
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòri es BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic)  
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus (CTP).  Ajuts de mobilitat de 

personal investigador. 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte:  ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Multiculturalitat i Educació: fenomen clau per una ciutadania activa a la secundària 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La present investigació s’emmarca dins el projecte de tesi “Del Centre Educatiu a la Comunitat: un programa de 
ciutadania activa” que té com a finalitat la validació d’un programa de participació ciutadana dels i de les joves a la seva 
comunitat des del centre educatiu afavorint així la relació escola-comunitat.  
En una recerca d’aquestes característiques, on es pretén la participació ciutadana dels i de les joves a la seva comunitat, 
cal tenir present un fenomen clau dins de la nostra societat: la multiculturalitat (INE, 2005) que es fa evident en els espais 
socials (Marín, 2002), pel que es creu important incorporar aquest element en la validació del material de participació 
ciutadana.  
Des d’aquesta perspectiva la participació ciutadana es planteja des de la diversitat ètnica i cultural que va més enllà de 
l’enriquiment individual i col•lectiu de noves llengües, costums, creences i pràctiques religioses. És important i necessari 
centrar la participació ciutadana dels i de les joves a la seva comunitat que desenvolupi llibertat i autonomia juntament 
amb dinàmiques que suposin l’empoderament personal i cívic de persones i grups en risc d’exclusió.  
Davant la necessitat d’aprofundir en el concepte de multiculturalitat per tal d’incorporar-lo en el nostre estudi de tesi, 
trobem que aquest fenomen té una llarga tradició a Suècia, motiu pel qual es realitza una estada a l’Institut Kultur och 
Kommunikation de la Universitat Södertöns Högskola d’Estocolm (Suècia) sent l'objecte d'estudi concret la 
multiculturalitat a l'educació. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This research takes part in dissertation “From Educative Centre to the Community: a program of active citizenship” that 
has the purpose of validation of the program of citizen participation of young people in its community from the educative 
centre developing therefore relation between school and community.  
In a research of these characteristics, where the citizen participation of young people in its community it is expect, it is 
necessary to incorporate a reality of our society: multiculturality (INE, 2005). This reality is evident in social spaces (Marin, 
2002), so it is important to incorporate this elements into the validation of the material of citizen participation. 
From this perspective, the citizen participation considers from the ethnic and cultural diversity that goes beyond the 
individual and collective enrichment of new languages, customs, beliefs and religious practices. It is important and 
necessary to centre the citizen participation of the young people in his community that freedom develops and autonomy 
along with dynamic that suppose the personal and civic empowerment of people and groups in risk situation of exclusion.  
In view of necessity to incorporate multiculturality in our dissertation study, we found that this reality has a long tradition in Sweden, 
for this reason is realised a stay in the Kultur Institute och Kommunikation of the University Södertöns Högskola of Stockholm 
(Sweden) being the multiculturality in education the object of study.  

 



           

 

 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. INTRODUCCIÓ 

La present investigació s’emmarca dins de la línia d’investigació sobre Educació per 

la Ciutadania del grup d’investigació en educació intercultural (GREDI) de la 

Universitat de Barcelona, concretament al projecte de tesi “Del Centre Educatiu a la 

Comunitat: un programa de ciutadania activa” (dirigida per la Dra. Flor Cabrera i la 

Dra. Inés Massot) que té com a finalitat la validació d’un programa de participació 

ciutadana dels i de les joves a la seva comunitat des del centre educatiu afavorint 

així la relació escola comunitat.  

 

En una recerca d’aquestes característiques, on es pretén la participació de la 

ciutadania dels i de les joves a la seva comunitat, cal tenir present un fenomen clau 

dins de la nostra societat: la multiculturalitat. 

  

Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (2005) ens mostren que el número de 

persones estrangeres a l’Estat Espanyol ha crescut considerablement des de 1998, 

passant de 637.085 a 4.355.300 a l’any 2005. De forma més concreta, i prenent com 

a referència els últims tres anys, observem que el nombre de persones immigrants 

procedents de països no comunitaris, s’ha incrementat en tot l’Estat Espanyol i de 



           

 

manera espectacular en les comunitats autònomes amb major índex d’immigració 

(Catalunya, Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana). En el context més proper 

on es centra el present estudi, Barcelona, segons dades de l’Observatori 

d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona a 1 de gener de 2004, veiem que a 

Barcelona residien 202.489 persones de nacionalitat estrangera. És a dir, un 12,8% 

de la població empadronada, en augment sobre la dada d’un any anterior que era 

d’un 10,7% de la població (Castells, 2004). Tal i com indica Folgueiras (2005:49) “tot 

i la riquesa que representa la multiculturalitat, aquesta continua sent font de 

discriminacions i conflictes. Sense anar més lluny, a l’Estat Espanyol tenim el cas 

de El Ejido i Ca n’Anglada i al país veí, França, les discriminacions per portar l’hijab 

a l’escola”. 

