstant rädsla att bli utvisad och vågar därmed enligt Bunar inte gå till 

skolan och få den utbildning som de har rätt till. Kommunens roll i detta är att erbjuda 

dessa barn en placering i skolan inom en månad från och med att barnet anlänt till 

kommunen. Dock menar Bunar att detta inte alltid följs och vissa barn kan få vänta med 

                                                
15 Allwood & Franzén i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 24ff. 
16 Allwood & Franzén i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 26ff. 
17 Allwood & Franzén i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 30ff.  
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en skolplacering i flera månader vilket innebär att barnens integrering i samhället blir 

mer komplicerad.18 Det går alltså tydligt att utifrån Bunars beskrivning se hur osäker 

utbildningen blir för elever som på grund av olika skäl invandrat till Sverige.  

 

1.4.3 Förankring i styrdokumentet Lgy 11 

 
Skolan är idag en heterogen skola då Sverige fått många nya medborgare från länder 

med annorlunda kulturella och religiösa traditioner. Många har dessutom erfarenheter 

av krig och förtryck i länder med bristande demokratiska värderingar, vilka inte sällan 

blir orsak till flykten från hemlandet.  I en alltmer mångkulturell skola blir sökandet 

efter gemensamma värden och varandras likheter mitt i all olikhet ett viktigt arbete. Så 

här står det i Lgy 11:  

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 
en möjlighet och ett ansvar att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet 
med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 
undervisningen i många av skolan ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna 
och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan 
relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst 
det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.19 

 

Ämnen som berör identitet, förmåga att kunna leva tillsammans, skolan som kulturell 

mötesplats blir centrala delar som återkommer i skolans mål, visioner och därmed dess 

värdegrund. Skolan ska vidare ge en ökad förståelse för den kulturella mångfald som 

finns i Sverige, vilket i sig innebär en ökad förståelse dels för andra människor och dels 

för sig själva både i nutid och inför framtiden. Detta ska enligt Lgy 11 minska 

främlingsfientlighet, vilket främst ska ske via öppna diskussioner och mer kunskap.20 

Denna studie förankras i läroplanens innehåll för en konkret förståelse för de 

förhållningssätt som ska finnas i den svenska skolan. Genom att utgå från läroplanen 

och kursplanen i religionskunskap som grund skapas förutsättningar för studiens syfte, 

att beskriva och diskutera riktlinjer för religionslärares arbete i det mångkulturella 

klassrummet med fokus på identitet. Med utgångpunkt i styrdokumenten blir det möjligt 

att diskutera en religionslärares förutsättningar och möjligheter att arbeta systematiskt 

med identitets- och integrations processer i en interkulturell lärandemiljö. 

                                                
18 Bunar 2015, s. 10f. 
19 Läroplanen för gymnasieskolan 2011, s. 5. 
20 Läroplanen för gymnasieskolan 2011, s. 5ff. 
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1.5 Begreppsdefinitioner  

 
I följande del behandlas centrala begrepp för studien kortfattat, vilket ger en ökad 

förståelse för de förhållningssätt som dels kan ses som en form av underlättning och 

dels som ett motstånd som påverkar människors integration och möjlighet till att leva i 

samexistens i ett alltmer mångkulturellt Sverige, men även i världen som helhet utifrån 

ett globalt perspektiv. 

 
1.5.1 Etnocentrism 

 
Begreppet etnocentrism kan förklaras och presenteras på olika sätt men en gemensam 

utgångspunkt är att den egna kulturen eller folkgruppen ses som överlägsen andra, och 

därmed utgör en norm, som ett mått för hur en kultur och människor helst ska vara. En 

svårighet i detta tolkningssätt blir enligt Lahdenperä att förstå handlingar och 

värderingar som förenar människor i en gemenskap, då dessa tolkningsmönster förutom 

att skapa gemenskap och identitet även utestänger andra och därav kan ses som en form 

av totalitet eller sanning. Etnocentrism skapar ett så kallat ”vi och dom” perspektiv som 

frambesvärjer stereotyper, fördomar och negativa attityder.21 

1.5.2 Mono-, mång- och interkulturell undervisning 

 
Den medvetenhet och det förhållningssätt som ligger till grund för undervisning kan 

bland annat delas upp i mono-, mång- och interkulturell undervisning. Via breda 

generaliseringar kan monokulturell undervisning beskrivas så att en nationalitet, 

exempelvis att svenskheten utgör normen, idealtillståndet och målet. Med utgångspunkt 

i att eleverna har olika nationella bakgrunder och med en samtidig vision om att förstå 

elever som invandrat eller är minoritet definieras mångkulturell undervisning. 

Mångkulturell undervisning handlar om den kulturella bakgrundens betydelse för 

lärande och undervisning. Spowe menar att detta förhållningsätt dock kan jämföras med 

ett turistperspektiv om information om andra kulturer inhämtas genom att tolkning och 

värdering utgår från det svenska, vilket kan öka, istället för att minska fördomar. Den 

interkulturella undervisningen beskrivs som en interaktionsprocess med ledordet 

ömsesidighet mellan människor från olika kulturella bakgrunder. Begrepp som 

acceptans, medvetenhet, förståelse och respekt blir centrala utifrån detta 
                                                
21 Spowe 2003, s. 16; Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 123; Allwood i Allwood & Franzén 2000, s. 47; 
Stier 2009, s. 131.  
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förhållningssätt. Stier beskriver interkulturell undervisning som kulturmöten mellan 

människor vars kultur skiljer sig åt på olika sätt, vilket gör den interkulturella 

kompetensen nödvändig i skolan.22 Speciellt då vikten av goda kulturmöten betonas i 

skolans styrdokument. 

 

1.5.3 Ackulturation, integration och assimilation 

 
Sist i detta första kapitel lyfts viktiga begrepp som definierar olika former av anpassning 

till en ny kultur. Ackulturation förklaras så att människan som kommit till en ny kultur 

tar till sig de verktyg den behöver för att kunna fungera i den nya kulturen, alltså en 

form av en samhällelig och social funktionell anpassning. Människan drar enligt 

Elmeroth fördel av den nya kulturen men behåller sin ursprungskultur under denna 

process och därmed sin etniska identitet.23  

 Integration betyder enligt Elmeroth dels att minoritetsgruppen tar över olika 

mönster i det nya landet, och dels att minoritetskulturen tillägnar sig majoritetskulturens 

värderingar och normer och därmed vissa handlingsmönster i kombination med den 

egna ursprungliga kulturen, vilket alltså kan ses som en form av tredje kultur då en 

blandning av de båda kulturerna skett. Målet för integrationen förefaller för Elmeroth 

vara assimilation. Vid assimilation sker ett identitetsbyte då majoritetskulturen ersätter 

ursprungskulturen.24 Dencik menar tvärt om att ”assimilation är inte längre, om de 

någonsin varit det, en väg till frihet och jämställdhet. [...] assimilation är ingenting med 

och ingenting mindre än kulturellt självmord.”25 Det går alltså tydligt att se vilka 

konsekvenser och hur en anpassning till en ny kultur kan te sig beroende på vilken form 

av anpassningsprocess som sker, eller rättare sagt som eftersträvas. 

Denna studie koncentrerar därmed på den integrerade anpassningsprocessen då 

assimilation, vilket kan ses som motsats till integration, inte bör vara den samexistens 

skolan ska sträva efter, eftersom den innebär att minoriteten helt uppgår i majoriteten 

genom att den helt överger sin egen ursprungliga kulturella identitet. För att skolan ska 

lyckas skapa goda interkulturella lärandemiljöer i klassrummet krävs enligt Stier 

öppenhet, nyfikenhet, och förståelse för andra kulturer lika väl som för den egna 

kulturen. Här är förståelsen det absolut mest centrala, då den definieras som en särskild 

                                                
22 Spowe 2003, s. 7, 18f; Stier 2009, s. 151. 
23 Elmeroth 1997, s. 61f. 
24 Elmeroth 1997, s. 62. 
25 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 67. 
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slags kompetens – den interkulturella kompetensen. Denna kompetens definieras av 

Stier i sin tur så att den avser ”…de färdigheter och kunskaper som en individ sannolikt 

behöver för att kunna fungera i och för att kunna bemästra ett kulturmöte”.26 Här vill jag 

lägga till att denna interkulturella kompetens också är nödvändigt för att undvika ett 

kulturmöte som eftersträvar assimilation och som i stället vill uppfylla den uppgift som 

enligt Lgy 11 ålägger varje lärare i det mångkulturella samhället. Det är detta som gäller 

för skolan: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet.27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Stier 2009, s.151. 
27 Läroplanen för gymnasieskolan 2011, s. 5. 
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2. Litteraturstudium  

 
Att göra en uttömmande förklaring och definition av begreppen socialisationsprocess 

och identitet är komplext och inte heller absolut nödvändigt för studiens syfte. 

Begreppen kommer att diskuteras och lyftas fram utifrån vad olika forskare och 

författare framhåller som grundläggande i lärares arbete i det mångkulturella 

klassrummet. Till detta hör begreppen identitet och den dubbla identiteten, kultur, 

religion, språk och avslutningsvis skolan som institutionell praktik, värdegrunden och 

skolämnet religionskunskap. Begreppen går till stor del in i varandra och påverkar 

förståelsen för begreppen i sig själva, men även begreppens relation till varandra. Ett 

försök till att diskutera begreppen enskilt kommer att göras, men en medvetenhet om 

dess påverkan och relationer till varandra är central för att ge en ökad förståelse för den 

dubbla identiteten inom skolan.  

