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Abstract 

Juan Velásquez (2006). Social diversity and the recognition of intercultural 

understanding at Mälardalen University 

Mälardalen University has worked during the last years for increasing the social diversity 

among students and the staff. Some projects in this direction have begun thanks to 

institutional help from the state. Other initiatives have begun within the frame of working 

for the internationalization of the university. Other more thanks to the collaboration with 

local actors. With the help of these initiatives and projects teachers and students could have 

found each other to recognize what many in the international literature are naming an 

intercultural understanding.  

This report discusses several aspects. The first one is to have a general idea on which 

processes have been important to justify the work for increasing the social diversity and 

what this work has generated. In this initial regard three central inputs are discussed: the 

state incentives, the internationalization of the university, as well as the local effects of the 

immigration in the region. The second aspect realizes of some examples on how some of the 

departments have worked to increase the social diversity. The third aspect discusses how 

these departments face questions on diversity in the content of the courses. The fourth 

aspect discusses different difficulties concerning the examination of a student population 

increasingly diversified. The fifth aspect devotes itself to examine what it is necessary to do 

in order to face different types of discriminatory practices. This is for improving the 

situation to the better. The last aspect is a discussion on the meaning of recognizing the 

social diversity and the responsibility that the university has in this context. This aspect is 

very important. Specially for looking at conflicts not as anomalies but as a quality that 

characterizes a democratic organization. Finally the report discusses how the work to 

increase the social diversity could have generated a significant knowledge and the 

important recognition of social diversity that strengthens the position of the university in 

the local society. The own experiences for increasing social diversity show how such a big 

organisation can manage the multicultural society’s challenges and at the same time 

manage to develop itself as a democratic environment. This work does that the university 

can play a more credibly role at the top of the work for a sustainable and democratic 

regional development congruent to the challenges that face the multicultural society. 
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Resumen 

Juan Velásquez (2006). La diversidad social y el reconocimiento del entendimiento  

intercultural en la Universidad de Mälardalen 

La Universidad de Mälardalen ha trabajado por incrementar la diversidad social de los 

estudiantes durante los ultimos años. Algunos proyectos han empezado gracias a ayudas del 

estado. Otras iniciativas han empezado dentro del marco del trabajo de internacionalizacion 

de la universidad. Otros más gracias a la colaboracion con otros actores locales. Con la 

ayuda de estas iniciativas y proyectos profesores y estudiantes han podido encontrarse y 

reconocer lo que muchos llaman entendimiento intercultural.  

El reporte discute varias aspectos. El primero es tener una idea general sobre qué procesos 

han sido importantes para justificar el trabajo por incrementar la diversidad social y a qué 

ha dado lugar. Aqui se discuten los incentivos estatales, la internacionalizacion de la 

universidad, y los efectos locales de la inmigracion como tres aspectos centrales. El segundo 

da da cuenta de algunos ejemplos sobre cómo los departamentos han trabajado para 

incrementar la diversidad social. El tercer aspecto discute la forma como las instituciones 

hacen frente a las preguntas sobre diversidad en el contenido de los cursos. El cuarto 

aspecto discute diferentes dificultades en torno a la examinacion de una poblacion 

estudiantil cada vez mas diversificada. El quinto aspecto se dedica a examinar que se debe 

hacer para enfrentar diferente tipo de practicas discriminatorias y como mejorar el estado de 

cosas. El ultimo aspecto es una discusion sobre el significado de reconocer la diversidad 

social y la responsabilidad que la universidad tiene en este contexto. Este aspecto es muy 

importante para mirar los conflictos no como una anomalia sino como una cualidad que 

caracteriza la sociedad democratica. Finalmente el reporte discute la forma como el trabajo 

por aumentar la diversidad social pudo haber generado conocimientos significativos y un 

reconocimiento de la diversidad que fortalece la posicion de la universidad en la sociedad 

local. Las experiencias propias sobre el trabajo por la diversidad muestran como una 

organisacion de gran tamaño puede manejar las exigencias de la sociedad multicultural y al 

mismo tiempo desarrollarse como un ámbito democrático. La experiencias propias hace que 

la universidad pueda jugar un papel mas credible como punta de lanza en el trabajo por un 

desarrollo regional sostenible y democrático, y ajustado a los retos de la sociedad 

multicultural. 
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Kort sammanfattning  

Juan Velásquez (2006). Social mångfald och insikter om interkulturell förståelse vid 

Mälardalens högskola 

Mälardalens högskola har under åren arbetat med diverse projekt för att öka den sociala 

mångfalden främst bland studenter. En del av projekten har kommit till inom ramen för 

olika typer av statligt stöd. Andra insatser har kommit inom ramen för högskolans 

internationaliseringsarbete. Med hjälp av dessa projekt och insatser har anställda och 

studenter fått möjlighet att komma i kontakt med varandra på ett sätt som väckt insikter 

om vad många kallar för interkulturell förståelse.  

Rapporten diskuterar flera aspekter. Först tecknas en översiktlig bild om hur arbetet för att 

öka den sociala mångfalden har kommit och lett till. Sedan ges några exempel på hur 

institutionerna har arbetat för att öka den sociala mångfalden bland studenterna. Därefter 

diskuteras hur institutionerna bemötte mångfaldsfrågorna i kursernas innehåll. I ett till 

avsnitt behandlas olika aspekter kring examinationen med hänsyn till en allt mer 

mångfaldig studentsammansättning. Det framförs också olika aspekter kring vad som bör 

göras för att bemöta olika typer av diskriminerande praktiker och för att förändra saker till 

det bättre. En diskussion kring betydelsen av att erkänna den sociala mångfalden och vilket 

ansvar som högskolan har i detta sammanhang öppnas på slutet. I den riktning resoneras 

kring att erkännandet av den sociala mångfalden vid högskolan ses som centralt. Inte minst 

för att bejaka konflikter då dessa inte ses som anomalier utan som kvalitéer som präglar 

vårt samtida samhälle. Att bejaka dessa ställer krav på högskola att bli en mer vital och 

demokratisk miljö. Avslutningsvis diskuteras hur arbetet för att öka den sociala mångfalden 

kan ha genererat betydelsefulla kunskaper och insikter som stärker högskolans position i 

det omgivande samhället. De egna erfarenheter med mångfaldsarbetet visar hur en stor 

organisation kan hantera det mångkulturella samhällets utmaningar och på samma gång 

utvecklas till en mer demokratisk miljö. Detta ger högskolan möjlighet att spela en mycket 

trovärdig roll som spjutspets i arbetet för en demokratisk och hållbar regional utveckling 

anpassad till det mångkulturella samhällets utmaningar. 
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1. Uppdraget och resultat - en sammanfattning  
 
Lagen 2003:311 om att på högskoleområdet främja lika rättigheter 
för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund 
av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder, har lagt 
grunden för ett intensivt arbete för att öka den sociala mångfalden 
vid Sveriges universitet och högskolor. Ofta gestaltade i olika typer 
av så kallade mångfaldsplaner har arbetet varit mycket betydelsefullt 
för att utveckla anställdas såväl som studenters insikter om så kallad 
interkulturell förståelse. 

Syftet med den här rapporten är att presentera några lärdomar 
om arbetet med att öka social mångfald utifrån erfarenheter från tre 
av högskolans institutioner och diskutera hur detta arbete kan 
utveckla anställdas och studenters insikter om interkulturell 
förståelse.  

Rapporten bygger på analys av intervjuer genomförda under 
våren 2006 med ledningspersonal och lärare från Institutionen för 
vård och folkhälsovetenskap och Institutionen för beteende och 
samhällsvetenskap; enkätsvar från prefekterna för Institutionen för 
humaniora och Institutionen för samhällsteknik; samt en intervju 
med ansvarig från studentkårens studiesociala utskott. Ett föredrag 
med den preliminära analysen av intervjuerna presenterades i 
samband med Mångfaldsdagarna den 7-8 april 2006 samt inför ett av 
mötena inom högskolans Genusforum under våren 2006. Meningen 
med föredragen var att ge återkoppling samt att inhämta synpunkter 
kring rapportens form och innehåll.1 

Personalen tillfrågades om deras väg för att komma i kontakt 
med social mångfald, om vilka projekt som de kände till ägnade sig åt 
                                                 
1 Jag tackar ödmjukt Gunnel Lundin för att ha berett möjlighet till bägge tillfällen, samt till den 
medverkande personal som vid dessa samt andra tillfällen framfört värdefulla synpunkter. 
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att öka den sociala mångfalden bland anställda och studenter. Andra 
frågor handlade om hur de själva planerade sitt arbete för att ta 
hänsyn till denna mångfald, de olika aspekter som de tyckte var 
relevanta att ta hänsyn till vid examinationen och vad som skulle 
kunna förändras för att utveckla nya insikter i och kring detta arbete. 

De intervjuades uppfattningar kring dessa frågor gav upphov 
till en mängd olika förklaringar om hur mångfaldsarbetet hade vuxit 
fram på senare år. Dessa förklaringar sammanstrålade mot flera 
faktorer som har kantat vägen till de mångfaldsplaner som högskolan 
satte igång. Det är faktorer som till slut banade vägen för att 
personal och studenter kunde utveckla insikter om interkulturell 
förståelse.  

Den första faktorn är vad man kallade för det institutionella 
incitamentet. De mångfaldsplaner som högskolorna arbetar med 
idag har spirat ur en del institutionella insatser som regeringen 
lanserade för att främja fortbildning bland grupper som har varit 
underrepresenterade bland högskolornas lärarpersonal och studenter 
och för att möjliggöra en kraftig uppbyggnad av högskolan i Sverige. 
Den så kallade Mångfaldsutredningen (SOU 2001:13)2, som 
analyserade denna uppbyggnad och dess pedagogiska konsekvenser, 
konstaterade att inslaget av social mångfald var för liten bland både 
personal och studenter. Den föreslog en del insatser med en budget 
om sammanlagt 180 miljoner kronor. Insatserna var ämnade till att 
under en treårsperiod arbeta med att bland annat öka den sociala 
mångfalden, stärka jämställdhet och genusarbetet så som stödet till 
studenter med funktionshinder. Den pedagogiska utvecklingen vid 
universitet och högskolor hade ökad i omfattning sedan mitten av 
1990-talet. Utredningen föreslog även stöd för att varje lärosäte 
skulle utveckla en egen organisation som kan driva projekt och 

                                                 
2 SOU 2001:13, Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen. Betänkande av kommittén för 
pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen.   
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kompetensutveckling inom det högskolepedagogiska området. Syftet 
med det var att skapa grund för pedagogisk planering såväl som 
meritering inom ramen för lärarnas anställning. För att främja 
kunskapsutvecklingen om mångfald i högskolan föreslog 
utredningen att stimulera forskning inom fältet, främst genom 
anslag som kunde sökas genom Vetenskapsrådets årliga utlysningar.  
Andemeningen med utredningen var kort sagt att förbättra 
högskolornas förutsättningar att öka intaget av studenter från 
studieovana och från invandrades hem, uppmärksamma genus och 
jämställdhet såväl som studenter med olika typer av funktionshinder.  

Vid sidan av uppbyggnaden av högskolorna pågick andra 
insatser för att andra sociala grupper kunde fortbildas och i längden 
kanske ta del av högre utbildning. Med stöd av den så kallade 
Sysselsättningspropositionen (prop. 1995/96: 222) fick bland annat 
komvux och folkhögskolor, möjlighet att bredda samverkan med 
samhället genom att arbeta med det så kallade Kunskapslytet. 
Kunskapslyftet var en regeringssatsning som pågick under 1990-
talet.  Dess syfte var att främja fortbildning bland svaga grupper som 
riskerade, eller som redan befann sig utanför arbetsmarknaden på 
grund av för låg utbildningsnivå. Det möjliggjorde att många 
människor kunde avsluta sina gymnasiestudier och därmed skaffa sig 
behörighet till högskolestudier.  

Mot bakgrund av de nämnda institutionella insatserna har nya 
grupper blivit antagna till högskolan. Anställda berättade att det 
man märkte av insatser som Kunskapslyftet var framför allt att 
medelålders kvinnor med lång arbetslivserfarenhet kom in på 
högskolestudier. Kvinnorna kom främst från vård och omsorg, eller 
från arbeten inom handel och hade en bredd kunskapsbas som 
personalen inte var van vid att hantera. Eftersom dessa studenter 
hade en lång yrkeserfarenhet i ämnen inom vilka högskolan har flera 
program var arbetet för att tillgodose deras behov mycket 
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stimulerande. Det här arbetet, med dess medföljande ökad social 
mångfald bland studenterna, pockade dessutom på en förändring av 
de traditionella undervisningsformerna som så småningom ledde till 
ett nyanserat förhållningssätt gentemot studenterna. 

Den andra faktorn som nämndes som grundläggande i arbetet 
för att öka den sociala mångfalden var ökad Internationalisering.  
Med internationalisering menas olika sätt som högskolan är 
involverad i för att söka sig ut till världen genom medverkan i 
globala processer. Det handlar om allt från akademiska 
utbytesprogram till samverkan för att främja rörlighet och 
anställbarhet bland högutbildade, exempelvis genom den så kallade 
Bolognaprocessen. Den är ett mellanstatligt samarbete med 45 andra 
europeiska länder för att främja rörlighet, anställningsbarhet och 
Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. Enligt 
regeringspropositionen 2004/05: 162 är det övergripande målet med 
Bolognaprocessen att till år 2010 skapa ett gemensamt europeiskt 
område för högre utbildning, ”the European Higher Education Area”. 
Internationaliseringen ansågs ställa krav på nya utbildningsformer 
och forskning. Men även att den bidrog till att nyansera etiska 
perspektiv som ger studenter och personal större möjligheter att 
bejaka mötet med människor från olika kulturer.  