 

Aquestes dades evidencien la importància d’incloure en el nostre estudi el concepte 

de multiculturalitat entès com l’enteniment i la interacció  de la gent acceptant la 

seva diversitat i no buscant la similitud, alhora que respectant les preferències dels 

individus, sigui quina sigui la seva cultura, apostant per la interrelació entre 

aquests i no la creació de grups aïllats. A diferència del multiculturalisme, que es 

refereix a una política on les diferents cultures s’entenen com un tot homogeni i 

conserven, viuen i expressen les seves diferències juntament a altres cultures en 

una mateixa nació. Les cultures coexisteixen però no hi ha superposicions; el que 

busca és que existeixi convivència política però mantenint i protegint les diferències 

com un valor.  

 

Autors com Etcheverry (2006:1) defineixen la multiculturalitat com “una realitat 

social que adopta o no un marc institucional i legal que li doni cabuda. Hi ha països 

on la situació migratòria i econòmica, i la seva realitat demogràfica, fa proclius a 

convertir-se en una societat multicultural. Aquest procés està lligat a una major 

porositat de les fronteres nacionals, a l'augment del volum dels éssers humans que 

es mobilitzen des dels seus països, de vegades en forma massiva, per raons 

polítiques, econòmiques, religioses, genèriques i, podem predir, ambientals”.   

 

Vega (2006:1) ens parla de la multiculturalitat com “la manera d’organitzar la 

convivència humana en una societat on conviuen multitud de grups de diferents 

cultures, de diferents tradicions i, per tant, també amb diferents escales de valors i 

prioritats. Una diversitat cultural, que, a més a més, està creuada per la pertinença 

a diferents classes socials, a diferents nivells de coneixements de poder i d’influència 

social. No és, per tant, el discurs sobre la multiculturalitat, un discurs fàcil, simple, 

o planer. Parlar de multiculturalitat és parlar de política, d'economia, 

d'ensenyament, de mitjans de comunicació, i de tot allò que determina la vida de les 



           

 

persones i dels grups dels quals formen part, en una societat com la nostra. Avui, a 

Espanya, existeix una realitat social en la qual estan presents, fonamentalment, 

com a conseqüència de la immigració, una disparitat de cultures, algunes molt 

diferents a la majoritària, però no és una societat multicultural, ja que solament 

aquesta, la majoritària, té l’hegemonia en la política, en els mitjans de comunicació, 

en l’economia, en l’ensenyament... I, certament és molt majoritària, però no és 

única”. 

 

Com podem observar, tant en les definicions de Etcheverry com de Vega se’ns 

planteja un repte amb la societat occidental actual: com afrontar la diversitat 

cultural i el reconeixement de les diferents identitats; el que Bartolomé i Cabrera 

(2003) denominen com a desafiament de la “multiculturalitat”. 

 

Seguint amb aquesta línia, Marín (2002:28) ens introdueix l'espai social on la 

multiculturalitat és fa evident, “les ciutats són cada vegada més cosmopolites i 

multiculturals, fruit de la immigració, del turisme i de l’assentament en elles de 

grans empreses multinacionals. Les grans urbs s'han convertit en espais 

multiculturals de convivència, però la coexistència de persones pertanyents a 

diverses cultures dintre d'un mateix espai urbà posa de manifest la necessitat 

d'aprendre a conviure des d'aquesta varietat de cultures”. 

 

Per tant, considerant que la multiculturalitat és una realitat de la nostra societat 

que es fa evident en els espais socials, creiem important incorporar l’element 

multicultural en la validació del nostre material de participació ciutadana dels i de 

les joves a la seva comunitat.  

 

La nostra concepció de participació ciutadana és una concepció dinàmica, activa i 

compromesa de ciutadania i, en conseqüència, una manera d’afrontar la seva 

formació més pràctica que teòrica, més significativa que memorística, més 

responsable i compromesa amb la transformació social que transmissora 

d’informació. Pretenem el desenvolupament d’una ciutadania activa, amb 

consciència de les seves responsabilitats i compromisos amb la comunitat 

començant per la més pròxima (Bartolomé (coord.) et al. 2002; Cabrera, 2002). 