 

2.1 Identitet och den dubbla identiteten 

 
2.1.1 Identitet 

 
En identitet är enligt Ahmadi aldrig statisk utan under en konstant förändrings- och 

utvecklingsprocess under hela livet. Att bygga upp en ny identitet i ett nytt land är 

komplicerat eftersom identiteten formas utifrån olika påverkansprocesser eller 

socialisationsprocesser, dels genom omgivningens och dels genom människans egna 

handlingar. Sjögren menar att denna process kan ses synonymt med en spegelbild, då en 

identitet alltid skapas i en viss kontext. Själva essensen i identitetsbyggandet är alltså 

människans syn på dels sig själv och den egna livshistorien och dels på samhällets 

villkor och värderingar på den plats och under den tid som en människa formar sin 

identitet. Även Ahmadi lyfter fram vikten av hur påverkningsbar människan blir av de 

förhållningssätt och värden som tar sig uttryck i samhället, men på samma gång även 

hur människans förhållningssätt i betydande avseende avgör dennes ställning och 

förhållningssätt till omgivningen. Det kan även beskrivas utifrån att människans sätt att 

betrakta sig själv som en integrerad del i en helhet, vilket Ahmadi kallar ett holistiskt 

perspektiv eller som självständig i ett kollektiv, det individualistiska perspektivet, avgör 
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identitetsskapandet och innebörden och förståelsen av den.28     

Samhällen kan då vara både grupp- eller individcentrerade. och i det förstnämnda 

anses familjen ha en central betydelse för hur en människa konstruerar en identitet, och 

därmed skapar jaget och sin självbild. I ett samhälle som till största delen utgår från ett 

individcentrerat synsätt anses självständighet mer beaktansvärt och familje- och 

samhällspåverkan kommer i andra hand. Sjögren anser att man hävdar sin identitet på 

olika sätt genom att närmar sig eller tar ett större avstånd till familj och samhälle på i 

den identitetsbyggande processen, vilket kan anses som typiskt svenskt gentemot andra 

kulturer.29   

Otterbeck betonar att elever i skolan är i stort behov av att få sin identitet respekterad 

och bekräftad i sin utveckling. En lärares kompentens som innefattar interkulturella 

förhållningssätt är förståelsen av dessa perspektiv centralt, och därmed vikten av att 

vara medveten om att en påtvingad identitet eller att tvingas behöva överge sin identitet 

inte är acceptabelt.30  

Vikten av att som lärare ha en förståelse för hur olika identiteter är formade är stor, 

vilket enligt Ahmadi kan påverkas av identitetens subjektiva eller objektiva perspektiv, 

dvs. samspelet mellan sociokulturella strukturer och människans självuppfattning. Med 

andra ord självskapade identitet eller externt tilldelad identitet. I den subjektiva 

identiteten kategoriserar människan sig själv för att passa in i en viss grupp eller 

kollektivt sammanhang. Här kan den subjektiva identiteten antingen vara personlig eller 

social, då den personliga identiteten utgår från individens egen självbild och den sociala 

på individens bild av den grupp den tillskriver sig tillhöra. I den objektiva identiteten 

skapar omgivningen en bild av individen för att kategorisera och skapa en förståelse för 

hur gruppen ska förhålla sig till individen. Kategoriseringarna kan ske utifrån bland 

annat kön, klass, etnicitet och religiös tillhörighet. Den objektiva identiteten kan även 

den dels vara personlig och dels social, då den förstnämnda innebär att identiteten 

grundar sig på den andres syn på individen och den sistnämnda den andres syn på 

individens grupp.31 

Att som lärare vara medveten om hur identitet kan skapas genom dess subjektiva 

eller objektiva aspekter, kan en ökad förståelse för den dubbla identiteten och hur den 

påverkas av individens syn på sig själv och omgivningens bild av individen. Jag menar 
                                                
28 Ahmadi i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 160; Sjögren i Ahmadi (red.) 2003, s. 18ff; Ahmadi i 
Ahmadi (red.) 2003, s. 50ff. 
29 Sjögren i Ahmadi (red.) 2003, s. 38. 
30 Otterbeck 2000, s. 73. 
31 Ahmadi i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 156f. 
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att om den ena identiteten, antingen en ursprunglig som innefattas av människans rötter 

eller den nyfunna som skapas med den nya kulturen, kan komma i konflikt om de inte 

överensstämmer med individens syn på sig själv och omgivningens etikett på individen. 

I vissa fall kan det handla om vilket identitet, hemkulturen eller den nya kulturen, som 

ges prioritet. Om människan inte får behålla båda sina identiteter finns ingen 

identitetsstjärna, då det först är när båda identiteterna erkänns som en identitetsstjärna 

kan bildas.     

En identitet skapas enligt Wellros genom socialisation, alltså genom interaktion på 

social nivå när människor internaliserar samhällets och de människors moral och 

värderingar, som är betydande för den enskilda människan. Moral och värderingar som 

till slut blir en självklar och osynlig del i människans eget jag.32 Detta menar Wellros 

innebär att ”man reflekterar sällan över sin egen kultur, man anser i själva verket inte att 

man har någon speciell kultur. Man är bara ”som vanligt”.33 Normsystemet blir en 

självklarhet som i vidare bemärkelse inte reflekteras över utan det utgår från det som 

upplevs eftersträvansvärt. I detta blir självbilden synonymt med människans identitet.34 

 

2.1.2  Den dubbla identiteten  

 
Dencik diskuterar som jag tidigare har nämnt, identitetens komplexitet. Under rubriken 

Hemma i hemlösheten handlar det för Dencik om att både vara jude och att vara svensk, 

alltså att tillhöra både den judiska och den svenska kulturen, och hur de båda kulturerna 

tillsammans kan bilda den dubbla identiteten. Inom det existentiella rummet som 

definierar judiskheten lyfter Dencik fram religion (judendom som religion), 

folktillhörighet (judiskhet som upplevelsefilter) samt sionism (Israels existens) som 

centrala hörnstenar i vad som tillsammans bildar en judisk identitetstriangel, eller som 

Dencik benämner som den judiska treenigheten. Den svenska motsvarigheten består av 

svenskt medborgarskap (Sverige som hemland), svenskhet (som upplevelsefilter) och 

sekulariserad lutheranism (som kosmologi).35 

Dencik förklarar den judiska triangeln och menar att begreppet jude inte alltid 

behöver innefatta en religiös gudstro, utan att en ateist kan vara en medveten jude då 

den judiska religionen även är ett historiskt och socialt fenomen. Att vara jude innebär 

                                                
32 Wellros 1998, s. 18. 
33 Wellros 1998, s. 17. 
34 Wellros 1998, s. 18, 83. 
35 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 48ff, 53f. 
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som Dencik uttrycker sig: ”Jag har en religion utan att vara religiös.”36 För honom 

betyder detta att till vissa delar vara en praktiserande jude, så till vida att han genom att 

tillhöra det judiska folket, alltså en etnisk, grupp som delar en kollektiv historia, och 

därmed högtidlighålla de judiska helgdagarna. Genom att omfatta de judiska 

traditionerna och ritualerna kan han aktivt bejaka och bevara den judiska tillhörigheten, 

och tolka världen genom det judiska upplevelsefiltret eller perspektivet.37 

 Dencik menar att ”som jude i diasporan är man dock inte bara jude. Man är också en 

del av den icke-judiska omgivningen. Man är till exempel också svensk.”38 Som 

medborgare i ett land, och i Denciks situation då svensk, innebär det rättigheter och 

skyldigheter gentemot landet. Vidare blir den svenska världsbilden, språket, det svenska 

perspektivet ett tolkningsmönster och svenskheten blir en integrerad kultur. Religiöst 

menar Dencik att Sverige inte längre är ett kristet land, men att landet vilar på kristna 

värderingar och i nutiden kan ses som en slags sekulariserad lutheranism. Som svensk 

jude skapar alltså de två identitetstrianglarna en diasporans davidsstjärna.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Denciks Diasporans davidsstjärna 

 

De två trianglarna i diasporans Davidsstjärna utesluter inte varandra, de kompletterar 

inte heller varandra utan de två perspektiven överlappar varandra och är giltiga 

samtidigt. Världen förstås utifrån två perspektiv samtidigt.40 Detta beskriver Dencik 

                                                
36 Dencik i Jakubowski (red.)  1993, s. 64. 
37 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 49ff. 
38 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 52. 
39 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 52ff. 
40 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 55. 
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som en stor fördel. Den som lever i och genom den dubbla identiteten ser ofta ”skarpare 

än de som bara har möjlighet att ha ett perspektiv på tillvaron.”41 Denna förståelse för 

olika identiteter som tillsammans bildar den dubbla identiteten menar jag kan 

modifieras för att kunna användas oavsett vilka kulturer och etniciteter som utgör de två 

trianglarna, vilket då kan se ut på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Identitetstrianglar 

 

Som nyanländ till ett annat land eller om man är uppväxt med flera kulturer, språk eller 

religioner närvarande i sin närmast omgivning så som familj, släkt, nära anhöriga eller 

bostadsområde, kan enligt min mening medveten form av den dubbla identiteten, 

beroende på hur omgivningen definierar begreppet integration. När elevernas olika 

kulturer, religioner och språk möts i klassrummet är det viktigt att som lärare inte tänka 

att uppgiften är att eleverna ska assimileras in i det svenska samhället och den svenska 

kulturen och därmed sudda ut elevernas kulturella bakgrund och förståelse av sig själv. 

Som lärare har vi ett ansvar att värna om den kulturella tillhörighet och identitet som 

eleven bär med sig. På samma gång som lärarens uppgift är att hjälpa och underlätta 

skapandet av ett nytt jag, och därmed kunna leva med en dubbel tillhörighet och då 

tolka sig själv, den andra och världen genom olika tolkningsmönster. Om elever med 

utländsk bakgrund lyckas överlappar de två identitetstrianglarna menar jag att den 

identitetsstjärna som då tar form innefattar en större förståelse för det moderna 

samhällets mångfald av religion, kultur och språk: 

 

                                                
41 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 55. 
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Figur 4: Identitetsstjärna 

 
Den dubbla identiteten, eller identitetsstjärnan skapas alltså när en ny identitet 

överlappar en redan existerande identitet. Bilden av stjärnan handlar i första hand om 

nyanlända och elever med utländsk bakgrund och den integrationsprocess de måste 

genomgå. Men trots detta bör vi ändå, enligt min mening, kunna applicera bilden av 

stjärnan också på oss själva som lärare och elever och som infödda svenskar, om än inte 

på samma nivå. Genom att inse värdet i den dubbla identiteten och att vi som 

människor, får möjligheten att ta del av den andres rikare erfarenheter och dess olika 

perspektiv, medvetna om att dessa kulturmöten kommer att färga ens liv kan man med 

Denciks ord hjälpa de nyanlända att känna sig hemma i hemlösheten.  

 

2.2 Kultur  
 

Kultur kan beskrivas på ett flertal olika sätt, men enligt Stier går det att kategorisera 

kultur inom olika förklaringsområden så som behavioristiska, funktionalistiska och 

kognitivistiska synsätt. En gemensam nämnare i samtliga förklaringsmodeller är att 

kultur kan ses som ett kollektivt sätt att leva. Enligt den behavioristiska inriktningen är 

kultur gemensamma, och för andra märkbara, handlings- och beteendemönster. Att utgå 

från att kultur är en form av socialt system, som fyller en social funktion, med regler, 

lagar, värden och normer faller inom ramen för ett funktionalistiskt perspektiv på kultur.  