Den tredje faktorn handlar om invandring, eller den del av 
internationalisering som rör människor som söker sig in till Sverige. 
Mötet med människor med erfarenhet av andra kulturer har fått en 
ökad betydelse efter de senaste decenniers utomeuropeiska 
invandring. Högskolan har på senare år känt av ökade möten med en 
allt större andel invandrad befolkning inom vård, skola och omsorg 
såväl som inom tekniska utbildningar. Personalen tyckte att 
mångfald kan berika utbildningarna på samma gång som den utgör 
en viktig del som studenterna får med sig för att verka i en alltmer 
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mångkulturell värld.3 I den riktning gavs det exempel på hur 
personalen hade kommit i kontakt med den sociala mångfalden såväl 
som på teoretiska perspektiv som just nu tillämpas i olika kurser för 
att bemöta den.  

När det gäller att komma i kontakt med den sociala mångfalden 
utbildar institutionerna många studenter som arbetar, eller kommer 
att arbeta, i miljöer där människor med erfarenhet av invandring och 
med olika kulturella uppfattningar finns. I utbildningarna har alltid 
varit viktigt att förstå andra kulturer, något som har levandegjorts 
ännu mer på senare år när ett växande antal studenter med olika 
sociala erfarenheter har sökt sig till högskolan. Även om personalen 
ännu inte uppvisar en stor blandning i sin sammansättning förs 
diskussioner om olika former av språkstöd till exempelvis en del 
invandrade och studenter från andra underrepresenterade sociala 
grupper. Studievägledarna har exempelvis lyft fram att en del av 
studenterna inom dessa grupper kan behöva en annan typ av stöd än 
vad lärare i allmänhet tror att studenterna behöver.4  

 När det gäller nya perspektiv har personalen berättat att mötet 
med den sociala mångfalden har väckt behovet av att introducera 
intersektionalitet. Den är en teoretisk ansats som introducerades av 
Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari i och med 
boken Maktens (o)lika förklädnader (Atlas, 2003). Författarna 
diskuterar (s. 25) att i dagens mångkulturella och postkoloniala 
Sverige har det växt ett starkt behov att förstå de komplexa 
maktrelationer som uppstår kring bland annat kön, klass och 
etnicitet. Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att 
analysera hur makt konstitueras utifrån socialt skapade skillnader 
som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och 
historiska sammanhang. Idén om begreppet, skriver författarna, tar 

                                                 
3 Eva Thorin, prefekt Institutionen för samhällsteknik, e-postbrev från 060220. 
4 Susanne Eriksson, Adjunkt på IVF, intervju under våren 2006. 
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därför sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en 
multidimensionell konstruktion där kön, klass och ras/etnicitet är 
konstruerade (bärande) principer.  

Lärarna uppgav av dem använder intersektionalitet för att 
överhuvudtaget kunna navigera i de olika dimensioner av makt som 
spirar ur den sociala mångfalden som de möter framförallt i sin 
undervisning. Med hjälp av ansatsen har en del lärare fått lättare att 
förstå hur olika sociala gruppers underrepresentation och 
underordning förhåller sig och reproduceras även inom högskolans 
sociala landskap.  

Den här resan för att öka den sociala mångfalden vid högskolan 
har förts på en väg kantad av institutionellt incitament, 
internationalisering och migration. Dessa faktorer – liksom de nya 
teoretiska ansatser som krävs för att hantera dessa – har, enligt 
personalen, lagt grunden för utvecklingen av insikter som pockar på 
en interkulturell förståelse. Den ses som ett etiskt perspektiv för 
att hantera den sociala mångfalden i undervisningen och i allmänhet. 
Lärarna var här medvetna om att det behövs en positiv inställning 
gentemot den sociala mångfalden. Mer än att ha allmän kännedom 
om den, eller ha kännedom om perspektiv på hur man kan hantera 
den behövs en etisk vilja, eller ett förhållningssätt, för att skapa en 
atmosfär som främjar att dessa perspektiv ska kunna tillämpas 
framgångsrikt. Interkulturell förståelse ses av personalen som ett 
förhållningssätt för att hantera skilda utgångspunkter i 
kommunikationen. Med hjälp av det kan läraren lyckas skapa ett bra 
kommunikationsklimat i klassrummet. Det goda klimatet mellan 
studenter och lärare kan i sin tur underlätta för att mångkulturella 
värderingar kan komma till utryck.  

Sett ur den synvinkeln kan arbetet med att öka den sociala 
mångfalden utgöra en grund för att skapa större förståelse om att det 
finns olika sätt att se på saker. Att bara ha en kultur kan medföra 
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svårigheter för att se sig själv från sidan, anser lärarna. Interaktionen 
i en mångkulturell miljö kan bidra till att utveckla en större förmåga 
att se världen från olika inlevelseperspektiv än det egna. Under det 
mångkulturella mötet kan den enskilde ställa sig frågor som ”Varför 
reagerar jag så, varför jag tycker om det, men inte om det”, etcetera. 
Dessa reflexiva moment kan bidra till att man kan ”krypa ur ett 
monokulturellt skal för att gå in i en interkulturell förståelse”.5  

Sammanfattningsvis kan man säga att personalens väg med 
arbetet för att öka den sociala mångfalden har kantats av en 
kombination av några av de olika faktorer som har lagt grunden för 
dagens mångkulturella samhälle. Att hantera mångfaldsfrågor som 
spirat ur samverkan mellan dessa faktorer har fått personalen att 
agera i två riktningar. Å ena sidan i riktning mot teoretiska 
perspektiv för att kunna förstå ett socialt landskap präglat av 
olikheter. Å andra sidan i riktning mot etiska förhållningssätt för att 
röra sig i det mångkulturella samhället och kunna utveckla insikter 
om en interkulturell förståelse.  

Jag återkommer till en diskussion om de pedagogiska och 
demokratiska dimensionerna av de ovanstående aspekterna på slutet. 
Men innan dess erbjuds en utförligare diskussion kring underlaget 
bakom denna sammanfattning med hjälp av ytterligare fem avsnitt. 
Nästa avsnitt handlar om exempel på hur institutionerna har arbetat 
för att öka den sociala mångfalden bland studenterna. I det tredje 
avsnittet diskuteras hur institutionerna bemötte mångfaldsfrågorna i 
kursernas innehåll. Det fjärde avsnittet behandlar olika aspekter 
kring examinationen med hänsyn till en allt mer mångfaldig 
studentsammansättning. I det femte avsnittet framförs olika aspekter 
kring vad som bör göras för att förändra sakerna till det bättre. I det 
sjätte avsnittet avslutas rapporten med en diskussion som 

                                                 
5 Efter argument framförda av Margareta Sandström Kjellin, lektor i pedagogik på 
lärarutbildningen. 
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omvärderar några av de begrepp som togs förgivna i början av 
uppdraget. Denna omvärdering åtföljs av några reflexioner kring 
betydelsen av att erkänna den sociala mångfalden. Erkännandet ses 
som centralt för att med hjälp av insikter om interkulturell förståelse 
bejaka makt och konflikter. Dessa ses inte som anomalier utan som 
utmärkande kvalitéer för en vital och demokratisk högskola.  

Avslutningsvis diskuteras hur arbetet för att öka den sociala 
mångfalden kan ha genererat betydelsefulla kunskaper och insikter 
som stärker högskolans position i det omgivande samhället. De egna 
erfarenheter med mångfaldsarbetet visar hur det kan gå att utvecklas 
från en elitistisk till en mer demokratisk miljö. Dessa erfarenheter 
ger högskolan möjlighet att spela en trovärdig roll som spjutspets i 
arbetet för att driva en mer demokratisk utveckling i regionen.  
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2. Att öka den sociala mångfalden bland studenterna 
 

Att öka den sociala mångfalden är både en politisk strävan och redan 
till vis del en realitet som många upplever i sin vardag vid högskolan. 
En inledande fråga var hur institutionerna iscensatte olika åtgärder 
för att öka mångfalden bland studenter och personal. Enligt de 
intervjuade har högskolan satt igång en del åtgärder som under åren 
hunnit etablera sig som självklara redskap för att öka mångfalden, 
framförallt bland högskolans studenter.  

Studentcentrum till att börja med drivs i samarbete med 
institutionernas studievägledare. Projektet samordnar stödet till 
studenter med funktionshinder som behöver hjälp, drygt 140 
personer under 2006. För att öka tillströmningen av studenter från 
andra sociala grupper finns två olika projekt som har spirat ur 
samarbetet med såväl det lokala näringslivet som folkhögskolor och 
komvux.  

Det ena projektet är Reell kompetens som har växt fram ur 
samarbetet med näringslivet. Projektet riktar sig till studenter med 
lång yrkeserfarenhet och är till för att väga samman 
arbetslivserfarenhet med kunskaper i samhällskunskap och så kallade 
”kärnämnen” (engelska, svenska och matematik). Meningen är att få 
veta huruvida studenters reella kompetens ligger till när de står inför 
att tillägna sig högskolestudier. Eftersom projektet vilar på ett tät 
samarbete med företag undersöker man vilken kompetens som 
efterfrågas bland arbetsgivare för att studenterna ska uppnå 
framgångar i yrkeslivet. Många av studenterna har en svag position 
på arbetsmarknad efter de senaste årens nedskärningar i den 
offentliga servicen, industrinedläggningar och företagsflyttningar. 
Men genom att utbilda om vad som varit framgångsrikt och genom 
att matcha reell kompetens med högskolestudier väcks viljan till 
studier bland personer som varit ovana att läsa vid högskolan. I den 
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riktningen finns det projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen för 
att få in högutbildade, eller akademiker på arbetsmarknaden. 
Institutioner som Institutionen för beteende och samhällsvetenskap 
har exempelvis fått möjlighet att gå in på det som behöver stärkas 
för att vidareutveckla den typen av utbildningar. Med hjälp av de så 
kallade Ylva-pengarna har institutionen startat nya projekt med 
kommuner som vill höja utbildningsnivån för den personal som 
jobbar inom exempelvis socialomsorg. I det här fallet handlar om att 
se till att barnskötare ska utbildas till förskolelärare. På den här 
typen av uppdragsutbildningar arbetas mycket med 
valideringsinsatser som gör att studenter inte behöver läsa om saker 
som de redan kan. Efter en evaluering av vad de kan får studenterna 
möjlighet att komplettera sina kunskaper med kurser som ligger 
inom ett program för att de ska få sin examen. 

Det andra viktiga projektet är det så kallade Startåret som kom 
till tack vore ett samarbete mellan högskolan och folkhögskolor och 
Komvux.6 Studenterna antas på samma kriterier som gäller för 
antagning till vuxenutbildning, men erbjuds att förlägga hälften av 
studierna på högskolan. De läser parallellt på en akademisk 
introduktionskurs som erbjuder föreläsningar, seminarier, 
labbövningar och enklare experiment. Med hjälp av dessa moment 
får kursdeltagarna möjlighet att prova på olika sätt att tillägna sig 
kunskap. De studenter som uppnår behörighet till högskolestudier 
genom Startåret söker därefter till högskolans program i konkurrens 
inom gruppen. För att underlätta detta har högskolan disponerat två 
studieplatser i varje program – undantag för Beteendevetenskapliga 
och Sjukgymnastprogrammen.  

Med hjälp av Startåret har man märkt att mångfald längst klass 
och kulturell bakgrund har ökad bland högskolans studenter. Man 
har också lagt märke till att de flesta studenter kommer från icke 
                                                 
6 Alla uppgifter kring Startåret härstammar från Marina Alvmo, en av de ansvariga för 
verksamheten intervjuad under våren 2006. 
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akademiska hem och att hälften är invandrade. Också att den så 
kallade ”invandrargruppen” är ganska heterogen med avseende på 
såväl kulturell bakgrund som utbildningsnivå – till exempel bland 
invandrade finns det många med erfarenhet av att ha gått på 
universitet i sina hemländer medan en del gjort det först efter att ha 
etablerats eller ha vuxit upp i Sverige. 

Kursens främsta mål är att studenter ska tillägna sig ett 
tankesätt om att gå från vuxenutbildning till högskoleutbildning. 
Med den inställningen har Startåret pågått i tre år, en tid under 
vilken personalen har hunnit utveckla betydelsefulla rutiner för att 
hjälpa studenter att tillägna sig det här tankesättet.  

Mångfalden inom kursen ger upphov till många diskussioner 
kring förutsättningar för att som grupp klara högskolestudierna. Att 
hantera såväl studenternas skilda bakgrunder som rädslor för att 
orientera sig i den svenska akademiska miljön står högst upp i kurs. 
Trots skilda bakgrunder vill studenterna prova på hur 
högskolestudier fungerar och på hur det är att ansluta sig till 
högskolestudenternas kollektiv. Eftersom studenter som växte upp i 
arbetarhem har en del farhågor om hur att klara högskolan lägger 
den akademiska introduktionskursen stor vikt vid att stärka deras 
självförtroende. Detta görs genom att se till att det blir roligt att 
läsa, och genom att tänka på att övervinna olika rädslor.  

