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Abstract 
Svensk pedagogisk forskning har under ett flertal år utvecklat interkulturella 
perspektiv, såväl metodiskt som teoretiskt. Den har visat hur viktigt det är 
att skolorna i dagens mångkulturella samhälle fokuserar på att främja 
interkulturellt lärande. I denna antologi presenteras aktuell forskning. Bidragen visar att skillnaderna 
i barns och ungas uppväxtvillkor har ökat i Sverige. De visar också att diskriminering och rasism är 
återkommande problem och att modersmålsundervisningen är starkt marginaliserad. Samtidigt 
pekar de på möjligheter som finns för att stärka skolors och föreningars interkulturella arbete, hur 
lärare kan arbeta med svåra och kontroversiella texter i undervisningen och hur ungdomsföreningar 
med estetisk bildningspraktik kan bidra till interkulturellt engagemang. I boken diskuteras hur nya 
teoretiska inriktningar, som normkritiskt perspektiv och posthumanism, kan bidra till att skapa ett 
eftersträvansvärt pedagogiskt klimat. Att både lärarutbildning och skola ska kunna ges teoretiska 
redskap för att kunna hantera läroplaners målsättning och förverkliga dessa i pedagogisk praktik tas 
också upp i boken. Interkulturella dimensioner är avsedd som kurslitteratur vid lärarutbildningar och 
vid andra pedagogiska utbildningar på universitet och högskola. Boken vänder sig även till lärare, 
pedagoger och skolledare samt till alla som är intresserade av pedagogiska frågor i dagens 
mångkulturella lärandemiljöer. 
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