Språk 

Religion/livsåskådning Kultur som 
tolkningsmönster 

Religion/livsåskådning 
Kultur som 
tolkningsmönster 

Språk 
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Det kognitivistiska kan beskrivas som ett mentalt tolkningsmönster som sållar och 

kategoriserar de intryck som människan är upplever och erfar.42 

 

2.2.1 Kulturens roll i samhället  

 
Att skapa ordning har alltid vart en central strävan för människor genom alla tider, 

vilket också är en grund för hur vi tolkar, förstår och upplever vår värld och oss själva 

som individer och kollektiva varelser. Denna ordning som Wellros benämner som 

kultur omskapas ständigt i interaktion med andra och innefattar system för värden, språk 

och tankemönster. Att kategorisera har blivit en grund för att göra skillnad mellan olika 

kulturer där olikheter ofta utgör ett fokus. De erfarenheter och kunskaper som är kultur 

skapar mönster och ligger till grund för tänkande och handlande.43  Kulturen 

”förvandlar komplicerade handlingsmönster till vanor och rutiner och den erbjuder oss 

färdiga tankemönster”.44 I denna utveckling har värderingar en central roll, vilket även 

Lahdenperä lyfter fram. Värderingar kan bidra till sammanhållning men även till 

särskiljande i fråga om identitet, regler, självkänsla för människor i olika samhällen. 

Kultur kan med andra ord, enligt Stier, både fungera som en gräns som dels kan vara 

synlig och påtaglig men även osynlig. Dock markerande via exempelvis normer där 

utanförskap kan vara lika självklart som gemenskap.45 

Samhället majoritetskultur får oftast mest utrymme i människans identitetsskapande 

och Allwood och Stier anser att det kulturella sammanhanget är avgörande människans 

förståelse för sig själv och sin verklighet. Det som värdesätts, alltså olika former av 

kunskap som skapas i kulturen, har kunskapsföreträde i de flesta sammanhang.46 Stier 

menar att ”…kulturer som regel är föränderliga, relativt stabila och igenkännbara på 

samma gång, vilket kan jämföras med hur människors identitet förändras men samtidigt 

som en igenkännbar kärna kvarstår i deras självuppfattning”.47 Kulturens betydelse och 

roll i samhället är till lika stor del beroende av människan på ett kollektivt som ett 

individuellt plan.  

 

 

                                                
42 Stier 2009, s. 27ff. 
43 Wellros 1998, s. 13ff. 
44 Wellros 1998, s. 15. 
45 Wellros 1998, s. 15; Parszyk 1999, s. 55f; Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 116; Stier 2009, s. 76. 
46 Allwood i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 40; Stier 2009, s. 90. 
47 Stier 2009, s. 99. 
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2.2.2 Kulturens roll för gruppen och individen  

 
Kulturens roll för gruppen och individen blir bestämmande för kulturmöten alternativt 

kulturkrockar. Stier beskriver tre olika nivåer där kulturer möts, dvs. på samhälls-, 

grupp- och individnivå. Vid ett kulturmöte på samhällsnivå, vilket även framgår ovan, 

verkar kulturen som ett sammanhållande kitt för kollektiv identitet och gemenskap. På 

grupp- och individnivå menar Stier att kulturen till stor del gestaltas och tar sig uttryck 

genom antingen makt- eller kommunikationsstrukturer. Gruppen utgör en trygghet och 

gemenskap. På individnivå utgår man från människan som handlande, kännande och 

tänkande varelse vars beteendemönster kan ta sig uttryck i fördomar, 

främlingsfientlighet, etnocentrism, stereotyper. Det är i mötet med den andre som 

identiteten formas. Detta framhåller även Lahdenperä som menar att möten mellan 

kulturer ofta kan leda till fördomar och föreställningar om andra, där ett ”vi och dom” 

grundläggs. Enligt Sjögren har invandrare kulturella referenser som de ofta gömmer i 

kontakten med en ny kultur. Både det sociala och det kulturella kapital som följer med 

kan förlora sitt värde och människan måste då bygga upp en helt ny identitet för att 

passa in i det nya landet.48 Stier beskriver gruppens betydelse så att: 

 
Det är i grupperna som kulturen förmedlas, vidmakthålls och försvaras. Annorlunda 
uttryckt är grupperna betydelsefulla arenor för människors socialisation och samhällets 
kulturella reproduktion. Gruppen tillförsäkrar individen en identitet och känslor av 
samhörighet och trygghet. På samma gång gör samvaron i grupperna att människor 
upplever sig själva som en gemensam enhet.49   

 

Gruppen har utifrån Stiers tolkning en stor betydelse i identitetsskapande och kulturell 

påverkan på individen men även mellan och inom olika grupper. Kulturella grupper kan 

ses som en social gränsdragare eftersom gränser ofta särskiljer grupperna från 

varandra.50 

Även om kultur i form av identitet upplevs som personligt är det alltid skapat i 

samspel med andra och speciellt genom språket.51 Ahmadi framhåller att individens 

värde- och trossystem är skapat genom social påverkan och därmed format genom den 

kultur och omgivning som existerar runt individen. Ahmadi beskriver identitetsförlust 

och identitetskris på följande sätt: ”När avståndet mellan den kultur som individen har 

införlivat och den dominerande kulturen i samhället är stort, finns det risk för att 
                                                
48 Stier 2009, s. 34f; Lahdenperä i Linde 2001 (red.), s. 117; Sjögren i Ahmadi (red.) 2003, s. 25, 36. 
49 Stier 2009, s. 103. 
50 Stier 2009, s. 106. 
51 Stier 2009, s. 123f. 
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individens moraliska universum och hela hennes värdesystem kollapsar, något som 

leder till en förlust av individens inre integritet.”52 Det här kan i värsta fall leda till 

marginalisering.     

För att individen ska kunna behålla sin identitet och samtidigt erövra en ny identitet 

krävs enligt Ahmadi ett socialt erkännande, då samhället ger individen möjlighet att 

identifiera sig med det nya samhällets sociala aspekter. Lahdenperä menar att en 

delaktighet i en kulturs arv kan bidra till en säkerhet, men dessvärre även skapa 

fördomar och utanförskap när etnocentrism frodas och vissa värderingar och 

livsmönster ses som det enda rätta och självklara. Men i ett kulturmöte som präglas av 

kommunikation kan en större förståelse infinna sig. Den självbild och förståelse av sig 

själv som en individ utvecklar, har alltså sin grund i den grupp som individen 

identifierar sig med.53 

Wellros beskriver kulturchock som ”känslan av ett ständigt hotande kognitivt kaos 

som orsakas av att man saknar tillförlitliga tolkningsmönster och fasta 

referenspunkter”.54 Denna situation drabbar många som lämnar sitt land vilket starkt 

påverkar deras identitetsuppfattning. Att bedöma individers och gruppers avsikter blir 

då osäkert då den egna förståelsen och tolkningsramar inte är tillräckliga i relation till 

det nya. Många kan i denna situation uppfatta att de helt avviker från den rådande 

normen och inte passar in i samhället och i olika gemenskaper. Gruber menar att det inte 

är kulturen i sig som är problemet, utan den identifikation och betydelse individer 

tillskriver den. Kulturmöten är ett samspel mellan kulturer utifrån antingen ett kollektivt 

eller individuellt perspektiv. Att beröras av kulturmöten och i vissa fall kulturkrockar, är 

en företeelse som Stier anser berör alla oavsett om det sker på ett medvetet eller 

omedvetet plan.55  

 

2.2.3 Vikten av att vara delaktig i ett kulturellt sammanhang  
 
Värderingar är enligt Lahdenperä en djupare aspekt av kultur, men att ha och visa 

förståelse för olika kulturer är inte en självklarhet. Lahdenperä lyfter fram vikten av att 

intressera sig för andras värderingar och trossystem. För att skaffa förståelse för andra 

kulturer och andra kulturers trossystem måste det finnas utrymme. I ett monokulturellt 

                                                
52 Ahmadi i Ahmadi (red.) 2003, s. 51. 
53 Ahmadi i Ahmadi (red.) 2003, s. 52; Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 118; Allwood i Allwood & 
Franzén (red.) 2000, s. 45. 
54 Wellros 1998, s. 45. 
55 Wellros 1998, s. 45; Gruber 2008, s. 22; Stier 2009, s. 15, 30. 
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samhälle finns det inget, eller åtminstone litet, utrymme för olikheter då majoritetens 

normer för det önskvärda tar störst plats. Att vara medveten om att mångfald inte är en 

självklarhet för alla och inte heller ett normaltillstånd, leder i många fall till ett behov av 

att arbeta för en större förståelse för det som är annorlunda och till viss mån kan framstå 

som avvikande. Lahdenperä menar att förmågan att framför allt se den egna kulturen 

och dess värden, vilket oftast är en omedveten självklarhet, ger en större förståelse för 

andras relationer till sin kultur och dess värden. Därmed skapa ett bättre underlag för 

kulturmöten och förståelsen för den andre. Att genom detta erkänna andras kulturers 

specifika värden blir därmed enligt Parszyk centralt.56 

Otterbeck framhåller att människor till större del, än tidigare i historien, skapar sin 

identitet på ett mer globalt plan, än på ett mer lokalt, som varit mer vanligt tidigare.  

Detta innebär inte att det globala ersätter det lokala, då den lokala omgivningen som 

innebär en närmare gemenskap till större del påverkar människans identitet än 

kontakten mellan olika länder, även om det sistnämnda främst kan ses som den största 

påverkningsfaktorn när det gäller samhället.57 

 

2.3 Religion  
 

Religion har även det stor betydelse för identiteten och är ännu en hörnsten som ingår i 

Denciks teori om den dubbla identiteten. Wellros definierar begreppet religion, som 

kommer från latinets religio, så att det syftar på en aktningsfull och respektfull attityd 

till högre makter. Det är den personliga tron som skapar en form av självklarhet i de 

värden, förhållningssätt och förståelse som styr människans handlingsmönster, utifrån 

attityder och normer. Tron och religionen blir en vägledning och ett sammanhållande 

system som utgör ett tolkningsmönster för den som har en tro.58 

 

2.3.1 Religionens roll i samhället 

 
Religion uppfattas av såväl enskilda människan som den kollektiva gruppen och 

samhället som ett samlingsnamn för vad som är rätt, sant, bra och gott. Men även i 

motsatta ordalag. De trosföreställningar som ges mest utrymme skapar därmed normer 

och kan i mycket särskilja sig gentemot andra religioner och värderingar, förmedlade 

                                                
56 Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 121; Parszyk i Linde (red.) 2001, s. 202. 
57 Otterbeck 2000, s. 25; Allwood i Allwood & Franzén (red.) 2000, s. 42ff. 
58 Wellros 1998, s. 137. 
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inom kulturen genom generationer. Denna förmedling innebär enligt Wellros, i de flesta 

fall att de religiösa traditionerna modifieras och omtolkas medan det grundläggande 

fundamentet till stor del är desamma.59  

Religiös tro och religiösa yttringar synliga som osynliga bildar en struktur av ideal 

som bör eftersträvas, och utgör som sådana en del i samhällets värdesystem som en 

helhet och bestämmande för människor vad som ges prioritet.60 

Kultur och religion påverkar ömsesidig varandra. Stier framhåller att en kulturs 

världsbild i stora delar är bestämd av de religiösa föreställningar som systematiserar och 

förklarar världen.61  Religionens roll i samhället fungerar som en sammanhållande 

faktor samtidig som den kan fungera uteslutande då minoriteter inte alltid till fullo 

känner sig som en del av samhället på grund av att de inte delar majoritetens tro och 

livsåskådning.  