Bortom att övervinna rädslor uppmuntras studenterna att också 
kunna förstå sig på hur den akademiska kulturen fungerar. Kursen 
brukar utgöra en referens där studenter kan lägga märke till 
skillnader gentemot erfarenheter från att ha läst tidigare, vare sig 
här eller i det land som de växte upp och skolades in i. Under 
Startåret försöker studenterna förstå hur man kan vara och agera i 
den svenska akademiska miljön.  

Mer än hälften av Startårets studenter har gått vidare och 
börjat läsa på högskolan efter att de har fullföljt kursen. Under 2006 
hade kursen fler deltagare än någonsin, vilket ytterligare inbjuder till 
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att stärka samarbetet med Komvux och Folkhögskolor. På senare tid 
har dock åldersskillnader börjar göra sig mera gällande. Tanken från 
början var att öka mångfalden med hjälp av de kriterier som togs upp 
i Mångfaldsutredningen (SOU 2001:13). Men de grupper som hittills 
varit mål för Startåret har på senare tid fått dela plats med en allt 
större grupp yngre studenter. För högskolan är det också viktigt att 
inte bortprioritera ungdomsgrupper som hittills varit 
underrepresenterade bland studenterna. På motsvarande sätt som 
med andra grupper finns ett behov av att slussa 19-årigar som 
kommer direkt från gymnasiet, som vill läsa men saknar behörighet 
till högskolestudier. Å andra sidan är risken med att släppa in allt för 
unga grupper att det kan stänga vägen för grupper med lång 
arbetslivserfarenhet, funktionshindrade och invandrade som man 
helst velat hjälpa att komma in på högskolan med hjälp av Startåret.  

Arbete med yngre studenter ställer dock till svårigheter. 
Personalen frågade sig hur att jobba när lärarna saknar den 
alldagliga erfarenheten som studenterna har. Man anser att detta var 
lättare med de äldre studenter vars erfarenheter lärarna lätt kunde 
identifiera sig med och ta in i undervisningen. Med yngre 
studentgrupper är situationen en annan då gemensamma 
erfarenhetsreferenser mellan den unga studentgenerationen och den 
äldre lärarkåren kan vara för svaga.  

Personalen ansåg dock att dessa åldersdimensioner erbjuder 
möjligheter till lärarna att på nytt nyansera sig pedagogiskt. 
Eftersom institutionerna är ganska undervisningstunga får den typen 
av pedagogiska utmaningar allt större plats.  
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3. Att undervisa med mångfalden 
 
Med mångfaldsinsatser som Startåret och Reell kompetens har 
mångfalden bland studenterna ökat. Frågan är vad institutionerna 
har gjort för att bemötta mångfaldsfrågorna och hur lärarna har 
gjort för att hantera dessa i kursernas innehåll och möten med 
studenterna. Institutionerna har svarat olika på denna fråga.     

På Institutionen för Humaniora har man svarat att institutionen 
driver undervisning om sex olika språk med en eller ett par infödda 
lärare i varje ämne. Enligt prefekten ges studenterna i och med det 
ett inbyggt mångfaldsperspektiv.7 

På Institutionen för Vård- och hälsovetenskap har personalen 
tagit fram valbara kurser, samt moment i andra kurser som 
diskuterar kulturella perspektiv. Meningen är att bli av med ett 
stereotypt tänkande som kommer till uttryck genom att exempelvis 
hamna i frågeställningar som ”hur muslimer tänker kring det och 
det”, och utan att kunna se den enskilda människan i första hand.8 
Personalen har börjat tillämpa ett helhetsperspektiv på människan 
som utgår från det man kallar för ”individuell vårdplanering”. Det 
innebär att man planerar vården tillsammans med patienten istället för 
för patienten. Med hjälp av en sådan ansats har det stereotypa vi-och-
dem-tänkande medvetandegjorts för att sedan ställas mot ett 
dialogiskt tänkande.  

Institutionen för samhälle och beteendevetenskap har under 
lång tid uppmärksammat sambandet mellan olikheter (längst kön, 
sexuell läggning, etnicitet, klass, ålder, funktionshinder, etc.) med 
hjälp av så kallade intersektionella perspektiv. Kurserna som diskuterar 
intersektionella perspektiv är mycket populära, mycket tack vare att 
                                                 
7 Vi fick dessvärre inte tillfälle att diskutera frågan mer utförligt, till exempel hur lärarna lägger upp sin 
undervisning med hänsyn till såväl mångkulturella aspekter som interkulturella ansatser. 
8 Roland Svensson, prefekt på IVF, intervju våren 2006. 
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institutionen har en lärargrupp (med många kvinnor och en del 
personer med erfarenhet av invandring) som är mycket intresserad 
av olikhetsfrågor.  

På Institutionen för samhällsteknik har personalen ökat 
mångfalden bland studenterna genom internationalisering av 
grundutbildningen.9 Genom att program ges på engelska har 
institutionen möjliggjort antagningen av utländska studenter. 
Åtgärden brukar fungera som ett bra grepp för att få in meriterade 
utländska studenter till högskolan. Man har märkt att inte bara 
utländska studenter tar fördel av en sådan åtgärd. En del svenska 
studenter med engelska som modersmål har också antagits till 
högskolan via den vägen.10  

Institutionerna har uppgett att utbytesprogrammen har varit 
till stor hjälp för att nyansera mångfaldsarbetet. Därför kommer jag 
härnäst att med hjälp av två djupdykningar exemplifiera hur lärare 
har arbetat med programmet i praktiken. De fallen som tas upp kan 
ses som goda exempel som förhoppningsvis kan inspirera andra inom 
såväl egna som andra institutioner att utforska sitt utbytesprogram 
efter egna förutsättningar.  

Utbytesprogram och inhemsk internationalisering 
Personalen gav olika exempel på hur arbetet med exempelvis 
utbystesprogram gjorde undervisningen mer mottaglig för 
mångfaldsfrågor. Undervisningen kunde så förlita sig mera på 
studenters egna livserfarenheter och därmed bli mer levande och 
intressant för både studenter och lärare. 

På Institutionen för vård och folkhälsovetenskap ser man 
processen kring utbytesprogrammet som en inhemsk 

                                                 
9 Eva Thorin, prefekt Institutionen för samhällsteknik, efter brevväxling under våren 2006. 
10 Men ett problem, förklarar prefekten, har varit att kursutbudet är än så länge för litet och kan skapa 
problem för studenter som inte kan ta del av resten av institutionens kursutbud på svenska. 
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internationalisering. Processen handlar om att lyfta in i klassrummet 
erfarenheter av att vistas i internationella miljöer. Personalen gav 
olika exempel på hur denna process bidrar på samma gång till såväl 
bättre kvalité i undervisningen som ökad social mångfald.   

När det gäller bättre kvalité i undervisningen förklarade 
prefekten att ungefär ett 30-tal studenter från institutionen förlägger 
en del av sina kurser utomlands för att på så sätt göra sin kliniska 
praktik. Praktiken utomlands präglas av intensiva kulturmöten och 
när studenterna kommer hem erbjuds de att i undervisningen 
redovisa sina erfarenheter för de studenter som inte åkte ut. Genom 
redovisningarna öppnas för djupa diskussioner om såväl värderingar 
och värdesystem som etiska frågor. Studenter diskuterar allt från 
tropiska sjukdomar, AIDS och religiös tro till vad det innebär att 
födda barn i ett annat land. Vad som oftast kallas för 
internationalisering kan på så sätt gå in i olika former av social 
mångfald i närsamhället.  

Att använda sig av svenska utbytesstudenters erfarenheter i 
undervisningen har underlättat steget att göra liknande med 
invandrade som förvärvat yrkeserfarenhet från de länder de kommer 
ifrån. Institutionen har ansträngt sig för att försöka ta in studenter 
och lärare med andra erfarenheter för att kunna berika 
undervisningen. Personalen förklarade att det var vanligare förr att 
enbart koordinatorerna haft tillfällen att träffa studenter som hade 
varit utomlands för att prata om deras utbyteserfarenheter. Idag 
jobbar institutionen på att integrera de här erfarenheterna på ett 
naturligare sätt i undervisningen. Till exempel genom att engagera 
lektorer med erfarenheter av studier och av att ha vuxit upp och 
arbetat inom vården i andra kontinenter.  
 
Ett till exempel som bidrar till en ”inhemsk internationalisering” har 
tillämpats av en av lektorerna på Institutionen för beteende och 
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samhälle som haft kurser på engelska. På de flesta universitet brukar 
utbytesstudenter läsa för sig, avskilda från inhemska studenter. 
Läraren kom på ett sätt att sammanföra studenterna i sin egen 
internationell kurs. Till en början bestod kursen enbart av utländska 
utbystesstudenter. En gång hade läraren en seminarieuppgift där 
studenterna i den svenska kursen fick gå i den engelsktalande 
gruppen om de var villiga att prata engelska. När de fick höra att det 
var engelsktalande studenter blev de lite rädda för att de trodde att 
det var studenter som hade engelska som modersmål. Men när de 
fick höra att det var studenter som inte heller hade engelska som 
modersmål insåg att de kunde gå dit och prata på lätt engelska.11  

Vid varje internationell klass brukar det finnas några studenter 
som själva har engelska som modersmål. Läraren har också själv 
engelska som modersmål och genom åren har han sett hur en bra 
kommunikation med eleverna förutsätter att kunna anpassa språket 
så att studenterna ska kunna förstå varandra. Många studenter från 
engelsktalande länder antar ibland att klasskamrater kan engelska 
lika bra som dem själva. När studenterna uttrycker sig på ett sätt 
som de andra i gruppen inte förstår griper läraren in för att 
sammanfatta det sagda på lätt engelska. Det blir svårt och trögt 
ibland eftersom mycket hänger på att hitta ett enkelt sätt att utrycka 
sig. Men arbetet med kursen har gått bra och fått läraren att tänka 
fram olika lösningar som nyanserar undervisningen.  

Läraren driver sin forskning i samverkan med en kollega som 
arbetar i USA och som han lärde känna för några år sedan när båda 
gick forskarutbildningen. Forskningsprojekten körs parallellt och 
förväntas komma fram till olika resultat i USA och i Sverige. En 
ambition som lärarna har är att använda forskningsresultaten i 
undervisningen. Lärarna planerar att ha en kurs som kan ges 
samtidigt och som kan föra samman studenter från båda sidor av 

                                                 
11 Exempel bygger på erfarenheter från Eric Hansen, lektor på IBS och framförda under våren 2006. 
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Atlanten. USA-kollegan använder ett webbprogram, så kallat Web-
ct, för att kommunicera med studenterna och som liknar det som 
institutionen använder här i Sverige. Meningen är att kollegans 
studenter i USA ska logga in på högskolans webbprogram för att 
kunna diskutera olika moment med studenterna i Sverige. Eftersom 
USA-studenterna inte kan svenska ska kommunikationen ske på 
engelska.  

Med hjälp av idéer som de ovanstående skapas förutsättningar 
för ett djupare samarbete mellan kolleger. Med liknande kurser 
lägger lärarna också grunden för en miljö där studenter kan gå 
bortom nationsgränser och kulturella skillnader och som kan bidra 
till att väcka insikter om interkulturell förståelse. 
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4. Mångfalden och examinationsformer 
 
I de föregående avsnitten redovisades för hur personalen resonerade 
om hur det var att komma i kontakt med mångfalden, gjorde eller 
medverkade i olika insatser för att öka mångfalden bland personal 
och studenter samt kom på olika lösningar för att organisera 
undervisningen. Hur dessa aspekter återspeglas i 
examinationsformerna kommer nu att belysas utifrån såväl lärare 
som studenters synvinklar. Eftersom alla människor har olika 
förutsättningar för att tillägna sig och redovisa kunskap blir 
examinationen av kunskapsprocessen ett mycket känsligt moment. 
För att examinationen ska gå rättvis till har den så kallade 
Mångfaldsutredningen föreslagit en del tillägg i högskolelagen. Målet 
med tilläggen är att säkerställa att studenterna får en utbildning som 
utöver kunskaper och färdigheter utvecklar olika förmågor som: 
 

Förmågan till självständig och kritisk bedömning, så som 
förmågan att självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem, förmåga att möta förändringar i arbetslivet, och 
förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det 
område som utbildningen avser. Utbildningen skall också 
utveckla studenternas förmåga att söka och värdera 
kunskap på vetenskaplig nivå samt att kommunicera 
muntligt och skriftligt även med personer utan 
specialkunskaper inom området.12  

 
Man kan genast lägga märke till att det blir en pedagogisk utmaning 
att se hur alla dessa förmågor ska kunna efterlevas med studenter 
som har olika former av funktionshinder. Till att börja med ställer en 

                                                 
12 Högskolelagen kap. 1, 9§ 
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än mer mångfaldig elevsammansättning krav på att ifrågasätta 
etablerade examinationspraktiker och normer.  Ur ett 
normalitetsperspektiv verkar det ganska självklart att exempelvis 
examinera kunskap muntligen och skriftligen. Men för studenter som 
inte kan eller som har svårigheter att utrycka sig på ett eller båda 
sätten blir detta dock ett problem. Problemet blir det lika mycket för 
läraren som examinerar studenterna. Det samma gäller när andra 
normaliteter ställs gentemot andra dimensioner av social mångfald 
längst bland annat kön, sexuell läggning, ålder, boplats, kulturell och 
klassbakgrund, etc. Utan att behöva ställa allt till sin yttersta spets 
verkar som om lagen osynliggör hela spektrum av sociala olikheter 
på samma gång som den ger högskolorna stort utrymme för att 
nyansera kommunikationen mellan studenter och lärare under 
utbildningarna. Examinationen blir därför en mycket central aspekt 
för att testa högskolelagen och för att verkligen konstatera huruvida 
högskolor förmår att examinera den mångfald som antagits och som 
ansetts vara berikande.  