 

El repte que suposa la participació ciutadana ineludiblement duu a contemplar 

espais per la millora de la convivència i que generin processos d’inclusió on la 

persona es senti que forma part. Aquests espais de formació i participació no són 

homogenis, com hem comentat anteriorment, sinó que estan caracteritzats per la 

presència de la multiculturalitat enriquint la nostra formació i els espais de 



           

 

participació tal i com indica Bartolomé (2001:76) “la multiculturalitat fa referència a 

un concepte que qualifica a certs fenòmens socials o educatius”. Per tant, la societat 

civil en les seves diferents dimensiones com a barri, com associacions o col�lectius 

veïnals, com a grup de treball etc., es converteix en un espai revalorat com a marc 

educatiu ideal pel desenvolupament d’una identitat col�lectiva a diferents nivells i en 

contextos diversos.  

 

D’aquesta manera se’ns fa evident plantejar la participació ciutadana des de la 

diversitat ètnica i cultural que vagi més enllà de l’enriquiment individual i col�lectiu 

de noves llengües, costums, creences i pràctiques religioses. És important i 

necessari centrar la participació ciutadana dels i de les joves a la seva comunitat en 

la construcció d’una ciutadania activa que desenvolupi llibertat i autonomia 

juntament amb dinàmiques que suposin l’empoderament personal i cívic de 

persones i grups en risc d’exclusió.  

 

Per tant, davant la necessitat d’aprofundir en el concepte de multiculturalitat per tal 

d’incorporar-lo en el nostre estudi de tesi, trobem que aquest fenomen té una llarga 

tradició a Suècia. Durant l'últim mig segle, la població de Suècia ha experimentat 

una transformació radical amb la immigració de centenars de milers de persones de 

diferents parts del món. En proporció a la seva població, Suècia té actualment un 

nombre molt elevat d’habitants d’origen estranger. Gairebé una cinquena part dels 

nou milions d'habitants del país han nascut a l'estranger o tenen dos progenitors 

nascuts a l'exterior. Els orígens estrangers més nombrosos provenen dels altres 

països nòrdics, de l'antiga Iugoslàvia, Iran, l'Iraq i països africans. Molts d'aquests 

immigrants han arribat a Suècia com a refugiats al llarg dels últims vint anys. La 

immigració ha comportat un canvi dràstic en un temps breu, i ha transformat a 

Suècia en un país multicultural i internacional. Fa una mica més d'un segle, quan 

Suècia encara era una societat camperola pobra, el país es caracteritzava més aviat 

per l'emigració. Des de fins del segle XIX fins a 1930 van deixar el país 1.500.000 

suecs –una quarta part de la població– per a dirigir-se principalment a Amèrica del 

Nord (Swedish Institute, 2006). 

 

Seamus Hegarty, president del Consortium of Institutions for Development and 

Research in Education (CIDREE) i director del National Foundation for Educational 

Research del Regne Unit, ens aporta una evidència més de l’alta presència de 

multiculturalitat a Suècia precisant que, a Espanya les minories ètniques suposen 

el 2% de la població, mentre que en el Regne Unit s'eleva al 3,5% i a Suècia arriba a 

el 6,5% (Calleja, 2008). 

 



           

 

Donada la idoneïtat de conèixer el fenomen de la multiculturalitat per tal 

d’incorporar-lo en el nostre estudi de tesi com una línia estratègica a tenir en 

compte en la participació ciutadana dels i de les jove a la seva comunitat, es va 

realitzar una estada de quatre mesos (28 de juny-28 d’octubre) a l’Institut Kultur och 

Kommunikation de la Universitat Södertöns Högskola d’Estocolm, Suècia amb els 

següents objectius: 

 

Objectiu general 

- Aprofundir en el fenomen de la multiculturalitat a les aules de les escoles sueques.  

 

Objectius específics 

-Realitzar recerca documental de noves línies pedagògiques en matèria de 

multiculturalitat i educació. 

-Conèixer el desenvolupament i funcionament de projectes d’educació multicultural. 

-Conèixer la capacitació necessària de directius, docents i líders comunitaris pel 

desenvolupament de projectes d’educació multicultural. 

-Conèixer experiències educatives en centres educatius que treballin en projectes 

innovadors d’educació multicultural. 