 

2.3.2 Religionens roll för gruppen och individen  

 
Religion kan vara en individuell tro, vilken inte tar sig direkta uttryck i samhället eller i 

gruppen. Religion kan även vara det motsatta och bidra till en sammanhållning och 

gemenskap som starkt influerar individens och gruppens identitet. Wellros framhåller 

att religionens roll kan förstås utifrån hur individer definierar sig själva genom den 

sociala identitet som man tillskriver sig själv. Att förstå religion som en tillhörighet kan 

förklaras dels utifrån en subjektiv och dels en objektiv identitet, dvs. hur en människa 

upplever sig själv respektive hur någon uppfattas av andra. Att identifiera sig utifrån sin 

religionstillhörighet, dels utifrån den objektiva identiteten som tillskrivs individen av 

andra och dels den subjektiva identitet som kommer av hur individen upplever sig själv, 

är central i vissa kulturer och blir genom dess normer och värden en självklarhet. 

Religion är en viktig symbol för identitet. Samtidigt kan religionen bidra till en 

avgränsning gentemot andra individer som inte uttalat anser sig tillhöra en specifik 

grupp.62  

Otterbeck diskuterar religionen och menar att gruppens betydelse utmanas i det 

moderna och sekulariserade samhällen då individualisering överhuvudtaget utmanar 

grupptillhörighet. Individer och även grupper kan i dessa fall till viss del utmana den 

                                                
59 Wellros 1998, s. 102. 
60 Wellros 1998, s. 102. 
61 Stier 2009, s. 78  
62 Wellros 1998, s.142f; Otterbeck 2000, s. 31ff. 
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rådande religiösa normen och skapa en mer individuellt konstruerad religiös identitet 

med olika föreställningar och symboler. Migration är enligt Otterbeck ett exempel på att 

de äldre religiösa traditionerna utmanas genom kulturella och samhälleliga förändringar, 

vilket ger upphov till nya tolkningar. Förståelsen för vad en religiös identitet innebär 

förändras, både ur ett individuellt och ett kollektivt perspektiv i den postmoderna 

tiden.63 

 

2.3.3 Kortfattad beskrivning av och skillnaden mellan religion och kultur. 

 

Att särskilja religion och kultur är enligt Otterbeck komplicerat då religion inte 

formuleras i ett vakuum utan genom de handlingar och skrifter som på olika platser i 

olika tider formulerats av människor. Svårigheten att dra en tydlig gräns mellan religion 

och kultur innebär inte att det är identiska med varandra. Den kontextbundenhet som 

religion ingår i påverkar olika tiders moral och värderingar, och beroende på perspektiv 

blir resultatet olika.64 Otterbeck menar att de är viktigt att respektera den skillnad som 

den troende uppfattar finns mellan begreppen religion respektive kultur. I sin 

beskrivning av vad han kallar en ”troendeposition” menar Otterbeck att: ”religion och 

kultur ses som två essentiellt skilda kategorier, där kultur är människans normer, vanor 

och idéer och religion representerar en transcendent, normativ ordning som bör forma 

människors normer, vanor och idéer.”65 Oavsett om det finns eller inte finns någon 

transcendent normativ ordning, så bör man, speciellt för en lärare, vara medveten om att 

uppfattningen om en transcendent verklighet är starkt påverkad av den kultur i vilken 

den kommuniceras.  Religion och kultur är alltså inte samma sak, enligt Otterbeck, utan 

religion är ett underordnat begrepp till kultur. Detta innebär att beroende på religionens 

samhälleliga kontext kan den ha alltifrån en stor och betydelsefull roll till en mer eller 

mindre marginaliserad roll, utan större betydelse för samhällets normativa ordning.66  

 

 

 

 

 

                                                
63 Otterbeck 2000, s. 31ff. 
64 Otterbeck 2000, s. 18f, 21. 
65 Otterbeck 2000, s. 27. 
66 Otterbeck 2000, s. 26ff. 
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2.4 Språk   

 
I min modifierade bild av Denciks teori om identitet blir den tredje hörnstenen språkets 

betydelse för identitetsskapandet. Ladberg menar att: ”Språk är liv. Språk är bron 

mellan människor. Vi människor behöver språket för att möta varandra, för att förstå 

och bli förstådda.”67 Språkets roll är betydelsefullt då det påverkar individens förmåga 

att vara en del i en gemenskap i motsats till att känna utanförskap.68 Språket kan med 

andra ord ses som ett medel för interkulturellt samspel i vår globala verklighet. 

 

2.4.1 Språkets roll i samhället 

 
Språk, menar Ladberg, är en självklarhet men att vara flerspråkig är inte lika självklart. 

Flerspråkighet kan ses ur flera perspektiv och om samhällets språkliga sammansättning 

är mycket enspråkigt kan flerspråkighet få en negativ betydelse. En känsla av att behöva 

överge ett av sina språk kan förekomma i flera olika samhällen för att som individ passa 

in i den norm och det språk som utgör majoritetsspråket.69 Ladberg menar att ”svaren på 

många enspråkiga frågor finns i den flerspråkiga verkligheten.”70 Flerspråkighet i sig är 

inte ett problem. Majoriteten av världens befolkning är flerspråkiga och i flera länder 

anses det inte om ett problem utan en självklarhet och som en kompetens.71 

Ladberg lyfter fram skillnader mellan den syn olika samhällen har på språk, och 

menar att i länder med en språklig majoritet övergår fokus till att kunna ett specifikt 

språk för att göra sig förstådd i samhället. Till viss del, menar Ladberg, att det i dessa 

samhällen ger de flerspråkiga lägre status och ett socialt underläge, då flerspråkighet 

inte anses lika önskvärt eller värdefullt. Flerspråkighet börjar i dessa samhällen då ses 

utifrån ett problemperspektiv. Sjögren, precis som Ladberg, anser att flerspråkighet är 

en värdefull kompetens då språket kan förmedlas olika kulturella synsätt och förståelse 

för andra samhällen. Att se flerspråkighet som en tillgång i dagens alltmer 

mångkulturella och globaliserade samhällen bör bli allt vanligare. Språk i sig har som 

funktion att dels förmedla och bevara värderingar som finns i samhällen och dels att 

fungera som verktyg för att förändra de negativa strukturer som är tydliga i samhällen.72 

                                                
67 Ladberg 2006, s. 7.  
68 Ladberg 2006, s. 7. 
69 Ladberg 2006, s. 7, 11. 
70 Ladberg 2006, s. 15. 
71 Ladberg 2006, s. 15ff. 
72 Ladberg 2006, s. 20; Sjögren i Ahmadi (red.) 2003, s. 17. 
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Det är enligt Wellros först i språket förändringarna visar sig då det naturligt avspeglas i 

språket.73 

Stier anser att kommunikation är grundpelaren i byggandet av kulturer, interkulturellt 

samspel och i kulturmöten. Genom språket kan individer dels på grupp- och dels på 

samhällsnivå uttrycka åsikter, utöva makt, övertala andra, fatta beslut, förstå sin 

omvärld, överleva i vardagen och inhämta ny kunskap. Språket är med andra ord en 

källa till såväl gemenskap som särskillnad och till identitet. Avvikelsen i språk och 

kommunikation mellan individer och grupper kan vara lika stor inom en grupp och 

mellan individer i gruppen som mellan olika grupper. Språket är alltså en del av 

kulturen och det är där i kultur kan manifesteras på samhällsnivå, men likaväl på grupp 

och individnivå, då språk enligt är den främsta kulturbäraren i våra samhällen.74 

 

2.4.2 Språkets roll för gruppen och individen  

 
Språkets betydelse och funktion skapas genom grupper och individer. Därmed är 

språkets roll en grundläggande del i människors liv då vi utan språk får svårt att 

kommunicera, och därmed i värsta fall bli exkluderade. Ladberg menar att det är med 

hjälp av språket som individen men även grupper ger uttryck för sin identitet. Språket 

påverkar till stor del hur identiteten uppfattas, det handlar om att bli sedd och bekräftad 

men också om att tillhöra ett kollektiv där ett ”vi och dom” ofta blir tydliga markörer. 

Beroende på om en individ är en- eller flerspråkig formas identiteten på olika sätt. 

Språket blir en form av trygghet i individens identitet och kan därför skapa 

identitetskonflikter inom individen om språket kritiseras på olika plan. Att Språket kan 

fungera som en gränsdragande mekanism bekräftas även av Wellros.75 

Alla kulturer förmedlar genom ett eller flera språk värderingar, traditioner, sociala 

normer och kulturella vanor. Att lära sig ett språk är enligt Ladberg synonymt med att 

lära sig en kultur då de är förenade med varandra. Stier förklarar det så att den 

ömsesidiga relationen mellan tanke, språk och kultur kan förklaras som en konstant 

växelverkan mellan språk och kultur då språket är en spegelbild av kulturen.  Genom 

språkets struktur skapas ett kulturellt filter genom vilket verkligheten tolkas och förstås. 