En sak som kräver en djupare analys rör maktaspekter. Även om 
det uppmuntras till ett demokratiskt förhållningssätt under 
utbildningarna uppstår det inför examinationerna ett 
maktförhållande där det är läraren som till slut sätter betyg. 
Maktförhållandet blir än mer komplex när det gäller en mer eller 
mindre homogen lärarkår som examinerar en mera heterogen 
studentsammansättning. Hur upplever studenterna situationen och 
hur gör lärare då?  

Enligt studentkåren har en del studenter framfört klagomål 
kring hur lärare sköter examinationen. Klagomålen ska dock inte ses 
som utryck för ett allmänt tillstånd på högskolan, utan som exempel 
på problem som förekommer tillräcklig mycket som för att mana 
studentkåren till att agera. I det som följer tas upp klagomål som 
ansågs innebära någon maktdimension som hämmar studenternas 
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delaktighet i seminarier och möten. Klagomålen framfördes av en av 
kårens studentrepresentanter och berör sexuella antydningar, 
diskriminering samt studenters rädsla för att komma till tals.13 Efter det 
redovisas hur lärare diskuterade betydelsen av sociocentrism, negativa 
grupperingar och exkluderingar, åldersklyftor samt huruvida 
studenternas passivitet under inlärningsprocessen också kan ses av 
lärare som uttryck för en svag språkutveckling.  

Sexuella antydningar  
Många studenter väljer att vara tysta under kurserna. En del trivs 
med det. Men enlig kåren finns det studenter som väljer att hålla sig 
tysta när de upplever sig vara föremål för sexuella antydningar från 
lärare. Istället för att delta i klassens diskussioner håller studenterna 
en låg profil då de anser att kursen varar i några få veckor och att det 
inte är värt att satsa på att reda ut situationen.  Det är fortfarande 
ganska vagt kring hur stort problemet verkligen är. Men det råder 
ingen tvekan om att när sexuella antydningar förekommer hämmar 
delaktighet av de utsatta studenterna i diskussionerna.  

Att vara singel eller sambo 
En del studenter klagat över hur dåligt lärarna förstår den sociala 
mångfalden inför olika examinationsuppgifter. Eftersom 
examinationen kan innebära såväl individuella som gruppuppgifter 
har många lagt märke till hur lärare delar upp uppgifter och bildar 
studentgrupper. Inför dessa situationer har studenter klagat över 
lärare som har svårt att förstå ensamma föräldrars situation. Lärarna 
anklagas för att verka utgå från en förlegad föreställning om ’den 
singla studenten’. Föreställningen utgår från att en ”vanlig” student 
ska inte ha annat för sig än bara studier. Om studenten har barn är 

                                                 
13 All information som rör studenter kommer från Johanna Neve, ordförande i kårens 
studiesociala utskott. 
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det dessutom den heterosexuella kärnfamiljen med mamma-pappa-
barn som modell som verkar vara gällande. Många lärare är sällan 
medvetna om att det kan finnas en eller flera studenter som är 
ensamma föräldrar. Många upplever sig tvungna att arbeta med 
hemuppgifter som kräver att genomföras på kvällstid och som ställer 
studenter inför att välja mellan familjen eller studier. Följden blir 
vanligtvis att, oftast kvinnliga, studenter hoppar av eller tvingas 
arbeta mycket hårdare än övriga kurskamrater för att 
överhuvudtaget klara av studierna. Att bortse från att alla studenter 
har olika förutsättningar att läsa på högskolan vid tilldelningen av 
arbetsuppgifter och vid bildande av arbetsgrupper försvårar 
dessutom socialisationen mellan studenter. Inställningen gör 
lärandeprocessen enformig och onyanserad.  

De studenter som klagat vill gärna att läraren å ena sidan 
dimensionerar studenternas arbeten så att dessa inte överskrider en 
normal heltidssysselsättning. Å andra sidan att läraren bättre läser 
sammansättningen i klassen för att ta hänsyn till föräldrar som redan 
har det svårt att läsa. Kravet borde ingå i de högskolepedagogiska 
kurserna som är riktade till personalen. 

Att vara man eller kvinna 
En del har också klagat över hur lärare lyssnar till studenternas 
muntliga redovisningar under seminarierna. Speciellt att många har 
lagt märke till att en del (särskilt manliga) lärare favoriserar manliga 
studenter att ta mera plats under seminarier. Detta sker vanligen 
genom att manliga studenter får följfrågor som exempelvis de andra 
studenterna sällan får. De får möjlighet att svara utförligare, vilket 
gör att de tar mera tid och plats i anspråk. Situationen blir än mer 
notorisk när klassen består till stor del av kvinnliga studenter.  
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Att ha rädsla för att komma till tals  
En annan orsak bakom tystnad uppges vara att studenter kan vara 
rädda för att säga sin mening inför läraren under seminarierna. En 
del upplever att de kan få sänkta betyg om deras uppfattningar 
angående frågor om exempelvis sexuell läggning eller jämställdhet 
kolliderar med lärarens.  

Rädsla för att uttrycka sig verkar vara i stort behov av större 
uppmärksamhet. I visa kurser har det uppstått en så pass stor 
förtroendeklyfta mellan studenter och lärare att studentkåren börjar 
föreslå att anonyma tentor införs.  

Anonyma tentor används i varierande grad av andra högskolor 
och universitet.  Tentorna går till så att tentavakten, eller 
motsvarande, delar ut en nummerkod när studenten lämnar in eller 
står inför att skriva en tenta. En lista med Namn och nummerkod 
skapas, så kallad namn-kodlista. Istället för att skriva sitt namn och 
personnummer på tentapapper så skriver studenter sin nummerkod. 
Den som rättar tentan får enbart kodade papper utan några namn. 
När tentan lämnas ut och registreras används namn-kodlistan igen 
för att offentliggöra betygen.  

Rent tekniskt kan det uppstå problem för att införa anonyma 
tentor eftersom dessa kräver att ytterligare personal involveras i 
undervisningssituationer som vanligtvis kräver bara en lärare. Till 
att börja med krävs det personal för att sköta registreringen av 
tentorna. Och om högskolan verkligen vill säkerställa fullständig 
anonymitet krävs att ytterligare en annan person än läraren själv 
läser texterna.  

Ett till problem med anonyma tentor är att examinatorn ska 
kunna bedöma studenternas förmåga att tänka kritiskt i såväl texter 
som diskussionsseminarier. Hur detta ska ske är ganska oklart. Att 
bedöma förmågan till kritiskt tänkande förutsätter att ett möte 
mellan studenter och lärare/examinator sker och att båda kan 
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uppträdda inför varandra på ett förtroendefullt sätt. Om mötena 
mellan studenter och mellan studenter och lärare uteblir kan 
möjligheter till uppföljning och återkoppling angående lärarnas 
pedagogik och studenternas lärande och delaktighet i undervisning 
undermineras.  Eftersom anonyma tentor lägger stor vikt på att 
utvärdera ett slutresultat blir fokus på lärandeprocessen i sig lidande.  

En framkomligare väg för att komma till rätta med orättvisa 
betygsättningar kan vara att istället gå till problemets kärna. Det vill 
säga att utveckla pedagogiken hos lärarpersonalen. Studentkåren 
föreslår i den riktningen att högskolan ser till att hela personalen 
genomgår högskolepedagogisk utbildning. Idag finns det enlig 
högskolelagen krav på att alla nyanställda lektorer ska ha genomgått 
en sådan kurs för att överhuvudtaget komma i fråga för en 
nyanställning. Samma krav gäller inte för dem som redan är 
anställda. Det kan uppstå problem om nyanställda lärare ställs inför 
större meritkrav än de som redan har en fastanställning. Socialt sätt 
har den etablerade lärargruppen (och inte de nyanställda) större 
inflytande över både hur institutionerna styrs och hur ansvaret för 
kurserna ser ut. Därför är ett resonabelt krav att alla lärare, och inte 
bara nya, ska genomgå högskolepedagogisk utbildning. En vidare 
pedagogisk utveckling ses som mera realistiskt för att leva upp till 
högskolans nya utmaningar än att arbeta med metoder som kanske 
mer uppmuntrar till en hemlighetskultur som urholkar högskolan 
som en miljö för det fria tänkandet. 

Sociocentriska examinationsformer 
Traditionella examinationsformer brukar utgå från medelklassens 
värderingar beträffande språkanvändning och kulturella perspektiv. 
De är inte längre gångbara i en mångkulturell högskola, anser 
lärarna. I och med den sociala och kulturella mångfalden tvingas 
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lärare att ta fram olika lösningar för att driva undervisningen och för 
att testa andra eller helt nya sätt att examinera studenterna. 

En naturlig konsekvens av mångfalden bör bli att även kunna 
examinera på andra språk. Lärare pratade om att man kanske inte 
behöver examinera studenterna på enbart svenska om de kan andra 
språk. ”Det kan finnas motsättningar med att ha ett tungt block med 
litteratur på engelska, men inte kunna examinera på samma språk”, 
säger en av lärarna. En del studenter kan ha stora svårigheter att 
tenta på svenska, men kan göra det lysande på engelska. Som nämnt 
redan finns kurser för internationella studenter som är öppna för alla 
som kan följa undervisningen på engelska. Dessa kurser ger större 
möjligheter att skapa interkulturella möten och långvariga kontakter 
med utbytesstudenter. Om det finns kompetens bland personalen 
öppnas många möjligheter att kunna examinera studenter även på 
andra internationella språk som arabiska, franska eller spanska. För 
att det ska bli möjligt krävs en personalpolitik som är mer 
konsekvent med att uppnå större social mångfald bland lärarna.  

Lärarna understryker att det med att examinera på engelska 
handlar inte om någon sorts handikapp utan om lärarnas egna 
lösningar och föreställningar. ”Om man får in människor med andra 
livserfarenheter kräver ju också någonting tillbaks av oss”, sade en 
av lärarna som önskar sig en djupare diskussion om effekten av att 
jobba med mångfaldsfrågor. ”Allt får effekter. Man kan inte arbeta 
med en fråga och sen inte tro att den påverkar mig tillbaks i mitt 
arbetssätt. Det tycker jag är väldigt spännande om man nu tar 
tillvara på det. Det finns ju människor som har fantastiska 
erfarenheter, som är en tillgång för gruppen”.14  

Det är inte alla lärare som tycker om dessa diskussioner. Det 
diskuteras mycket kring att ”nu får vi in studentgrupper från 
studieovana hem som inte alltid skriver svenska så bra. Hur hanterar 
                                                 
14 Anne-Marit Moe, universitetsadjunkt, IBS., intervju under våren 2006. 
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vi det?”. Det finns missnöje över det också i lärargrupper som 
upplever att de kanske inte kan jobba som vanlig. Lärarna jobbar 
mycket med skrivna dokument om stödresurser som finns för att 
underlätta för studenter som behöver hjälp. Samtidigt verkar som om 
dessa resurser inte är tillräckliga. Lärarna känner sig ofta frustrerade 
över att det krävs något mer för att förbättra lärandeprocessen och 
göra den mera inspirerande.  

Frågor om utbildningskvalitéer i relation till maktaspekter blir 
som mest intressanta här. När den makt som lärare utövar under 
lärandeprocessen vilar på ett okritiskt och sociocentriskt perspektiv 
blir lärare ifrågasatta av studenterna. För att förebygga problemet 
önskar man jobba mer i lärarlag så att de som upplever att det är 
extra svårt inte blir så ensamma. Genom att rådgöra med varandra 
tror man kunna börja bryta mot det så kallade West-and-the-Rest-
tänkande.15 Det bygger på en etnocentrisk kolonialmentalitet som gör 
gällande att allt från den så kallade västvärlden är bättre per 
automatik än all annat utifrån. Mentaliteten kommer ofta till utryck 
när lärare möter studenter med erfarenheter av att ha invandrat från 
Latinamerika, Afrika och Asien. För att motverka denna uppfattning 
försöker en del lärare ta inspiration från postkolonial teori både i 
undervisning och inför mötet med studenterna.  Postkoloniala 
ansatser anses vara särskilt lämpliga för att synliggöra många av de 
underliggande konflikter och orättvisor som följer med och som finns 
inbäddade i internationaliseringen av det sociala livet. 