-Promoure Catalunya a la xarxa europea de projectes d’innovació en educació 

multicultural. 

 

2. METODOLOGIA 

Per tal de poder aconseguir la finalitat proposada es va dur a terme una 

METODOLOGIA de caire QUALITATIU donada la naturalesa del fenomen a estudiar, 

ja que la investigació qualitativa examina les paraules i les accions humanes amb 

un mètode que permet descriure i comprendre el sentit i el significat de les persones 

implicades al context. 

 

Les ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES utilitzades per la recollida de les dades de 

la present investigació, atenent a diferents objectius metodològics de la investigació, 

varen ser estratègies complementàries i, òbviament, de caràcter qualitatiu. 

 

Trobem tres moments a la investigació per tal de poder establir un ordre de 

coherència i poder assolir al màxim la finalitat de l’estada. Aquestes tres fases són 

les següents: 

 

1ª PART) ESTUDI TEÒRIC I CONCEPTUAL DEL FENOMEN DE LA 

MULTICULTURALITAT 

Objectiu: 



           

 

-Realitzar recerca documental de noves línies pedagògiques en matèria de 

multiculturalitat i educació. 

 

Estratègies metodològiques: 

-Anàlisi documental. 

-Observació participant. 

-Diari de camp. 

-Elaboració d’una graella d’observació i d’un guió d’entrevista per aplicar a la 2ª 

fase. 

 

2ª PART) INTERVENCIÓ EN EL CONTEXT DE L’EDUCACIÓ MULTICULTURAL 

Objectius: 

-Conèixer el desenvolupament i funcionament de projectes d’educació multicultural. 

-Conèixer la capacitació necessària de directius, docents i líders comunitaris pel 

desenvolupament de projectes d’educació multicultural. 

-Conèixer experiències educatives en centres educatius que treballen en projectes 

innovadors d’educació multicultural. 

 

Estratègies metodològiques: 

-Entrevistes a professorat i alumnat a través de visites a instituts on treballin 

projectes d’educació multicultural. 

-Entrevistes als membres de l’Institut Kultur och Kommunikation de Södertörn 

University així com a la directora del mateix, María Borgström.  

-Observació participant en aquests centres visitats a través de l’elaboració d’una 

graella elaborada a la 1ª fase. 

-Diari de camp. 

 

3ª PART) ANÀLISI DE LES DADES OBTINGUDES. 

De les estratègies utilitzades anteriorment, s’obtindrà una informació que serà 

analitzada per tal de poder treballar amb la informació recollida. 

En aquesta fase s’introduirà la informació obtinguda a les entrevistes, a l’observació 

i al diari de camp a través del paquet informàtic de dades qualitatives Atlas-ti que 

facilitarà la triangulació de tota la informació obtinguda i seguint el model proposat 

de Miles i Huberman (1984) que entenen l’anàlisi de dades com el flux i connexió 

interactiva de tres tipus d’activitats bàsiques: la reducció de la informació, 

l’exposició de les dades i l’extracció de conclusions. 

Paral�lelament es realitzarà una síntesi de tot l’anàlisi documental realitzat per 

nuclis temàtics dins del gran paraigües del fenomen de la multiculturalitat. 

 



           

 

Cal comentar que l’objectiu “Promoure Catalunya a la xarxa europea de projectes 

d’innovació en educació multicultural” és un treball transversal que es desenvolupa 

al llarg de tota l’estada, així com prèviament i posteriorment a la mateixa i que per 

tant, no queda arrelat a una part en concret.   

 

Les estratègies metodològiques proposades responen al següent: 

-DIARI DE CAMP. S’estructurarà i es desenvoluparà un diari de camp on es 

recolliran observacions sistemàtiques i registres anecdòtics, així com d’altre 

informació susceptible de ser interpretada entorn al tema de la multiculturalitat. 

 

-OBSERVACIÓ PARTICIPANT. L’observació es realitzarà en les reunions del grup de 

recerca receptor i de les visites realitzades a través d’un guió estructurat que 

permetrà recollir informació susceptible de ser interpretada en torn a la temàtica. 

 

-ANÀLISI DOCUMENTAL. Aquesta part de la recerca es produirà fent un anàlisi 

acurat de totes aquelles fonts documentals que aportin llum a la comprensió de la 

realitat que s’estudia. 