Genom skillnader i språk och kultur förklaras skillnader mellan i hur individer och 

                                                
73 Wellros 1998, s. 27. 
74 Stier 2009, s. 45ff. 
75 Ladberg 2006, s. 102,107; Wellros 1998, s. 155. 
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grupper tolkar sin värld.76 

Språkets roll för gruppen och individen i skolan är stark. Det har enligt Parszyk dels 

en social funktion för att öka förståelsen för sig själva och andra, och dels en 

pedagogisk funktion genom att öka förståelsen i undervisningen. I skolan är 

språkkunskaperna till viss del avgörande för att elever ska kunna tillgodogöra sig den 

kunskap som lärs ut. En lösning på det språkliga problem som ofta kan uppstå för 

flerspråkiga barn, menar Ladberg, är genom att både ge eleverna samma undervisning 

på sitt modersmål och det språk som talas i skolan. Vidare anser Ladberg att 

arbetsformer som stimulerar språk, exempelvis arbete i mindre grupper med elever från 

olika kulturella bakgrunder, är den främsta lösningen för elever i mångkulturella 

klasser. Detta då flerspråkiga elever för det första kan få språkligt stöd av 

klasskampareter som behärskar språket bättre, och för det andra ges de flerspråkiga 

eleverna möjlighet att bidra till flera olika kulturella och språkliga perspektiv genom sin 

erfarenhet av att troligtvis ha den dubbla identiteten.77 

Både mångkulturalism och flerspråkighet bör enligt Sjögren ses som en fördel och 

som en resurs i skolan och dess undervisningssituationer. Detta innebär att olika insatser 

blir centrala för att integrationen ska fungera. Flerspråkiga elever ska ses som resurser 

och möjligheter och inte som brister. Även om språket har vissa brister, som kan 

förbättras, har många flerspråkiga elever värdefulla erfarenheter av olika länders 

kulturer och religioner. Något som kan bidra till en ökad förståelse för olika identiteter 

och ger en undervisning som Sjögren menar går över kulturgränserna, speciellt i vår 

alltmer globala värld. Inte bara en enskild elevs, utan även gruppens tolkningsramar kan 

då förändras genom samspelet och uttrycken av olika världsbilder. Majoritetsgruppens 

inställning till mångfalden som perspektiv är därmed central för hur resultatet tar sig 

uttryck för individen, gruppen och vidare i samhället då skola och samhälle är en del av 

varandra.78 

 

 

 

 

 

 
                                                
76 Ladberg 2006, s. 112; Stier 2009, s. 53. 
77 Parszyk 1999, s. 79f; Ladberg 2006, s. 177, 186ff. 
78 Sjögren i Ahmadi (red.) 2003, s. 18; Wellros 1998, s. 25; Parszyk 1999, s. 83.  
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2.5 Skolan som institutionell praktik – värdegrund och religionskunskap  
 
I skolan möts elevers utvecklig och samhällets strukturer på ett konkret sätt, men inte 

alltid i fas med varandra. Skolan är under konstant förändring och är inte ett isolerat 

fenomen utan en institutionell praktik som, Gruber betonar, speglar det som sker i 

samhället. Enskilda elever och grupper för med sig tolkningar och erfarenheter in i 

skolan och klassrummet från samhället och även i motsatt riktning. Skolan blir därmed 

en viktig institution för att kunna stärka, öka och skapa större förståelse för elevers 

olikheter och det unika i varje individ. Gruber och Lahdenperä menar att många synsätt 

och strukturer i skolan kan verka självklara vilket kan innebära att lärare inte reflekterar 

över det som inte är lika självklart för alla.79  

Gruber menar att skolans personal bör ”förstås som bärare av strukturer, skapade via 

byråkrati, lagar och ekonomiska villkor, som de via sitt handlande bidrar till att skapa 

och upprätthålla”.80 Det är viktigt att se till de förhållningssätt och värden som skapas i 

skolan och av lärare, då det till stor del blir bestämmande för om den svenska skolan är 

en skola för alla eller en skola för andra, där enbart vissa perspektiv synliggörs och 

andra nedvärderas eller glöms bort. Att se människors likheter och olikheter blir därmed 

grundläggande för att bli en skola för alla.81 

En central del i detta blir enligt Gruber, vilket jag instämmer i, ämnet 

religionskunskap och dess roll. Att få möjlighet att se och skapa förståelse utifrån olika 

perspektiv, förutsättningar och förhållningssätt är en fördel med ämnet 

religionskunskap. Det interkulturella förhållningssättet och därmed lärarens 

interkulturella kompetens är något fundamentalt för en positiv utveckling av 

undervisningen.  Det innebär alltså bland annat en ökad förståelse för sig själva och 

andra, ökande kunskaper om mötet med det främmande samt att skapa förmåga att leva 

i samexistens med andra. Gruber menar att det är i samspelet mellan individer som 

förändringar kan medvetandegöras. Det är i det mångkulturella klassrummet kunskaper 

om integration, identitet, språk, religion och kultur blir mer påtagligt.82 

Skolans styrdokument och dess värdegrund är central för de värden som ska lyftas 

fram och jämföras och diskuteras i skolan. Enligt Hedin blir inte den svenska 

värdegrundens innehåll tydligt förrän det ses i kontrast till andra kulturers värdegrunder. 

                                                
79 Gruber 2008, s. 26; Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 129. 
80 Gruber 2008, s. 28. 
81 Gruber 2008, s. 33ff. 
82 Gruber 2008, s. 33f 
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Det är alltså i mötet med det andra som medvetenheten om det egna blir tydliggjort. 

Genom att framhäva kontraster skapas ett större underlag för jämförelse och förmerande 

av kunskap och då en ökad förståelse för andra och sig själva.83 Värdegrunden i skolans 

styrdokument är dynamisk, vilket innebär att den utvecklas och förändras utefter 

samhällets behov, och det är först i jämförelsen mellan olika kulturer som kunskap 

skapas som kan påverka värdegrundens framtida formuleringar och utgångspunkter 

enligt Lahdenperä.84   

Lahdenperä anser att värdegrunden i ett mångkulturellt Sverige, är tänkt att vara 

något som alla svenska medborgare är överens om, vilket kan skapa uppfattningar om 

att människor från andra kulturer, och då har olika värderingar med sig i bagaget som 

inte passar in i värdegrunden. Men det är här som jämförelsen kommer in. Därmed ska 

alla individer oavsett språkliga, etniska eller religiös tillhörighet att behålla sin kultur 

och bli en del av pluraliteten. Genom att i skolan och genom ämnet religionskunskap 

kan en ökad kunskap och förståelse skapas.85   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
83 Hedin i Linde (red.) 2001, s. 54ff, 98. 
84 Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 118ff. 
85 Lahdenperä i Linde (red.) 2001, s. 118ff; Otterbeck 2000, s. 34, 60. 
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3 Diskussion  
 

I litteraturstudien har interkulturell kompetens genomsyrat de begrepp som diskuterats 

och lyfts fram utifrån vad olika forskare framhåller som grundläggande i lärarens arbete 

i det mångkulturella klassrummet. Den interkulturella kompetensen definierades av 

Stier så att ledordet är förståelse.86 Att som lärare inneha denna interkulturella 

kompetens innebär en särskild skicklighet, dvs olika förmågor och kunskaper som 

öppnar för ett interkulturellt samspel, som innefattar både lärarens egna och den andres 

kultur och kulturella särdrag, och där nyfikenhet och öppenhet är något centralt. Den 

interkulturella kompetensen innebär alltså både en tankemässig och en känslomässig 

kompetens. För att fungera i kulturmöten och för att kunna skapa goda kulturmöten, 

krävs inte bara kunskap om olika kulturer och dess specifika likheter och skillnader. 

Detta är inte tillräckligt för en god interkulturell kompetens. Till detta måste även 

förmågan till perspektivskifte läggas. Det handlar om viljan att sätta sig in i och förstå 

såväl den andras tankar och upplevelser av sin omvärld som den frustration som kan 

uppstå i kulturmöten. Förståelse för och medvetenhet om den andre är alltså något 

centralt och nödvändigt.  

I förmågan till perspektivskifte hör även förmågan till självreflektion, att se på sina 

egna värderingar, och de tankestrukturer som premieras i samhället genom exempelvis 

media. En slutsats av litteraturstudiet som jag vill dra är att de komponenter som 

tillsammans skapar en god interkulturell kompetens med andra ord innebär kan sägas 

innebära en integrationskunskap – att arbeta för att de elever som kommer till den 

svenska skolan ska få möjlighet att känna sig hemma i hemlösheten.  

I studien av litteraturen (se 1.5 begreppsdefinitioner) har jag lyft fram olika begrepp 

som viktiga i en diskussion om interkulturell kompetens och integrationskunskap vars 

fokus är identitet. Ett viktigt begrepp i ett undervisningsperspektiv är etnocentrism som 

i sig har både en negativ och en positiv sida beroende på situation.  Frågan handlar om 

vad skolan och därmed läraren bör sträva efter. Vill vi sträva efter ett klassrumsklimat 

som präglas av en mono-, mång eller interkulturell undervisning? I ett monokulturellt 

och etnocentriskt perspektiv, som innebär en monokulturell undervisning, kan en viss 

kultur eller folkgrupp, ofta den egna, utan större skada framstå som överlägsen och som 

norm, eller mall för hur människor och andra kulturer helst ska vara. Förhållningssättet 

skapar gemenskap genom likheten. I ett mångkulturellt samhälle och i ett 

                                                
86 Stier 2009, s. 151ff, 157ff. 
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mångkulturellt klassrum skapar ett sådant etnocentriskt förhållningssätt ingen 

gemenskap utan tvärt om ett negativt utanförskap och segregation, beroende på att 

endast en speciell grupp passar in den rådande mallen. Enligt min mening är det 

sannolikt så att denna monokulturella undervisning, vilken innebär att läraren ser 

svenskheten som norm, lever kvar i många klassrum trots att vi själva som lärare lever i 

ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.  

Ett första begrepp som jag lyfte fram var ackulturation, vilket kan förefalla 

eftersträvansvärt både vad det gäller den identitetsskapande processen och i 

klassrummets undervisning och lärande. I ackulturation handlar det om såväl en 

mångkulturell undervisning som en typ av integration. I detta sammanhang pekade jag 

på Elmeroths definition, vilken innebär en form av kulturmöte, dels innebär 

ackulturationen att minoritetsgruppen tar över olika mönster i det nya landet, och dels 

att minoritetskulturen tillägnar sig majoritetskulturens värderingar och normer och 

därmed vissa handlingsmönster i en kombination med den egna ursprungliga kulturen. 

Man kan alltså i ett klassrumsperspektiv tala om en form av mångkulturell undervisning 

i ett mångkulturellt samhälle. Men även om detta är ett steg på vägen, då denna 

undervisning och lärande visserligen borde innebära en viss nyfikenhet och öppenhet 

som förmår ta till sig andra kulturer, sker detta fortfarande utifrån svenskheten som 

tolkningsperspektiv. Målet för integrationen är enligt Elmeroth (som skriver under sent 

1990-tal) assimilation. Det negativa med en integration som sker genom assimilation 

som ett andra begrepp är att denna form kräver att majoritetskulturen ersätter 

ursprungskulturen.87   

Detta sker då eleverna tar till sig de verktyg som behövs för att fungera i en ny 

samhällelig och social kontext. Målet och det eftersträvansvärda är enligt min mening 

inget av ovan nämnda förhållningssätt, utan en integration som innebär att 

minoritetsgruppen tar till sig majoritetsgruppens kultur och samtidigt behåller sin 

ursprungliga kulturs värderingar, normer och handlingsmönster. Det tredje och sista 

begreppet handlar om den identitetsskapande processen som har målet den dubbla 

identiteten vilket kräver en integrerande undervisning, alltså en interkulturell 

undervisning som utgår från en interaktionsprocess med det dubbla perspektivet och 

ömsesidighet som ledord. 