Åldersklyftor  
En annan källa till tystnad i klassen och till orättvisa betyg hänvisas 
till problem av att hantera åldersklyftor mellan lärare och studenter. 
Att levandegöra undervisningen genom att ta vara på studenternas 
egna erfarenheter skapar grund för en interkulturell förståelse av 
                                                 
15 Efter intervjun med Anne-Marit Moe, våren 2006. 
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olikheter på hemmaplan. Det är just den förståelse som en del lärare 
har utvecklat efter att ha jobbat många år med äldre studenter. 

Mycket av den vunna skickligheten för att examinera äldre 
studenter vilar på att lärare och studenter lyckas förstår varandras 
vardagsreferenser. Personalen för en motsatt diskussion när det nu 
är yngre grupper som kommer till högskolan. En del lärare ställer 
sig undrande inför hur att examinera eller överhuvudtaget jobba när 
lärare och studenter verkar ha besvärligare att förstå varandras 
ålderskulturer och vardagsreferenser. Situationen gör det svårare för 
lärare att ta vara på studenternas erfarenheter i undervisningen. Att 
använda sig av studenters egna erfarenheter har som sagt livat upp 
undervisningen. Nu när möjlighet till detta försvåras på grund av 
generationsklyftor är risken stor att undervisningen blir för teoretisk 
och för abstrakt. Det hämmar studenternas delaktighet i 
undervisningen, vilket gör det ännu svårare för lärare att genomföra 
examinationen. Här är det viktigt för lärarna att förstå och 
respektera och hantera att den ”äldre” studenten kan ha en social 
situation som kan vara väsentligen mer komplex än den ”yngres”.16 

Svag språkutveckling 
En annan uppfattning om varför studenter sitter tysta under 
seminarier och föreläsningar är studenters svaga språkutveckling, 
anser lärare. Lärarna arbetar mycket med seminarier, 
redovisningsformer och fria val bland olika sätt att examinera och 
undervisa. En del lärare upplever att elever som är språksvaga sätter 
sig längst back och förblir tysta när läraren håller i traditionella 
föreläsningar. Det blir därför en utmaning att se till att alla ska vara 
aktiva i undervisningen. En del lärare brukar korta ner moment som 
har karaktär av så kallad katederundervisning till förmån för 

                                                 
16 Efter synkpunkt framfört av Peter Gustavsson i samband med en diskussion om rapportens utkast i 
Jämlikhetskommittén.  
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seminarieformer där studenterna kan sitta i mindre grupper och 
diskutera olika fenomen. Lärare jobbar mer med kortare texter som 
artiklar istället för tung teorilitteratur, allt beroende på kursens mål 
och innehåll samt vilken kunskapsnivå som studenterna besitter.   

Grupperingar och exkluderingar 
Grupperingar ses av lärare och studenter som en aspekt som 
påverkar studenter till att vara tysta och avvaktande i klassrummet. 
Vid kursernas början uppstår ofta olika grupperingar där 
studenterna dras till varandra när de anser sig dela samma klass, 
kulturell bakgrund, kön, etc. Men lika mycket utesluter de varandra 
längs de kriterier som de inte anser sig tillhöra.  Lärarnas synsätt om 
och hur att hantera den typen av mikrosegregation med tillhörande 
utestängningsmekanismer är avgörande. Det kan bestämma över 
huruvida kursen utvecklas till en interkulturell arena för verkligt 
utbyte av erfarenheter mellan studenterna eller inte. Vid sådana 
tendenser ansåg de intervjuade lärare att det är viktigt att läraren 
ingriper för att bryta negativa grupperingar och för att göra klar för 
gruppen att mångfald inte är något negativt, utan en resurs. 

En social grupp som ofta blir särskilt utsatt för exkluderingar är 
studenter som har någon typ av funktionshinder. ”Funktionshinder 
är inget problem. Om saker inte kan göras på ett sätt kan göras på 
annat sätt. Det blir inte så jobbigt för studenter om vi har förståelse 
för det. Det är en process som vi är igång hela tiden”, sade en av 
lärarna.17  

Läraren uppger funktionshinder som ett tillstånd som kan vara 
avgörande för om en student blir utesluten från att inkluderas i en 
grupp där medlemmarna delar likvärdiga förutsättningar. Om 
klassen präglas av för skarpa grupperingar kan det i längden hämma 
studenternas från att vara mera aktiva under diskussionerna.  
                                                 
17 Ciro Aparicio, adjunkt vid IBS, våren 2006. 
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Sociala exkluderingar är knappast ett studentproblem. Det 
förekommer också att lärare har negativa föreställningar gentemot 
minoriteter och avvikande grupper. En av lärarna berättade om att 
ha mött andra kolleger i ganska många grupper och som anser att 
lärarstudenter med funktionshinder inte ska bli lärare om de har läs- 
och skrivsvårigheter. Vad dessa svårigheter grundar sig på och hur 
studenten övervinner eller används av andra sätt att läsa och skriva 
än de konventionella är fortfarande en diskussion som förs enbart 
bland invigda inom speciell pedagogik.  

I och med mångfaldsdiskussionen borde man börja 
uppmärksamma att lärare och studenter borde lära sig andra 
språksystem för att exempelvis klara av att kunna kommunicera och 
arbeta väl med personer med nedsatt hörsel, syn eller talförmåga. 
Det finns en del föreställningar om normalitet och avvikelse, så som 
om vad som är lämpligt och vad som är normalt. Dessa 
föreställningar verkar utgöra en sorts hämsko som försvårar 
möjligheter för såväl studenter som lärare att komma närmare 
varandra.  

Med hjälp av insikterna från de redovisade erfarenheterna blir 
svaren kring huruvida studenter blir tysta inför olika 
examinationsmoment ganska komplexa. Att vara tyst kan bero på 
många olika faktorer och frågan behöver belysas ur ännu flera 
perspektiv. I varje fall krävs ett vidare arbete kring mångfald bland 
såväl lärare som studenter.  

Att dessa diskussioner förs redan är också tecken på hur viktigt 
det är med någon form av mångfaldstänkandet.18 Men här framgår 
att mycket hänger på lärarnas egna initiativ och att högskolan ännu 
inte dragit igång några större grepp för att möjliggöra en diskussion 
mellan lärare där interkulturella frågor kan ventileras.  

                                                 
18 Mångfaldsdagarna 7-8 april var exempel på en arena som inbjöd till detta. 



 34

Det skulle vara önskvärt att till att börja med ha en serie 
konferenser eller större möten av lärare för lärare om hur det är att 
arbeta med social mångfald vid högskolan. Konferensformen bör 
bädda för diskussioner och föra en mer konsekvent interkulturell 
hållning som tilltalar personalen att delta. En sådan konferens kan 
exempelvis bestå av föreläsningar med forskare som kanske varvas 
med diskussioner i grupper. I gruppdiskussioner bör lärare få 
möjlighet att diskutera sinsemellan för att utbyta erfarenheter och 
hämta inspiration och råd från varandra. Genom att berätta om hur 
man själv lägger upp och agerat i sitt pedagogiska arbete med 
mångfaldsfrågor får lärarkollektivet såväl syn på nya former som 
möjlighet att förkasta sådant som man varit tveksamt på.   
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5. Vad bör förändras till det bättre? 
 
Mot bakgrund av erfarenheterna med de här åren av arbete med 
mångfaldsplanerna föreslås olika saker för att förändra till det bättre. 
Dessa kan delas längst tre linjer som berör ett långsiktigt 
pedagogiskt arbete, samverkan med regionen samt institutionella 
insatser inom högskolan. 

Arbeta för en långsiktig pedagogisk utveckling 
Nyansera begreppet ”mångfald” 
Många ser begreppet mångfald fortfarande som lika med etnisk 
mångfald. Man anser också att det exempelvis är svårt att fokusera 
på mångfald utan att komma in på frågor om internationalisering, 
jämlikhet och jämställdhet. Om man definierar mångfald i lite vidare 
mening upptäcker man att den berör många andra områden som 
personalen jobbar med redan inom ramen för frågor om pedagogik, 
etik och kulturella inslag i undervisning. Genom mångfaldsarbetet 
har både personal och studenter blivit mer uppmärksamma på olika 
typer av trakasserier, eller former av kränkande särbehandling. Det 
gäller framförallt sexuell läggning och frågor där lärarna håller på 
att granskar kurslitteraturen för att se om det finns inslag av 
kränkande särbehandling i den.  
 
Från bi-kulturella till mångkulturella utbytesprogram  
1800-talets omfattande utvandring lade grunden för täta kulturella, 
sociala och ekonomiska kontakter med engelsktalande länder, inte 
minst USA. De senaste decenniers invandring från Latinamerika, 
Afrika och Asien har vidgat det svenska samhällets internationella 
kontakter och på motsvarande sätt som med utvandring har den 
också lagt grund för täta sociala, kulturella och ekonomiska band. 
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Dessa kontakter ryggar i sin tur för en ”inhemsk 
internationalisering”, se ovan. 

Utvärderingen har inte fokuserat på huruvida det förs parallella 
utbytesprogram med akademiska miljöer utanför den engelsktalande 
världen. Det är därför viktigt att kunna ställa frågan hur 
utbytesprogrammen kan utvecklas med hänsyn till den invandring 
som nått Sverige under senare decennier. För att 
utbytesprogrammen fortsättningsvis ska kunna användas för en så 
kallade ”inhemsk internationalisering” borde högskolan rikta sig 
även till den bredda mångfalden som finns i det omedelbara 
närsamhället. För det krävs att högskolan och institutionerna arbetar 
mer konsekvent med att rekrytera invandrade som efter eget intresse 
kan utforska möjligheten till utbyten med högskolemiljöer i 
Latinamerika, Afrika och Asien.  

Utbytesprogrammen och för högskolans internationalisering 
stor inför stora utmaningar. Till exempel att försöka utvecklas från 
att vara ett Engelsk-svenskt till att bli ett mångkulturellt 
utbytesprogram. I den riktningen kan högskolan gärna beakta mea 
de språkområden som representeras av den invandring från 
Latinamerika, Afrika och Asien som nått Sverige.  
 
Få in mångfaldsaspekterna i introduktionsprogram 
Studentkårens introduktionsföreläsningar till förstaårsstudenter 
brukar behandla lagen om lika behandling av studenter i högskolan. 
Innehållet i dessa föreläsningar brukat väcka tankar hos lärarna som 
rannsakar sig själva om den egna rollen gentemot studenternas 
olikheter. Kårens arbete med mångfaldsfrågor har annars blivit ett 
viktigt inslag i arbetet för att förebygga diskriminering i litteratur 
och kursplaner. Mot bakgrund av sina framgångsrika erfarenheter 
med det här arbetet föreslår kåren att högskolan på samma sätt 
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inlemmar mångfaldsaspekterna i institutionernas 
introduktionsprogram. 
 
Vidareutveckla undervisnings och examinationsformer 
En av lärarna tyckte att man skulle vidareutveckla undervisnings- 
och examinationsformer, i synnerhet när det gäller språket. Det finns 
en seglivad föreställning om att ”kan man inte prata svenska så är 
man inte tillräckligt smart”. I och med mångfaldsfrågorna har 
lärarna börjat problematisera varför man som lärare kräver att 
studenter ska läsa engelska men själva inte kan läsa tentamen på 
engelska. Studenter som har en annan etnisk bakgrund än svenska 
ställs inför högra krav när de inte skriver på sitt modersmål. För att 
synliggöra och för att kunna hantera dessa aspekter bättre föreslås 
att jobba mycket med intersektionalitet och med postkoloniala 
ansatser såväl som att arbeta i lärarlag för att utveckla alternativa 
examinationsformer och bryta ner konservatism inom det 
akademiska sättet att tänka. 
 
Arbeta in mångfaldsaspekterna i Bolognaprocessen 
De flesta lärare jobbade intensivt med att formulera kurser enligt 
Bolognaprocessen. För att kunna införa de nödvändiga förändringarna 
krävs att det nuvarande examinationssystemet görs om.  Med tanke 
på de utmaningar som kan uppstå tror lärarna att mångfaldsarbetet 
inför processen skulle bli bättre om de fick avsätta mer tid till det. 
Ett av målen med processen enligt lärarna är att göra studenter 
medvetna om att vara demokratiska medborgare, att studenter kan 
diskutera sin situation för att förstå utvecklingen i samhället såväl 
som vad som menas med hållbar utveckling. Lärarna måste prata 
intensivt med varandra om hur de ska göra för att få till kurserna 
enlig Bolognaprocessens ambitioner. De anser att institutionerna kan 
besitta förmågan att göra det bra, men befarar att det saknas tid för 
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att arbeta in mångfaldsfrågor i processen. Många är istället 
sysselsatta med en mängd arbetsuppgifter som hindrar att de träffas. 
Lärarnas önskemål är att få 50 timmar per person för att inom ramen 
för anställningen kunna arbeta bättre med Bolognaprocessen. 