 

 

                                                
87 Elmeroth 1997, s. 62. 
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3.1 Vilken funktion har den dubbla identiteten för den enskilda människan 
och i samhället i stort?  
 

I en integration genom ackulturation med målet assimilation, kan ingen identitetsstjärna 

bildas som symbol för eller bilden av den dubbla identiteten. Den dubbla identiteten 

definieras som två trianglar som inte kompletterar varandra utan överlappar och är 

giltiga samtidigt, vilket innebär att världen förstås utifrån flera perspektiv samtidigt. 

Detta har jag visat att Dencik beskriver som en stor fördel.88 Jag menar alltså att jag 

förespråkar den form av integration som Dencik beskriver och som innebär att 

människor i mångfalden kan uppleva en genuin identitet. Om en människas 

ursprungliga identitet tvingas utplånas, till exempel genom assimilation, med 

identitetskris och identitetsförlust som resultat, anser jag att de etnocentriska 

tankemönstren som eventuellt verkar i omgivningen på ett omedvetet eller medvetet 

sätt, är en del i detta.  Normer och mallar skapar de mått som tillskriver kriterier för det 

accepterade eller det icke accepterade påverkar därmed om människan i mötet med en 

ny kultur antingen assimileras eller segregeras eller å andra sidan integreras genom en 

integrationsprocess som värnar den enskildas kulturella bakgrund. I litteraturstudien 

lyfter jag fram Denciks åsikt om assimilation som ett kulturellt självmord.89 

En funktion som den dubbla identiteten har i människors liv och i samhället i stort är 

dess roll att bidra till en större förståelse för mångfaldens olikheter och det unika som 

människor genom en lyckad integrering kan ge uttryck för. Att som människa, speciellt 

ur ett kollektivt perspektiv visa på möjligheter och värden med att ha förmåga att tolka 

världen i flera perspektiv. Den som insett och accepterat giltigheten i att ha flera 

referensramar kan bidrar till att förändra invanda mönster som leder till stereotypiska 

värderingar och i värsta fall främlingsfientlighet. En av de viktigaste funktionerna som 

den dubbla identiteten har är alltså möjligheten att, genom flera eller i bilden av 

identitetsstjärnans två olika tolkningsmönster och sätt att förhålla sig till tillvaron, skapa 

verktyg för att betona att ett vi och inte ett ”vi och dom” perspektiv ska vara det 

bestämmande för individ och samhälle. Människor i det mångkulturella samhället kan 

komplettera varandra genom att bidra med erfarenheter och olika kompetenser, precis 

som det jag visat utifrån Lahdenperäs som problematiserar olika erfarenheters och 

kompetensers vikt i dagens samhälle fyllt med mångfald.90 

                                                
88 Dencik i Jakubowski 1993, s. 55. 
89 Dencik i Jakubowski (red.) 1993, s. 67. 
90 Lahdenperä i Linde (2011), s. 132. 
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Jag menar att det oavsett vilken bakgrund människor har finns universella värden, 

speciellt inom religion, tro och livsåskådningar som kan underlätta en 

integrationsprocess genom att ta fasta på det gemensamma, eftersom inga människor 

står helt utanför och i konstrast till de värden och förhållningssätt som genom 

socialisationen blir en integrerad del i människors liv. Genom att i möten mellan 

kulturer utgå från det gemensamma och därefter i ett samspel gå in på och försöka förstå 

olikheter och det unika skapas en stabil grund för en god integrering i samhällets liv och 

då även i det mångkulturella klassrummet. Det dubbla perspektivet och den dubbla 

identiteten är den form av integrering som förmår tar vara på det värdefulla i andra 

kulturers värden, normer och handlingsmönster.  

Det är ofrånkomligt i en diskussion om den dubbla identitetens funktion för 

människor och samhället att inte problematisera ”vi och dom” perspektivet. Alla 

människor kan inte vara överens om allt vilket innebär att arbetet med integration inte 

enbart kan ses utifrån invandrare och svenskar. Det finns inte klyftor enbart mellan 

dessa grupper om man ser i ett etnocentriskt perspektiv, utan lika väl mellan människor 

inom de båda grupperna.  Det kan tänkas att människor som invandrat till ett land och 

som möter en ny kultur, ett nytt språk och ofta religiösa särarter finner människor med 

liknande erfarenheter som en trygghet då de varit med om en liknande upplevelser.  

Men viktigt är då att lyfta fram att skapandet av alla människors identitet ser olika ut 

och hur den dubbla identiteten skapas lika så. Då den dubbla identitetens trianglar inte 

utesluter varandra utan är giltiga samtidigt som människans två referensramar eller 

perspektiv på tillvaron innebär det inte att den människan förmår att se den dubbla 

identiteten som det önskvärda. Dessa människor har då troligtvis mött ett motstånd mot 

den dubbla identiteten, antingen ett reellt eller genom känslan av en från det omgivande 

samhället, eller olika gruppers, förväntade assimilation. Mest sannolikt kan denna 

förväntan eller kravet komma från både företrädare för majoritetskulturen och från 

minoritetsgrupper med utländsk bakgrund som valt att assimilerats i mötet med den nya 

kulturen. Kanske för att undgå att i kulturmötet utsättas för ett förhållningssätt som 

uttrycker ett ”vi och dom” perspektiv. Kanske har man inte på grund av omgivningens 

okunskap inte fått möjligheten att skapa den dubbla identiteten utan, så att säga, fått 

genomgå ett identitetsbyte i vilket den mötande kulturen ersatt den ursprungliga 

kulturen och därmed identiteten. Resultatet har därmed bidragit till en identitetsförlust. 

En förlust som enligt Ahmadis beskrivning handlar om att avståndet mellan 

ursprungskulturen och den dominerande kulturen blir för stort, vilket innebär att både 
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värdesystem och då moraliska förhållningssätt kollapsar.91 Att kunna integrera ”det nya 

med det gamla” dvs forma den dubbla identiteten antar jag, kan förhindra att människor 

råkar ut för identitetsförlust. 

Det dubbla perspektivet menar jag ska inte ses som ett hinder, utan som en fördel. 

Om människan finner sin plats i samhället genom att få behålla sin ursprungsidentitet så 

sker en lyckad integration genom den dubbla identiteten, vilket gör att människan kan 

känna sig hemma i samhället. Om människan inte lyckas integrera den nya kulturen 

som en del i sin identitet uppstår konflikter dels i individen och dels i samhället.  

Varken assimilation eller ackulturation är tillräckligt enligt min mening då det inte 

kan ge människor den dubbla identiteten. Det enda förhållningssättet som kan bidra i 

skapandet av den dubbla identiteten är en integration med bibehållen ursprungskultur.  

Att som människa ha tillägnat sig den dubbla identiteten, innebär att känna en dubbel 

tillhörighet, att vara en del av ett annat och nytt kulturellt sammanhang som blivit en del 

i ursprungsidentiteten. Det nya samhällets normer, regler, rättigheter och skyldigheter 

har genom socialisationsprocesser integrerats i personligheten och blivit ett med 

identiteten. I mötet med nya kulturer blir, genom det dubbla perspektivet, så väl den 

kultur med dess värden människan bär med sig in i det nya som den nya kulturens 

värden mer medvetna och tydligare. De språkliga, etniska, kulturella och religiösa 

särdragen som finns på båda håll bygger inte hinder utan fungerar som berikande i en 

tillhörighet som i sig bildar en helhet. Detta har framförts i studien i och med 

Lahdenperäs och Otterbecks skildringar av vikten att få behålla sin kultur och därmed 

sitt språk, etnicitet och religiös tillhörighet i en alltmer pluralistisk värld.92 

 En viktig funktion som den dubbla identiteten har är därmed dess förmåga att 

förmedla flera språk, bidra till att knyta nya kontakter med det som vid första anblicken 

inte är självklara. Det menar jag bidrar till en ökad förståelse för oss själva men även för 

andra. Den dubbla identiteten hjälper människor att hålla kvar sin kulturella historia, 

även om kulturers historia är under ständig förändring, vilket ju är det enda möjliga. 

Men mitt i all förändring blir en viktig fråga huruvida en lärares uppgift är att hjälpa 

eleverna med en utländsk bakgrund att behålla, känna till och kunna berätta om sin 

ursprungshistoria. 

 

 

                                                
91 Ahmadi i Ahmadi (red.) 2003, s. 51. 
92 Lahdenperä i Hedin (red.) 2001, s. 118ff; Otterbeck 2000, s. 34, 60. 
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3.2 Hur kan religionslärare på gymnasiet använda begreppet den dubbla 

identiteten i sin undervisning? 

 
Skolan och därmed lärare har genom Lgy:s riktlinjer om värdegrunden ett viktigt 

uppdrag. Inte minst handlar det om att förmedla kunskaper, värderingar och 

förhållningssätt för att skapa en ökad medvetenhet hos elever och därmed minska 

etnocentrism och fördomar som i en assimilerande miljö ges företräde.  Lärares behov 

av att i en alltmer mångkulturell arbetsmiljö få de verktyg de behöver för att skapa en 

god lärandemiljö och ett integrerande förhållningssätt, har jag med stöd i 

litteraturstudiet visa på en speciell skicklighet – den interkulturella kompetensen. Detta 

förhållningssätt är enligt min mening särskilt viktigt för undervisande lärare inom ämnet 

religionskunskap, då förmågan att forma en undervisning som kan skapa de 

förhållningssätt, som en lärare bör anse som legitima och viktiga i ett mångkulturellt 

samhälle och ett mångkulturellt klassrum. Därmed vill jag framhålla vikten av samtliga 

lärares interkulturella kompetens, men framför allt för undervisande lärare i 

religionskunskap. En ökad interkulturell medvetenhet är en viktig del i en lärares 

förmåga att upptäcka om elever visar tecken på en identitetskris, och i värsta fall en 

identitetsförlust.  

För att som lärare kunna använda och även visa på värdet i den dubbla identiteten i 

sin undervisning menar jag att det handlar om förmågan att i det mångkulturella 

klassrummet kunna skapa ett interkulturellt samspel, genom att väcka alternativt ta vara 

på elevernas öppenhet och nyfikenhet för det lika men även det olika. Att skapa en ökad 

förståelse för den egna men även den andres kultur är väsentlig för att elever med 

utländsk bakgrund ska kunna behålla sin kulturella identitet samtidigt som den tillägnar 

sig det nya landets kultur, vilka tillsammans utgör den dubbla identiteten. Som jag 

tolkar Dencik innebär inte detta att alla blir lika, då i synnerhet den dubbla identiteten 

bestäms av de värden som ges prioritet. Dencik pekar på att det svenska och den 

ursprungliga kulturens betydelse påverkar förståelsen av sig själva och sin omgivning 

beroende på situation, vilket också då bestämmer vad som ska ges prioritet.93 

För en lärare innebär den interkulturella kompetensen krav på en öppenhet för 

mångfalden och en medveten strävan för att skapa en trygg och öppen interkulturell 

lärandemiljö. Kompetensen innefattar alltså inte enbart förmåga att fungera i ett 

                                                
93 Dencik i Jakubowski 1993, s. 52ff. 
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kulturmöte utan även att kunna skapa goda kulturmöten. 94 Att som lärare både fungera i 

och kunna skapa dessa kulturmöten innebär ett förhållningssätt som avspeglar skolans 

värdegrund, vilket i sin tur innebär att lärare genom ett interkulturellt förhållningssätt 

arbetar i värdegrundens anda. I läroplanen framgår, vilket även lyfts fram genom 

Sjögren, vikten av att skolan ska fungera som en naturlig kulturell mötesplats där en 

trygg identitet och medvetenhet ska skapas.95 Sökandet efter de gemensamma värden 

och varandras likheter mitt i all olikhet ska lyftas fram som ett viktigt arbete i en alltmer 

mångkulturell skola där kunskaper om den dubbla identiteten är en värdefull resurs, 

eftersom den visar att två kulturella identiteter kan fungera i samexistens, och ett medel 

för att stärka det interkulturella förhållningssättet som skolan enligt mig ska utgå från.  

Identitetsstjärnan, här med speciellt fokus på religion och tro, på seder och bruk, kan 

med fördel användas som en pedagogisk modell i ett sökande efter det gemensamma i 

ett jämförande perspektiv. Vilka värden i sin ursprungskultur vill eleverna värna om och 

prioritera? Vilka värden finner de i det land som genom migrationen nu ska fungera 

som hemland?  Detta förhållningssätt stämmer väl med Hedin som visat att den svenska 

värdegrundens innehåll inte blir tydligt förrän det ses i kontrast till andra kulturers 

värdegrunder, att det är i mötet med det andra som medvetenheten om det egna blir 

tydligt. I jämförelsen där likheter och olikheter synliggörs i en konstruktiv diskussion 

växer kunskap om och förståelsen för andra och sig själva, både religiöst och 

kulturellt.96 Med identitetsstjärnan som pedagogisk modell kan den undervisande 

läraren involvera och synliggöra alla elever, och genom att relatera till både det svenska 

och till andra kulturer, lyfts även frågan om den dubbla identitetens värde in i 

undervisningen. Här blir ett interkulturellt förhållningssätt enligt mig då ledordet.  

För att förverkliga det interkulturella förhållningssättet i klassrummet menar jag att 

lärare bör vara medveten om och ha kunskap om integrationens olika former, vilka 

fördelar och nackdelar som följer av integration genom ackulturation, assimilation 

alternativt den dubbla identiteten i undervisningen. Att som lärare inse vikten av att 

besitta kunskaper om flera olika kulturer för att öka dels sitt eget men även elevernas 

förståelse är synnerligen viktigt inom ämnet religionskunskap. Det centrala innehållet 

inom ämnet religionskunskap kräver enligt mig en interkulturell kompetens för att 

hjälpa eleverna att avslöja och undanröja stereotyper och fördomar, särskilt när det 

gäller de olika kulturernas mest utmärkande drag, normer och värden, traditioner, 
                                                
94 Stier 2009, s. 151. 
95 Sjögren i Ahmadi (red.) 2003, s. 18. 
96 Hedin i Linde (red.) 2001, s. 54ff, 98. 
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könsroller, vanor, beteenderegler och seder och bruk. Vilket alltså ofta leder till 

värderingar, förenklingar och stereotypiska indelningar. Lärarens roll är här mycket 

viktig, då den i avsaknad av ett gott interkulturellt förhållningssätt, kan bidra till att öka 

redan fördomsfulla tankar och beteenden om olika kulturer och skapa konflikter.97  

Lärare som hjälper elever att skapa en identitet där individen få behålla sina rötter 

samtidigt som individen skapar en andra identitet, vilket tillsammans bildar den dubbla 

identiteten, bidrar till att eleverna får vara hela som människor. Vikten av att inse de 

förhållningssätt som ges värde eller prioriteras är essentiellt, speciellt inom ämnet 

religionskunskap. Att undervisa om identitet, tro och dess likheter och skillnader leder 

till en större förståelse för sig själv och andra, men bara om det görs utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt. Om läraren värderar och förhåller sig till ett etnocentriskt 

perspektiv blir resultatet det motsatta till det som framgår kursplanens centrala innehåll 

för religionskunskap, men framför allt i värdegrunden. Att som elev ha två identiteter, 

alltså den dubbla identiteten ger flera olika perspektiv på tillvaron och utgör två 

referensramar, är därmed en fördel i undervisning. Den största fördelen med detta finner 

jag i den förmåga som genom den dubbla identiteten i ämnet religionskunskapen 

handlar om att belysa olika perspektiv, lyfta fram och problematisera likheter och 

skillnader, skapa förståelse för varför människor handlar och tänker på olika sätt och i 

och med det har olika tolkningsramar.  

Den interkulturella kompetensen går alltså ut på en större förståelse för sig själv och 

andra, förmåga att leva i samexistens medveten om att mötet med det som känns 

främmande innebär både en utmaning och en möjlighet. Att som människa ha tillägnat 

sig den dubbla identiteten, betyder att känna en dubbel tillhörighet, att vara en del av ett 

annat och nytt kulturellt sammanhang som blivit en del i ursprungsidentiteten. Det nya 

samhällets normer, regler, rättigheter och skyldigheter har genom 

socialisationsprocesser integrerats i personligheten och identiteten. Det språkliga, 

etniska, kulturella och religiösa särdrag som finns på båda håll bygger inte hinder, utan 

fungerar som berikande i en gemenskap som tillsammans bildar en helhet. Ur ett 

elevperspektiv innebär det att kunna se utifrån olika perspektiv samtidigt. De kan som 

Dencik menar se skarpare och än de elever som enbart har ett perspektiv på tillvaron.98 

I motsats till att i mötet med de nya drabbas av identitetsförlust, medför det att i det 

nya kunna veta vem ”jag verkligen är”.  Jag menar dessvärre att ett interkulturellt 

                                                
97 Stier 2009, s. 151f. 
98 Dencik i Jakubowski 1993, s.55. 
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perspektiv och dess kompetens är långt från självklart. Skolor skapar, även om det sker 

på ett omedvetet plan, skillnader mellan elever och kan till vis del beroende på lärarens 

avsaknad av interkulturell kompetens genererar fördomar. Det förhållningssättet bidrar 

till att elever som är rotade i sin ursprungskultur, dvs som har den dubbla identiteten 

skapar ett negativt synsätt på sig själva. Till viss del behövs inte genomgripande 

förändringar utan att som lärare exempelvis påminna om andra religiösa högtider kan 

medföra att elever känner sig sedda och accepterade, om än detta är ett förenklat förslag 

på frågan om hur man mer aktivt som lärare ska kunna arbeta utifrån läroplanen. Det 

handlar om att uppmärksamma alla elever oavsett dennes bakgrund.  

Genom att skapa ett medvetet förhållningssätt behöver inte minoritetsgrupper i 

klassrummet känna ett krav av att uppgå i majoriteten och gå miste om rätten till den 

dubbla identiteten. Samexistens i skolan kan alltså utgå från antingen assimilering eller 

integrering. Lärarens interkulturella kompetens är avgörande för en lyckad integrering 

och speciellt för att uppfylla den uppgift som Lgy 11 ålägger varje lärare i det 

mångkulturella samhället, alltså att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.99 Hur 

angelägna lärarna är om detta avspeglar deras förhållningssätt till den dubbla 

identiteten.  

Detta citerade ligger helt i linje med innebörden i begreppet interkulturell kompetens, 

vilket jag anser att samtliga lärare i dagens mångkulturella samhälle måste besitta. 

Dessutom ligger det även helt i linje med innebörden i begreppet den dubbla identiteten, 

då denna form av identitet på ett alldeles särskilt sätt kan finna och ta vara på varje 

människas unika egenart och, inte minst med tanke på de nyanlända eleverna, öppnar 

vägen för att kunna delta i samhällslivet. Om läraren i det mångkulturella klassrummet 

kan förhindra att minoritetsgrupper i ställs mot den svenska majoritetsgruppen och de 

stridigheter som kan uppstå mellan dessa och mellan de olika kulturerna som finns 

representerade inom minoritetsgruppen, borde det betyda att varje människa istället kan 

ge sitt bästa i ansvarig frihet för samhället och allas bästa.  Den interkulturella 

kompetensen är avgörande för integrationen, och genom att se den dubbla identiteten 

som en resurs i frågan om att hjälpa eleverna att finna sin plats i samhälle och skola. 

Lärare och elever är ofrivilligt eller frivilligt, omedvetet eller medvetet indragna i 

kulturprocesser, och hur vi lärare väljer att möta detta i klassrummet anser jag till stor 

del blir avgörande för våra elevers förståelse för sig själva och sin omvärld. 

                                                
99 Läroplanen för gymnasieskolan 2011, s. 5. 
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Som lärare har vi ansvar för att värna om den kulturella tillhörighet och identitet som 

eleven bär med sig, vilket betyder att alla som går en lärarutbildning måste få 

möjligheten att skapa en interkulturell kompetens, då det inte är en självklarhet att lärare 

har denna viktiga kompetens. Att skapa nya förhållningssätt och tankestrukturer börjar 

alltid i individen, vilket jag menar innebär ett stort ansvar för läraren, då de tankar och 

värderingar som skapas i klassrummet följer eleverna ut i samhället. Den största 

fördelen med att använda begreppet den dubbla identiteten i undervisning anser jag är 

förmågan att se på tillvaron utifrån flera olika perspektiv då det innebär en vidare 

referensram, ett dubbelt perspektiv.  

Att diskutera vad den dubbla identiteten tillför menar jag är högst relevant i en skola 

för alla och för ett arbete som bygger på en interkulturell kompetens med värdegrunden 

som utgångspunkt. Genom att som lärare lyfta fram och medvetandegöra för eleverna 

vad den dubbla identiteten innebär skapas förhoppningsvis nya vägar att mötas på i 

skolan och vidare i samhället. Lärare kan aldrig tvinga på elever en identitet, utan de ska 

ges redskap och verktyg för att underlätta och hjälpa integration och positiva 

förhållningssätt till mångfald. Vi lärare måste genom den interkulturella kompetensen 

våga betona skillnader som en tillgång, vilket identitetsstjärnan och den dubbla 

identiteten visar på ett tydligt sätt. Ingen elev ska behöva klippa banden till sina rötter, 

utan denna kunskap ska bidra till en ökad förståelse för varandra i vår alltmer globala 

verklighet.  