Samverkan med regionen 
Vidareutveckla utbildningar som främjar regional samverkan  
Andra önskemål som framfördes handlar om att utveckla kurser som 
kan främja samverkan med andra organisationer och institutioner 
som finns runtom i regionen. För närvarande finns det flera 
institutioner och företag (som Försäkringskassa, Länsstyrelsen, 
ABB, m.fl.) som jobbar med en samverkan till vilken högskolan 
skulle kunna ansluta sig. I alla högskolans program har det 
utvecklats länkar till branschråd och handledare för 
arbetsplatsförlagda studier. Nu när det behövs kvalificerad personal 
inom olika områden är det viktigt att fortsätta jobba mer med 
samverkan så att högskolan får det nästan som ett varumärke. 
Lärarna tror mycket på att utveckla programutbudet mot 
praktiknära utbildningar. Med dessa är det möjligt att jobba nära 
regionen för att underlätta att studenterna får jobb efter avslutade 
studier. Praktiknära profiler skulle få studenterna att söka 
utbildningar som de vet att de får jobb efteråt. Den här aspekten ses 
som viktig för att kunna mobilisera män med låg utbildningsnivå och 
som vanligen inte vågar satsa på studier.  

Lärarna funderar många gånger om att ibland kan det vara 
komplicerat att så många invandrade har utbildning redan. Det 
verkar orättvist att tvinga dessa studenter att åter läsa hela program 
på högskolan. Därför är det viktigt att kunna erbjuda alternativa 
utbildningsformer som inte är treåriga program. Lärarna vill ta fram 
kortare utbildningar anpassade till vad studenterna har läst tidigare.  
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Utveckla möjligheterna till distansutbildningarna 
Lärarna anser att det är viktigt att få ett regionalt perspektiv på 
högskolans arbete. Geografiskt sett finns det många personer i 
Bergslagen som gärna vill gå på högskolan. Det skulle gå att möta 
upp deras önskemål genom att utveckla utbudet av 
distansutbildningarna. Ett alternativ till att be studenterna komma 
till Eskilstuna eller Västerås är att åka ut som lärare med hjälp av 
verksamhet i mindre filialer. Sådana alternativ ses som viktiga för att 
kunna fortsätta rekrytera andra studenter än de som automatisk 
brukar komma till högskolan från högskoleorterna.  

Institutionella insatser 
Ökad social mångfald bland den undervisande personalen 
Institutionerna har en ganska homogen personal i 
lärarsammansättningen – modersmålssvenskar med 
medelklassbakgrund. Att öka andelen invandrade bland lärarna är en 
ganska trög process men det finns en praxis för att sträva efter såväl 
jämställdhet som jämlikhet. Med tanke på att den sociala mångfalden 
bland studenter har ökat även längst klass, sexuell läggning, 
kulturell bakgrund, och funktionshinder bör högskolan beredda 
möjligheter för att en del av dem som börjat läsa grundutbildning 
kan stanna som lärare eller bli forskare på institutionerna. 
Institutionerna borde här uppmuntra studenter, inte minst de som 
läser högre upp i åldern, att satsa på en akademisk karriär.19 
 
Mer pedagogiskt stöd 
Institutionerna anser att det stöd som finns för att studenter som 
upplever att det är svårt med högskolestudier kan klara sig är bra, 
men stödet måste utökas.  Fortfarande är det många studenter som 

                                                 
19 Lyckade erfarenheter har börjat bli utmärkande för högskolan. Se artikeln ”19000:e medlem 
förverkligade sin dröm” i Universitetsläraren Nr 19/2002. 
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har skriv-, läs- och även svårighet att tala i större grupper. Lärarna 
märker av det i studenternas svårigheter att skriva uppsatser och i 
att en del studenter upplever att det är extra tufft att uttrycka sig 
muntligt. En våga-tala-kurs som studenthälsan har haft var på väg att 
läggas ner på grund av resursbrist. Institutionerna har lyft önskemål 
om det till högskolans ledning eftersom stödet är kraftigt 
underdimensionerade. Stödet är ett måste om högskolan vill undvika 
att studenterna hoppar av utbildningarna. Skrivarstugan är en annan 
instans där studenterna får hjälp och som har fått mycket minskade 
resurser av fakultetsnämnden på senare tid.  
 
Ett rättvisare resursanslag till samhälle och humaniora 
Den nuvarande resurstilldelningen ger oproportionerligt mera 
resurser till natur och teknikkurser där det är mest manliga 
studenter som läser. Majoriteten av kvinnliga studenter läser kurser 
eller program inom Vård-, Samhälle- och Beteendevetenskap samt 
humaniora. Resursfördelningen skapar en obalans som skulle kunna 
gränsa till strukturell diskriminering av kvinnodominerade 
utbildningar om det inte vore för vårdutbildningars höga anslag.  

Hur som helst berättade lärare som arbetar med begränsade 
resurser att situationen kan tvinga dem att jobba ”traditionellt”. Det 
vill säga att korta ner undervisningstillfällena till enstaka 
katederföreläsningar och reducera examinationen till en stor 
salskrivning. Lärarna var ense om att de skulle jobba på ett helt 
annat sätt om de hade mera resurser. De skulle tänka sig en kurs med 
föreläsningar, arbete i mindre grupper, och möjlighet att exempelvis 
kunna leda studenter i olika processer med hjälp av fältövningar.  

Att jobba med tätare möten och försöka skapa något annat 
kräver mera tid, och därmed större ekonomiska och pedagogiska 
resurser. Lärarna förklarade att de får bättre möjligheter att närma 
sig studenterna när man har som högst 20 studenter. Som det är nu 
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med upp till 40 studenter per klass blir den pedagogiska situationen 
ohållbar. De skärpta ekonomiska förutsättningarna som lärare 
tvingas arbeta med går emot intentionen att leva upp till målen i de 
pedagogiska moment som ska främja det kritiska tänkandet, samt få 
studenterna att rannsaka sig och reflektera.  
 
Ge mångfaldsarbetet större utrymme via Genusforum 
Under tiden för utvärderingen fanns flera projekt på gång för att öka 
den sociala mångfalden. Till exempel Verka jämställt som 
uppmärksammar hur jämlikhetsfrågorna utlevs på institutionerna. 
Många bland personalen har just genusforskning som sitt på 
institutionerna och har jobbat med jämställdhetsfrågorna under lång 
tid. Med hjälp av Genusforum knyts de till varandra med hjälp av 
övergripande aktiviteter som föreläsningar och träffar. I 
Genusforums kontaktgrupper för jämlikhet och jämställdhetsfrågor 
finns med en person från varje institution eller avdelning, total 15 
personer. Tillsammans med studenter och andra nyckelpersoner har 
forumet vuxit till ett nätverk över hela högskolan. Genusforum 
skulle kunna ses som en lämplig instans för att fortsättningsvis väcka 
frågor kring arbete med mångfaldsfrågor och aktiviteter för att 
utveckla insikter om interkulturell förståelse bland anställda och 
studenter.  
 
Utvärdera mångfaldsarbetet 
Att utvärdera hur mångfaldsarbete fortskrider lyftes fram också som 
något viktigt. Det mesta om mångfald finns i olika dokument och 
handlingsplaner. Personalen ansåg att det är också viktigt att 
fundera på hur man ska kunna jobba med mångfaldsplaner rent 
praktiskt. Inför det behövs ett systematiskt arbete som utvärderar de 
senaste årens arbete för att öka den sociala mångfalden och hur 
anställda och studenter har upplevt förändringarna. 
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6. Social mångfald och insikter om interkulturell förståelse 
 
 
När jag fick uppdraget var frågan: ”Hur kan mångfalden vid MdH 
utveckla anställdas och studenters interkulturella kompetens?”. Vad 
som menades med begrepp som mångfald och kompetens, och vem 
gör vad i sammanhanget var ganska otydligt. Utifrån de 
uppfattningar som de intervjuade yttrade under samtalen blev jag 
tvungen att fundera på de ingående begrepp som frågan består av.  

Till att börja med har det varit problematiskt att betrakta 
”mångfalden” som ett helt och självständigt subjekt. Mångfald har 
aldrig varit ett subjekt i den mening utan är snarare en kvalité som 
präglar dagens samhälle. Det är därför upp till 
samhällsmedlemmarna att hanteras med denna kvalité både som 
individer och kollektiv genom att odla eller hantera den på olika sätt. 
Jag återkommer till den aspekten längre fram. 

Bortom att se mångfald som en kvalité uppstår vidare problem 
kopplade till vad den egentligen relaterar till. I visa sammanhang, 
inte mints regeringens utnämning av år 2006 som det så kallad 
Mångkulturåret, används begreppet mångfald ganska snävt. Det 
används ofta endast i relation till invandrades identitetsskapande och 
längst inte minst lika problematiska begrepp som etnicitet, ’ras’, 
kulturell bakgrund, eller trosuppfattning. Begrepp som dessvärre 
ofta används för att upprätthålla uppfattningar om ett vi-dem-
tänkande gestaltat i den dikotoma relationen om att vara invandrade-
svensk. Denna snäva uppfattning på mångfald osynliggör dels att 
dessa två konstruerade ’grupper’ präglas av inbördes heterogenitet 
och dels att hela samhället präglas av andra dimensioner av olikhet. 
Med mångfald menade personalen istället ett brett spektra av sociala 
identitetsmarkörer. De intervjuade har på olika sätt argumenterat 
eller antytt att med mångfald menas social mångfald, inte minst 
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längst bland annat klass, kön, sexuell läggning, ålder, tros- och 
politisk uppfattning, boplats och funktionshinder.  

Begreppsparet ’interkulturell kompetens’ var också 
svårhanterligt, speciellt när interkulturell används som adjektiv till 
en så kallad ’kompetens’. Begreppet ”kompetens” blev ganska 
kontroversiellt efter att Ingegerd Wärnersson under sin tid som 
skolminister (1998-2002) lanserade idén att införa ’social kompetens’ 
som kärnämne i gymnasieskolan.  Bakgrunden var de svårigheter 
som man upplevde för att motverka mobbning i skolorna. Social 
kompetens ansågs stå för ett särskilt förnuft, eller förmåga att utföra 
sig och göra goda omdömen. Wärnersson föreslog att åtskilliga 
timmar skulle avsättas i skolan för att elever skulle arbeta aktivt med 
frågor som rör respekten för medmänniskor, solidaritet och 
demokrati.20 Social kompetens är som vi ser ett begreppspar som ofta 
använts i relation till uppfostringsfrågor. Gillis Herlitz i boken Social 
grammatik (Konsultförlaget, 2001) har preciserat begreppsparets 
vidare användning. Här handlar det om förmågan att vara 
kommunikativ, samarbetsvillig, att kunna lösa konflikter och hur 
man uppträder i olika situationer. Också om empati, ärlighet, 
lojalitet, förmågan till problemlösning, att kunna inspirera andra och 
kunna möta förändringar. Men begreppsparets fostringsinriktning 
gör det också svårthanterligt i frågor som berör social mångfald. När 
dessa förmågor filtrerats genom de sociala olikheternas landskap 
leder till en annan diskurs som relaterar till marginaliserade 
gruppers integration i samhället. En integration som kräver från 
marginaliserade grupper en förmåga att ta till sig 
majoritetssamhällets uppfattningar om ”social kompetens”. Ett 
problem har därför varit att denna ’sociala kompetensen’ ofta 
används som förevändning för att till exempel neka arbete till 
invandrade, hbt-personer och funktionshindrade personer. Social 
kompetens var något som marginaliserade grupper skulle förvärva 
                                                 
20 DN 991030, ”Skolministern överväger att göra Social kompetens till kärnämne”. 
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för att kunna smälta in i majoritetssamhället. Något sorts bot som 
dessa grupper, och invandrade i synnerhet, skulle förvärva för att 
undvika råka ut för diskriminering och rasism.  

Social kompetens var något som man skulle bära på, ungefär 
som en magisk amulett med vilket marginaliserade grupper skulle 
helas för att integreras på arbetsmarknaden, kulturlivet och i 
politiken. Den sociala kompetensen fanns dock hos en särskild grupp 
”experter”, vilket i sin tur skapade en maktobalans. Marginaliserade 
gruppers integration, med hjälp av så kallad social kompetens, skulle 
fortsättningsvis vara ett projekt i händerna på en del ’kompetenta’ 
personer. På senare år har begreppet, och hela frågan i sig, fått ny 
aktualitet. Detta i och med integrationsministerns (Jens Orback) 
utspel om att stödja integration av invandrade med hjälp av så 
kallade ’integrationsmentorer’.21 Dessa mentorer skulle på samma 
sätt sitta på en speciell ”svensk” social kompetens, … som kan 
användas för att till exempel integrera invandrade i samhället.  

Interkulturell kompetens är ett begreppspar som leder till 
tankar om ett byråkratiskt förtingligande av hela processen kring det 
interkulturella mötet. Begreppet omvandlar insikter från dessa 
möten till ett mystiskt väsen som någon ”expert” förmås kunna 
klämma ur mångkulturella sammanhang. Det utgår från ett subjekt-
objekt förhållningssätt som reducerar mångkulturella möten till en 
fråga mellan upplysta och klocka kontra ignoranta och oanpassade 
personer. Det vore därför olyckligt om begreppsparet börjar segla 
iväg som en dygd som kan produceras på löpande band ur projekt 
som mestadels leds av så kallade ’experter’. Inte minst de som 
arbetar för att exempelvis invandrade, hbt-personer, marginaliserade 
förortsbo och utskällda glesbygder, jämte äldre och personer med 
olika former av funktionshinder, ska  integreras i vad de ser som sitt 
’normala’ samhälle.  

                                                 
21 Se Jens Orback inlägg i DN debatt den 27 mars 2006. 
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Personalen använde begreppet interkulturell förståelse istället för 
interkulturell kompetens. Det beskrevs mer som en etik eller ett 
dialogiskt förhållningssätt för att hantera en jämlik social interaktion 
med andra i miljöer präglade av social mångfald.  

Aktörskap, möten och erkännandet av social mångfald 
De ovanstående påpekanden ger oss en tydlig anvisning om hur 
anställdas och studenters arbete för att öka den sociala mångfalden 
skapade möten där personal och studenter kunde utveckla insikter 
om interkulturell förståelse: 

 Inledningsvis presenterades ett helhetsgrepp om 
sammanhanget ur vilket arbetet för att öka den sociala mångfalden 
växte fram. Institutionellt incitament, internationalisering och 
invandring bäddade för ökade möjligheter att möta den sociala 
mångfalden. Personalen tyckte att just dessa möten gav tillfällen att 
rannsaka sig. Lärare berättade om vägen för att börja ta in teoretiska 
perspektiv för att förstå maktaspekter knutna till olikheter, såväl som 
etiska förhållningssätt för att röra sig i det mångkulturella samhället. 

Det andra avsnittet erbjöd några exempel på projekt där 
personalen arbetade för att öka den sociala mångfalden vid 
högskolan. Tungvikten låg på att analysera de kvalitéer som arbetet 
utvecklade för att förberedda och stödja förstaårsstudenter till 
högskolans akademiska miljöer. Tack vore arbetet fick anställda allt 
tydliga insikter om de svårigheterna kring självförtroende och 
socialisering som dessa studenter upplever inför mötet med den 
svenska akademiska kulturen. 

I det tredje avsnittet diskuterades hur lärare hanterade den 
sociala mångfalden i sin undervisning med exempel från lyckade 
erfarenheter med internationella utbytesprogram. Speciellt hur 
insikter från arbetet med dessa kunde användas för att driva en 
inhemsk internationalisering i närsamhället.  
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I det fjärde avsnittet problematiserades de maktaspekter som 
uppstår mellan studenter och mellan studenter och lärare inför 
examinationen av kurser. Det presenterades diverse typer av 
klagomål framförda av studenter och som berörde sexuella 
antydningar, diskrimineringar och rädsla att komma till tals. Andra 
aspekter framfördes av lärare och berörde sociocentriska sätt att 
förhålla sig till undervisning, att ingripa mot bildande av negativa 
grupperingar och exkluderingar bland studenter, åldersklyftor 
mellan lärare och studenter samt en del studenters svaga 
språkutveckling. Sammantaget sågs alla dessa aspekter som centrala 
för att förklara maktobalanser som kan ligga bakom många 
studenters påstådda ”passivitet” under utbildningsprocessen. 
Aspekterna ansågs försvåra lärares möjlighet att sätta rättvisare 
betyg såväl som bädda för konflikter mellan lärare och studenter 
under kurserna.  

I det femte avsnittet upptogs några punkter som de intervjuade 
velat förbättra för att säkerställa ett fortsatt bra arbete för att öka 
den sociala mångfalden vid högskolan. De upptagna punkterna kunde 
sen placeras längst tre linjer. Den första linjen handlade om att 
stärka ett långsiktigt pedagogiskt arbete. De intervjuade ansåg att 
det var viktigt att nyansera begreppet mångfald. Vid sidan av det 
diskuterades möjligheten att utveckla utbytesprogrammen från att 
vara bi-kulturella (svensk-engelska) till att bli mångkulturella. En till 
aspekt som diskuterades var att få in mångfaldsaspekterna i 
institutionernas olika introduktionsprogram, att vidareutveckla 
undervisning och examinationsformer så som att arbeta in 
mångfaldsaspekterna i den nu pågående Bolognaprocessen.  

Den andra linjen för ett fortsatt bra mångfaldsarbete handlade 
om samverkan med regionen. Den ansågs kunna främjas genom att 
utveckla praktiknära utbildningar. Dessa ses som viktiga för att 
rekrytera fler män med lång arbetslivserfarenhet till högskolan. 
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Andra initiativ som borde främjas för en fortsatt bra samverkan är 
att utveckla kortare program riktade till högutbildade invandrade. 
Men även möjligheter till distansutbildningar för studenter som inte 
kan flytta till högskoleorter för att ta del av högre utbildning.  

Den tredje linjen handlade om de egna institutionella insatser 
som högskolan bör vidta för att öka den sociala mångfalden. Till 
exempel att öka den bland den undervisande och forskande 
personalen, att öka det pedagogiska stödet till studenter som behöver 
det, att ha en rättvisare resurstilldelning gentemot ämnena 
samhällsvetenskap och humaniora, samt att ge större utrymme åt 
arbetet för att öka den sociala mångfalden vid högskolan. En annan 
viktig efterfråga var att fortsätta utvärdera hur mångfaldsarbetet vid 
högskolan fortskrider. 

I stora drag visade avsnitten hur personal kom i kontakt med 
den sociala mångfalden, de olika typer av projekt som högskolans 
personal iscensatte för att öka den, hur lärare sen började tillämpa 
olika pedagogiska grepp för att hantera denna mångfald, de 
problematiska aspekter som examinationen i den nya sociala 
sammansättningen genererar så som vad som personal och studenter 
velat förändra i framtiden.  

Det hela vittnar om ett konsekvent erkännande av den sociala 
mångfalden. När den sociala mångfalden uppmuntras och inte ses 
som en negativ kvalité blir förutsättningar att bejaka olikheter 
annorlunda. De insatser som högskolan lanserade i den riktningen 
har varit grundläggande. Utan ett sådant stöd hade arbetet för att 
öka den sociala mångfalden inte blivit mer än önsketänkanden. Även 
om risken för det är fortfarande överhängande, finns det anledning 
att hoppas på att de gångna åren med mångfaldsplaner har förändrat 
högskolans sociala landskap för alltid. 

Jag tänker avslutningsvis föra några reflexioner kring tre 
aspekter om vad detta erkännande innebär. Den ena är betydelsen av 



 49

de demokratiska förtjänster då erkännandet är väsentligt för att 
bejaka maktfrågor i ett samhälle präglat av sociala olikheter. Den 
andra är de pedagogiska nyanser som ligger till grund för att kunna 
utveckla vidare insikter om interkulturell förståelse. Den tredje är att 
de demokratiska förtjänsterna och de pedagogiska nyanserna ger 
högskolan möjlighet att spela en trovärdig roll som spjutspets i 
arbetet för att öka den sociala mångfalden allmänt i samhället, vilket 
i längden är grundläggande för en hållbar demokratisk utveckling. 

Demokratiska förtjänster 
Tack vore arbetet med projekt som Skrivarstugan, Våga-tala-kurser, 
Reell kompetens och Startåret har den sociala mångfalden ökad 
framför allt bland studenter. Grupper som förr i tiden såg möjlighet 
till högskolestudier som en dröm har fått större utsikter att se dessa 
som en självklar väg till personlig utveckling som banar vägen för en 
beständig klassresa.  

Många privata företag samt myndigheter och verksamheter 
inom offentlig förvaltning skulle kunna lyckas bra med att sätta 
igång liknande typer av mångfaldsplaner, men kan sakna 
inspirerande referenser. Istället förbli de strukturer som avhåller sig 
från att rekrytera människor som kan medföra betydande kvalitéer 
till verksamheterna. Diskriminering på grund av kön, sexuell 
läggning, funktionshinder, ålder, klass eller boplats och rasism mot 
visa invandrade har nämnts som den andra sidan av denna oförmåga 
att öka den sociala mångfalden.  

Här kan högskolan spela en betydande roll, liksom högskolor 
och universitet i allmänhet. Anledningen är att högskolor är arenor 
där samspel mellan teoretisering och praktiskt arbete utgör naturliga 
moment som inte förekommer med samma intensitet i andra 
verksamheter. Det är just detta intensiva samspel som leder till 
utvecklingen av både nya kunskaper och djupa insikter om till 
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exempel arbete för att öka den sociala mångfalden och interkulturell 
förståelse. 

Högskolans erfarenheter om hur en stor organisation kan 
utvecklas inifrån borde här utnyttjas mer. Arbetet för att öka den 
sociala mångfalden är ett experiment om hur högskolan håller på att 
omvandlas från att vara en elitistisk till en mer demokratisk miljö. 
Mångfaldsarbetets demokratiska ambitioner och resultat förstärker 
högskolans trovärdighet när det gäller att visa vägen till en 
demokratisk utveckling. Det kan utgöra en förebild för andra 
områden inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.   

De olika insatser som högskolan har lanserat för att underlätta 
att den sociala mångfalden fortsätter att öka är dock i fara. Mångfald 
bland personalen har inte ökad i samma omfattning, trots att det 
finns uttalade ambitioner om att bädda för att främja en sådan 
utveckling. Viktiga instanser för att stödja studenter som behöver 
hjälp riskerar att läggas ner. Med det är risken stor att man främjar 
en systematisk utslagning av elever som växer i arbetarhem, som 
inte har svenska som modersmål, som har olika grader av 
funktionshinder, eller som börjar studera i mogen ålder av olika 
orsaker som invandring, moderskap/föräldraskap, 
strukturomvandlingar, egna val, etc.  

Högskolan har visat på bra sätt att öka den sociala mångfalden 
bland studenter.  Men om högskolan vill spela en fortsatt viktig roll 
som förebild i detta arbete är det grundläggande att de instanser som 
har skapats för ändamålet finns kvar, och även utökas. Vanligtvis 
finansieras dessa instanser via korta projekt. Högskolan bör i den 
riktningen ta steget att integrera mångfaldsarbetet som en självklar 
del i den reguljära verksamheten. Att öka den sociala mångfalden bör 
därmed utvecklas från enstaka projekt till en politik för hela 
högskolan. 
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Pedagogiska nyanser 
Som nämnt har mångfaldsarbetet lagt grund till ett omfattande 
experimenterande kring olika pedagogiska förhållningssätt. Här är 
det viktigt att förstå hur anställda har vandrat den här vägen. Dels 
hur anställda har jobbat för att rekrytera och slussa studenter till 
fortsatta studier, dels hur lärare har hanterat undervisning vidare 
med den nya studentsammansättningen.  

Beträffande rekrytering av studenter från nya sociala grupper 
det pratades om att generera en kvalitativ förändring hos dessa 
studenter. Det handlade om insatser för att stärka deras 
självförtroende, men också om att socialisera dem i en akademisk 
miljö. Ramen för denna socialisering är idag präglad av visa inslag av 
elitism och snäva föreställningar om kunskap. Men tack vore arbetet 
för att öka den sociala mångfalden börjar denna ram synliggöras och 
ifrågasättas. Det är något som kommer säkert att utgöra ämne för 
kommande studier. 

När det gäller att hantera undervisningssituationer med en ny 
studentsammansättning gavs det flera intressanta exempel som visar 
på lärarnas kreativa förmåga. En av de aspekter som skulle kunna 
utvecklas mer är hur lärare gjort olika saker för att förhålla sig till 
omvärlden både globalt och lokalt. Personalen pratade i just termer 
av inhemsk internationalisering. Begreppsparet är ganska slående just 
med tanke på hur institutioner använder insikter från arbetet med 
internationella utbytesprogram för att bättra på samarbetet 
gentemot andra aktörer lokalt i regionen.  

Situationen bäddar för att utbytesprogram bättre kan ta vara på 
den sociala mångfalden som via invandrade från olika kontinenter 
har etablerats i regionen. Den sociala mångfalden präglar samhället i 
allmänhet. Det innebär att processer som berör 
internationaliseringsfrågor inte kan avgränsas till kontakt med 
internationella aktörer eller större städerna. Den sociala mångfalden 
är en dynamisk kvalitet som anställda och studenter träffar lokalt på 
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olika sätt till vardags i närsamhället. Möjligheter till djup interaktion 
är därför obegränsade och lägger grunder till nya pedagogiska 
utmaningar. 

Social mångfald och makt  
En av de viktigaste aspekter med arbetet för att öka den sociala 
mångfalden är just att högskolan blir mer och mer en arena för det så 
kallade livslånga lärandet. I takt med att den sociala mångfalden ökar 
tvättas bort högskolornas stämpel som ett ungdomars reservat. Det 
livslånga lärandet blir då mer kongruent med en högskola där social 
mångfald är en realitet som uppmuntras i intaget av studenter. 
Experimenterande med nya pedagogiska former har gjort att 
anställda och studenter blivit mer varse om relationen mellan social 
mångfald och maktfrågor. Med det följer att maktrelationer som 
tillskriver auktoritet efter ålder, hudfärg/’ras’/etnicitet, klass, 
boplats, kön, sexuell läggning eller funktionshinder håller på att 
luckras upp i och med en ny sammansättning bland anställda och 
studenter.  

Diskussionen om examinationsformer vittnade om vilken typ av 
maktobalanser som uppstår i samband med undervisningen. Med 
hänsyn till diskussionen om varför studenter förblir tysta/okritiska 
under examinationen anfördes flera olika förklaringar. Tillsammans 
erbjuder dessa möjligheter till en djupare förståelse av relationerna 
lärare-student såväl som studenter emellan.  Diskussionen om att 
förslagsvis införa anonyma tentor vittnar om att det finns mycket 
kvar att göra i riktning mot en mer öppen och demokratisk högskola. 
Som ett steg i rätt riktning framfördes att det bör bli ett måste att all 
undervisningspersonal får gå högskolepedagogiska utbildningar. 
Särskild den personal som har fast anställning och som har större 
inflytande över hur institutioner styrs och kurser läggs upp. Man 
kan lägga till att dessa högskolepedagogiska utbildningar bör 
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kontinuerligt aktualisera frågor om hur att bedriva sitt arbete i en 
miljö präglad av sociala olikheter. 