Hur vi som lärare väljer att i klassrummet möta den förändring vi alltjämt är en del i 

är avgörande för vår förmåga att leva i samexistens med varandra och den människosyn 

som alstras i klassrummet. Genom interkulturell undervisning menar jag att skolan och 

värdegrunden återspeglar det mångkulturella, alltså det rådande samhället med dess 

mångfald.  

 

3.3 Finns det några svårigheter och problem av att betona den dubbla 

identiteten? 

  
Som lärare är det viktigt att se alla elevers behov, alltså det unika i deras likheter och 

olikheter för att kunna ge alla samma möjligheter. Den interkulturella kompetensen och 

integration som en avgörande process blir därmed centralt, vilket i sig handlar om 

kultur, religion, språk och identitet. Skolan och lärarnas arbete med integrations och 

identitetsprocesser är något oundvikligt då samhället och skolan består av mångfald. 
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Därmed uppfattar jag att det inte finns några problem med att betona den dubbla 

identiteten i sin undervisning, då det innebär att skapa en ökad förmåga till att förstå sig 

själva och andra. Snarare skulle jag vilja säga att betoning på den dubbla identiteten 

skapar en öppen och trygg interkulturell lärandemiljö öppen för mångfald och 

integration, vilket jag anser tar sin början när varje elev blir sedd och hörd och när 

samtalen utgår från förståelsen för sig själva och andra. 

Svårigheter däremot kan ses utifrån flera perspektiv. För det första om jag som lärare 

inte lyfter fram och arbetar med det som framgår i läroplanen. För det andra menar jag 

att om lärarna inte har en interkulturell kompetens eller har dåligt bristande kunskaper 

och inte är öppen för ett jämförande perspektiv skapas svårigheter.  

Ett tredje perspektiv som leder till svårighet med att betona den dubbla identiteten är 

om vi lärare inte ser alla religioners eller livsåskådningars värde. Avslutningsvis blir det 

givetvis svårigheter om jag som lärare inte ägnar mig åt de didaktiska frågorna, vilket 

visar på vikten av en genomtänkt undervisning. Om lärare inte betonar den dubbla 

identiteten i undervisning och om lärare vidhåller att alla elever måste vara lika, alltså 

assimileras, kan fel inställning till vad integration betyder innebära svårigheter i 

förhållningssättet till den dubbla identiteten. Om skolan, lärarna eller samhället ger 

eleverna föreställningen att assimilation är vägen för att bli en god samhällsmedborgare 

anser jag att risken är stor för att elever utsätts för inre konflikter, vilka bidrar till att 

skolan inte upplevs som en trygg plats för eleven.100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Stier 2009, s. 34f; Lahdenperä i Linde 2001 (red.), s. 117 
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4 Avslutande tankar  
 
Avslutningsvis vill jag belysa en egen teori som jag menar kan ses som ett komplement 

i förståelsen av den dubbla identiteten i dagens alltmer globala verklighet. Utifrån 

Denciks identitetsstjärna vill jag tillägga ett tredje perspektiv, en tredje triangel, vilket 

leder till att formen av en stjärna inte lägre är giltigt. Det tredje perspektivet är det 

globala perspektivet då det globala nätverk som är aktuellt i samtiden ständigt influerar 

människors identitetsskapande genom exempelvis nyheter, sociala medier och resor. 

Detta innebär en ökad medvetenhet om andra delar av världen, om inte enbart sin egen 

nationalitet, utan även en identitetsformning som sker utöver nationsgränserna och i 

mötet med olika nationaliteter, kulturer, religioner och språk.  

Utifrån denna förståelse av identitetsskapande tas även hänsyn till att människor inte 

alltid enbart har två identitetstrianglar vilka tillsammans bildar Denciks identitetsstjärna. 

Människor kan exempelvis i sin närmaste sfär vara omgiven av människor från flera 

olika nationaliteter, så som föräldrar med olika kulturella bakgrunder som tillsammans 

med den svenska skapar tre identitetstrianglar. Med detta sagt vill jag presentera en ny 

teoretiskt synsätt med utgångpunkt i det Dencik tillskriver identitetsstjärnan, nämligen 

en identitetsblomma eller ett identitetsträd beroende på vilket beskrivning eller bild som 

tilltalar.   

Utifrån identitetsblomman kan den första identiteten ses som fröet, den andra 

identiteten som stammen som växer ur och tillsammans med den första identiteten i och 

med fröet. Den globala och tredje identiteten, som beskrivs ovan, kan ses synonymt 

med bladen då den tillsammans med de andra identiteterna bildar en helhet. 

Funktionerna av blommans delar ser olika ut beroende på det perspektiv människan 

väljer att belysa eller se utifrån då de är giltiga samtidigt och hör ihop. Om man tar bort 

någon av blommans delar skadas den på samma sätt som människor görs i exempelvis 

assimilation. Blommans blad, alltså den globala identiteten som jag tillägger i denna 

diskussion, kan ses som den aspekt som fångar upp universella värden, kunskap och 

förhållningssätt från omgivningen, precis som bladen på blommat fångar upp sol och 

näring. 

I identitetsträdet är principen i stort sett densamma då rötterna (första identiteten), 

stammen (identiteten som skapas i det nya) och grenarna (den globala identiteten) 

tillsammans skapar en hel identitet. Utifrån trädet som förklaringsperspektiv kan 

löven/frukten/blommorna på trädet förstås som skörden av en lyckad 
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identitetsintegrering. Om rötterna, alltså grundidentiteten segregeras och förminskas kan 

det förstås utifrån att näringen till trädet och därmed även till människans 

identitetsskapande minskas, vilket leder till att de andra delarna av trädet eller 

identiteten inte kan växa och utvecklas på ett välmående och bra sätt. Trädet och även 

individens identiteter är i beroendeförhållande av varandra för att växa.  

Lite filosofiskt så här i de avslutande orden menar jag att Denciks identitetsstjärna, 

vilket utgör en grund i min tolkning av identitetsblomman och identitetsträdet, är lika 

valida beroende på det perspektiv som ligger till grund för tolkningen. Stjärnan, trädet 

och blomman bildar i sig unika stjärnkonstellationer och en variation av grönska i en 

trädgård och kan tillsammans, alltså om man ser till samtliga förklaringsmodeller som 

legitima, och genom interkulturella förhållningssätt eller genom integration lysa upp 

den mörkaste stjärnhimmel eller skapa en skörd på de minst oväntade platserna.  

Precis som att eleverna i klassrummet är olika, lika och unika med sina identiteter 

kan man via detta tolkningssätt se eleverna och deras identiteter i pluralism och 

blomsterprakt. Det är i ömsesidig påverkan och i samspelet mellan människor på lokal 

och global nivå som förändringar kan skapas. Det interkulturella förhållningssättet 

medför som sagt en större förståelse för sig själva och andra, ökar förmågan att leva i 

samexistens då mötet med det som känns främmande både innebär en utmaning men 

framför allt en möjlighet. Det skapar förutsättningar för att ge individen näring i sitt 

identitetsskapande och att växa eller via assimilation förminska detta och till viss del 

vissna. I det mångkulturella klassrummet har läraren i vår postmoderna tid en mångfald 

av elever, en unik trädgård i varje klassrum där eleverna utgör identitetsträden eller 

blommorna. Vad och vilka identiteter som tillåts att utvecklas och odlas i varje 

klassrum/trädgård är till stor del alltså styrt av de förhållningssätt läraren utgår från.  

 

4.1 Litteraturstudiens trovärdighet 
 

Syftet med examensarbetet var att genom ett litteraturstudium beskriva och diskutera 

riktlinjer för lärares arbete i det mångkulturella klassrummet. Undersökningen och 

vidare min tolkning av litteraturstudiet vilar därmed på sakkunniga forskares tolkning 

av ämnen kopplade till identitet, kultur, språk och religion. Vidare skolan som 

institutionell praktik, dess värdegrund och skolämnet religionskunskap. Då material från 

sakkunniga forskare använts anser jag att studien får en hög trovärdighet och är en 

styrka, dock kan en svaghet vara att jag själv gjort urvalet av den litteratur som legat till 
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grund för undersökningen vilket påverkat resultatet. Studien har därmed utgått från en 

kvalitativ forskningsmetod och hermeneutisk tolkningsmetod. 

I och med detta perspektiv innebär det att min egen förståelse och förkunskap för det 

jag studerat till viss del färgat undersökningen och därmed även den forskning som valts 

ut som central i studien, vilket har bidragit till min tolkning och förståelse som framgår i 

studiens diskussion. Att vara helt objektivt har inte varit min ambition och något som 

jag inte kan uppnå i en kvalitativ forskningsmetod. Studien har enligt mig en hög 

validitet och reliabilitet då jag undersökt det jag ämnat undersöka på ett tillförlitligt sätt. 

En styrka i underökningen har varit den bredd, variation och olika perspektiv som lyfts 

fram via de underkategorier som ingår i den dubbla identiteten studerats var för sig för 

att sedan belysas i en helhet. Men med tanke på studiens bredd och dess önskan att 

beskriva och diskutera riktlinjer för lärares arbete i det mångkulturella klassrummet 

anser jag att studien kan användas för att öka förståelsen eller att som lärare påminna sig 

om integrationen och den interkulturella kompetensens vikt inom läraryrket, om än sett 

ur ett perspektiv av många. 

 

4.2  Fortsatt forskning   
 
Som förlag på fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra en mer praktisk 

undersökning, då denna studie har ett teoretisk fokus. Detta skulle förslagsvis kunna ske 

genom att intervjua lärare och elever. Ett intressant perspektiv skulle även kunna vara 

att intervjua föräldrar/vårdnadshavares för att undersöka hur de tänker kring sina barn i 

skolan beträffande den dubbel identitet, integration och hur man kan arbeta med detta i 

skolan. 

Då denna studie utgår ifrån svenska styrdokument för skolan och utifrån svensk 

litteratur för att beskriva och diskutera riktlinjer för lärares arbete i det mångkulturella 

klassrummet skulle ett intressant inslag och komplement vara att se det utifrån ett 

internationellt perspektiv. Dels genom att undersöka internationell forskning som 

behandlar den svenska skolan och svenska styrdokument eller att undersöka hur det ser 

ut i andra länder och förslagsvis även göra en jämförelse mellan olika länder. Att 

utforska om det är någon skillnad beroende på vart skolan är belägen, i Sverige eller 

internationellt genom att se till exempelvis landsbygd och storstad eller geografiskt läge 

så som om det skiljer sig åt i norra och södra delar av ett land etc. skulle vara givande 

att undersöka. 
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