Slutord 
Utvärderingen har försökt fånga en kvalitativ utveckling. Från att 
högskolan blev känd som en miljö som inte velat eller kunnat 
hantera frågor om social mångfald. Till en högskola som mer och 
mer börja bli associerad med goda erfarenheter om att lyckas öka den 
sociala mångfalden. De nya pedagogiska insikter om interkulturell 
förståelse som personal och studenter medvetandegjort gör att 
högskolan blir en trovärdig aktör i den typen av frågor. Högskolan 
visar med egna erfarenheter vägar om hur det går att utvecklas med 
den sociala mångfalden på ett sätt som är förenlig med ett modern 
demokratiskt samhälle.  

Arbetet för att öka den sociala mångfalden gav på så sätt 
anställda och studenter möjlighet att utveckla insikter om 
interkulturell förståelse. Med hjälp av de vunna insikterna blir de 
konflikter och maktaspekter som blir särmärke för en miljö präglat 
av sociala olikheter inte en överraskning. Att lära sig leva med 
olikheter blir istället en normal tillvaro som avmystifierar den sociala 
mångfalden som ett ’problem’. Denna insikt lägger en bra grund för 
att ta itu med obalanser och göra högskolan till en självklar arena för 
demokratiska möten. 
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English summary 
 
Juan Velásquez (2006). Social diversity and the recognition of 
intercultural understanding at Mälardalen University 

 
This work shows in general terms some ways on how university 
teachers entered in touch with the social diversity at Mälardalen 
University. The work is based on interviews with teachers from 
three institutions, representative of the students and a survey 
directed to the heads of all departments of the university. The 
interviews were commanded during the spring of 2006. The report 
shows some of the different types of projects that the university has 
put in execution to increase social diversity, how the teachers started 
implementing different pedagogies to handle this diversity, the 
problems that examination of this new social diversity among 
students generates and what teachers and students want to improve. 
The present rapport also realizes how the work to increase social 
diversity creates the bases for meetings where teachers and students 
could develop insights on intercultural understanding.  

The report consists of six chapters. Chapter one treats a general 
sight on the general context wherefrom the work to increase social 
diversity at Swedish universities emerges. Institutional incentives, 
internationalization of the university and international immigration 
created the bases for major possibilities of meeting the social 
diversity locally. Teachers told that these meetings gave them the 
possibility of thinking about the topic in dept. The teachers told on 
routes to start using theoretical perspectives like intersectionality, used 
to understand problems of power tied to differences, as well as ethical 
perspectives like intercultural understanding, used for navigating in the 
multicultural society.  
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Chapter two shows some examples pertaining projects where 
university teachers worked to increase the social diversity at the 
University. The area of discussion took root in analyzing what this 
work generated when introducing students of the first university 
year to the university’s academic life. Thanks to this work the 
teachers had better knowledge of the difficulties of self-steam and of 
socialization that the students experience when having met the 
academic Swedish culture.  

The third chapter discusses how teachers face social diversity in 
their educational tasks. Here they gave examples of the positive 
experiences of the program of academic international interchange. 
Special attention is paid to the way these experiences can contribute 
to a process of internal internationalization in the local society, where 
the population with experiences of migration is notable enough.  

The fourth chapter pertains to some aspects of power that 
emerge between students and teachers in the examination of the 
courses. The students’ representative made echo of diverse types of 
complaints concerning sexual insinuations, discriminations, and fear 
of expressing opinions in front teachers. Other aspects were 
expressed by the teachers on socio-centric ways of referring to 
education, intervening against the creation of exclusionary groups 
among the students, differences of ages between teachers and 
students, as well as weak idiomatic development of some groups of 
students. In general all these aspects were seen as cardinals to 
explain misbalances of power that try to explain why many students 
are passive during the educational process. These aspects seem to 
prevent some teachers from emitting fair qualifications. At the same 
time these aspects ground the bases for conflicts between students 
and teachers.  

The fifth chapter discusses three lines that the interviewees 
want to see to assure a good work to increase the social diversity at 
the University. The first line is to strengthen the pedagogic work in 
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the long term. The interviewed thought it is important to rethink the 
concept of diversity. Besides that, they considered the possibility of 
developing the programs of international interchange from being bi-
cultural (Swedish - English) into being more multicultural. Another 
aspect in discussion was to introduce the aspects of social diversity in 
the different plans of introduction directed to new students, to 
develop new forms of examination and to introduce all these in the 
ongoing Bologna process. The second line deal with regional 
collaboration. This collaboration can be stimulated designing 
practical applied courses. These courses are important to recruit 
more working class men with long labour experience to study at the 
university. Other initiatives that want support are to develop short 
courses for immigrants with high educational levels and developing 
distant courses for students who cannot live in the cities of 
Eskilstuna and Västerås, where the Mälardalen University main 
buildings are located. The third line pertains to efforts that the 
university must to take further in order to increase social diversity. 
Some examples are to enlarge the social diversity among 
investigators and teachers; to secure and increase the pedagogic help 
for the many students who use to need it; a better distribution of 
resources between the faculties and a mainstreaming of the work on 
social diversity at the University. Another important desire from the 
teachers is to continue evaluating how the work for increasing social 
diversity develops. 

In general features the work shows recognition of the social 
diversity at the university. This diversity is observed as a positive 
quality that generates a constructive attitude to social differences. 
The different initiatives that the university threw to increase the 
diversity have been fundamental to advance this work. This kind of 
what internationally is called affirmative action plans have changed the 
university’s social landscape for ever. 
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The final chapter is dedicated to thinking about three important 
aspects in relation to these changes. The first aspect is the positive 
consequences on democracy thought to accept diversity and 
difference is cardinal to have a constructive attitude to the problems 
of power that come from a society characterized by social differences. 
The second aspect is that pedagogic innovations are basic to continue 
recognizing intercultural understanding. The third aspect is that 
these democratic and pedagogic aspects give the university own 
experiences about facing multicultural challenges. This work does 
that the university can play a more credibly role at the top of the 
work for a sustainable and democratic regional development 
congruent to the challenges that face the multicultural society.  

Sumario en Español 
 
Juan Velásquez (2006). La diversidad social y el reconocimiento 
del entendimiento  intercultural en la Universidad de 
Mälardalen 
 
Este trabajo muestra en terminos generales la forma como los 
profesores universitarios entraron en contacto con la diversidad 
social en la Universidad de Mälardalen. El trabajo esta basado en 
entrevistas realizadas con profesores de tres instituciones, 
representante de los estudiantes y encuestas a los jefes de 
departamentos. Las entrevistas fueron realizadas durante la 
primavera de 2006. El trabajo muestra algunos de los diferentes tipos 
de proyectos que la universidad ha puesto en ejecucion para aumentar 
la diversidad social, Cómo los profesores empezaron a implementar 
diferentes pedagogias para manejar esta diversidad, los problemas 
que la examinacion de esta diversidad genera y lo que los profesores 
y estudiantes quieren mejorar. El presente rapport da cuenta tambien 
de cómo el trabajo para incrementar la diversidad social crea las 
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bases para encuentros donde el personal y los estudiantes pudieron 
desarrollar conciencia sobre el entendimeinto intercultural.  

El reporte esta compuesto de seis capitulos. El capítulo uno 
trata una vista general sobre el contexto general de donde emerge el 
trabajo para incrementar la diversidad social en las universidades 
suecas. Los incentivos institucionales, la internacionalizacion de la 
universidaf y la inmigracion crearon las bases para mayores 
posibilidades de encontrarse con la diversidad social a nivel local. Los 
profesores cuentan que esos encuentros les dió la posibilidad de 
reflexionar sobre el tema. Los profesores contaron además sobre vias 
para empezar a utilizar perspectivas teoreticas, como 
Interseccionalidad, para entender problemas de poder ligados a 
diferencias, así como perspectivas éticas, como entendimiento 
intercultural, para navegar en la sociedad multicultural.  

El capítulo dos muestra algunos ejemplos de proyectos donde el 
personal trabajó para aumentar la diversidad social en la 
Universidad. El foco de la discusion radicó en analizar lo que este 
trabajo generó, en especial para introducir estudiantes de primer año 
universitario a la vida academica de la universidad. Gracias a este 
trabajo los profesores tuvieron mejor conocimiento de las dificultades 
de autoestima y de socializacion que los estudiantes experimentan al 
encontrarse con la cultura académica sueca.  

El tercer capitulo discute como los profesores enfrentan la 
diversidad social en su salon de clases. Aquí se esgrimieron ejemplos 
tomados de las experiencias positivas del programa de intercambio 
académico internacional. Especial emfasis se da a cómo estas 
experiencias pueden contribuir a un proceso de internacionalizacion 
interna en la sociedad local donde la poblacion con experiencias de 
migracion es bastante notable.  

El cuarto capitulo problematiza los aspectos de poder que 
emergen entre estudiantes y profesores en las examinaciones de los 
cursos. Los estudiantes presentaron diversos tipos de quejas en torno 
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a insinuaciones sexuales, discriminaciones, y miedo a expresar sus 
opiniones ante el profesor encargado. Otros aspectos fueron 
expresados por los profesores sobre maneras sociocentricas de 
referirse a la educacion, en intervenir contra la creacion de grupos 
excluyentes entre los estudiantes, diferencias de edades entre los 
profesores y los estudiantes, así como el debil desarrollo idiomatico 
de algunos grupos de estudiantes. En general todos estos aspectos 
son vistos como centrales para explicar los desbalances de poder que 
estan detras de que muchos estudiantes actuen pasivamente en el 
proceso educativo. Estos aspectos parecen dificultar las posibilidades 
de los profesores para emitir calificaciones justas. Al mismo tiempo 
estos aspectos sientan las bases para conflictos entre los estudiantes y 
los profesores durante los cursos.  

El quinto capitulo discute tres lineas que los entrevistados 
quieren ver mejorar para asegurar un buen trabajo en aras de 
incrementar la diversidad social en la Universidad. La primera linea 
es fortalecer el trabajo pedagógico a largo plazo. Los entrevistados 
consideraron que es importante repensar el concepto diversidad. 
Ademas consideraron la posibilidad de desarrollar los programas de 
intercambio internacional de ser bi-culturales (sueco-ingleses) a ser 
realmente multiculturales. Otro aspecto discutido fué introducir los 
aspectos de diversidad social en los diferentes planes de introduccion 
de los estudiantes nuevos, desarrollar nuevas formas de examinacion 
y introducir todos estos en el proceso Bologna. La segunda linea se 
trata de la colaboracion regional. Esta colaboracion puede 
estimularse con la ayuda de cursos practicos aplicados. Estos cursos 
son importantes para reclutar mas hombres de clase obrera con larga 
experiencia laboral que quieran estudiar en la universidad. Otras 
iniciativas que segun los entrevistados deberian tener apoyo son 
desarrollar cursos cortos para inmigrantes con altos niveles 
educativos y cursos a distancia para estudiantes que no pueden vivir 
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en las ciudades de Esckilstuna y Västerås donde existen las filiales de 
la Universidad de Mälardalen. La  tercera linea es sobre los esfuerzos 
que la universidad debe hacer para aumentar la diversidad social 
entre estudiantes y profesores. Por ejemplo incrementar la diversidad 
social entre los investigadores, y los profesores, incrementar la ayuda 
pedagogica para estudiantes que así lo necesiten, una mejor 
reparticion de recursos entre las facultades y mejor estimulo para el 
trabajo sobre la diversidad social en la Universidad. Otro deseo 
importante de los profesores es continuar evaluando cómo avanza el 
trabajo por la diversidad social. 

El trabajo muestra en rasgos generales un reconocimiento de la 
diversidad social en la universidad. La diversidad es observada como 
una cualidad positiva que genera una actitud positiva frente a la 
diferencias sociales. Las diferentes iniciativas que la universidad 
lanzó para aumentar la diversidad han sido fundamentales para 
avanzar este trabajo. En este sentido los planes de diversidad social 
han cambiado el paisaje social de la universidad pora siempre. 

El capitulo final es dedicado a reflexionar sobre tres aspectos 
importantes. El primer aspecto analiza las consecuencias de la 
diversidad para el fortalecimiento de la democracia. Esto en vista de 
que aceptar la diversidad y la diferencia es cardinal para tener una 
actitud positiva frente a los problemas de poder que emanan de una 
sociedad caracterizada por las diferencias e injusticias sociales. El 
segundo aspecto analiza los nuevos  matices pedagogicos que sientan 
las bases para continuar reconociendo el entendimiento intercultural. 
El tercer aspecto gira en torno a que los aspectos democraticos y 
pedagogicos le dan a la universidad experiencias propias que hacen 
que la universidad pueda jugar un papel mas credible como punta de 
lanza en el trabajo por un desarrollo regional sostenible y 
democrático, y dentro del marco de los retos de la sociedad 
multicultural. 