 

-L’ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. Aquesta estratègia permet recollir 

informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius de les persones: creences i 

actituds, opinions, valors, sentiments, idees… que d’una altra manera no estarien a 

l’abast de la investigació. 

 

Al llarg d’aquests quatre mesos es va realitzar un contacte continu amb les 

directores de tesi mitjançant la utilització del correu electrònic per tal d’oferir suport 

i ajut en el desenvolupament de la recerca i així garantir una estada profitosa i 

enriquidora per la meva formació com investigadora i per la difusió que 

posteriorment se’n pugui fer a Catalunya. 

 

2.1 Mostra 

La mostra de la nostra recerca va ser la següent: 

- Directora de l’Institut Kultur och Kommunikation de Södertörn University         

(María Borgström). 

- Altres membres de l’Institut Kultur och Kommunikation. 

- Centre Educatiu “Kvarnhagsskolan” (Botkyrka, Estocolm). 

- Centre Educatiu d’Educació no formal “Mångkulturellt centrum” (Fittja gård, 

Estocolm). 

 



           

 

Cal esmenar que la selecció dels centres educatius va ser seleccionada per l’Institut 

Kultur och Kommunikation seguint com a criteris de selecció la diversitat entesa 

com: 

- centres que tinguin un 90% de l’alumnat de diferents orígens culturals. 

- centres de gestió privada i estatal1 

- centres de contextos socials desfavorits. 

 

Els dos centres seleccionats varen ser: 

- “Kvarnhagsskolan” escola ubicada al barri d’Estocolm Botkyrka: gestió 

estatal i pertanyent a un context social desfavorit.  

 

- “Mångkulturellt centrum” situat a Fittja gård (barri d’Estocolm, Suècia): 

gestió estatal i pertanyent a un context social desfavorit. Aquest centre es 

caracteritza pel treball multicultural que es realitza des d’una perspectiva 

multidisciplinar. 

 

2.2 Fases de la recerca 

Per tal de complir els objectius de recerca es va preveure una temporalització de 4 

mesos (28 de juny de 2007 - 28 d’octubre de 2007) amb la següent planificació: 

 

1ª FASE) ESTUDI TEÒRIC I CONCEPTUAL DEL FENOMEN DE LA 

MULTICULTURALITAT 

Dates d’execució: 28 de juny-20 d’agost 

Tasques que es van realitzar: 

-Recerca documental de bibliografia relacionada amb noves línies pedagògiques en  

multiculturalitat i educació. 

-Registre al diari de camp les incidències, anècdotes, comentaris i converses 

informals amb la professora Maria Borgström així com amb d’altres membres de 

l’Institut. 

-Participació i assistència a reunions pròpies de l’Institut. 

-Assistència als possibles aconteixements sorgits al llarg de l’estança relacionats 

amb la matèria d’estudi (congressos, seminaris, jornades,…) 

-Elaboració d’una graella d’observació i d’un guió d’entrevista per aplicar a la segona 

fase. 

 

2ª FASE) INTERVENCIÓ EN EL CONTEXT DE L’EDUCACIÓ MULTICULTURAL 

Dates d’execució: 20 d’agost-30 de setembre 

                                                           
1 Cal comentar que a Suècia, tal i com s’explica més endavant a l’apartat de resultats, tots els 
centres educatius són de gestió estatal.   



           

 

Tasques que es van realitzar: 

-Visites a centres educatius que treballen projectes innovadors d’educació 

multicultural. 

-Aplicació de les entrevistes als professionals de l’educació i a l’alumnat implicat 

dels centres visitats, als membres de l’Institut Kultur och Kommunikation de 

Södertorn högskola at Södertörn University i a la professora Maria Borgström, així 

com amb d’altres professionals que van ser rellevants per la investigació. 

-Aplicació del guió d’observació als centres visitats i reunions del grup. 

-Registrar al diari de camp les incidències, anècdotes, comentaris i converses 

informals amb la professora Maria Borgström així com amb d’altres membres de 

l’Institut de recerca i professionals. 

 

3ª FASE) ANÀLISI DE LES DADES OBTINGUDES 

Dates d’execució: 30 de setembre-28 d’octubre 

Tasques que es van realitzar: 

-Transcripció de les entrevistes realitzades. 

-Establiment d’un sistema de categorització. 

-Selecció de la informació obtinguda. 

-Introducció de les dades obtingudes amb l’ajuda del paquet informàtic Atlas-ti. 

-Redacció de l’informe final del projecte d’estada. 

 
 
3. RESULTATS 

Per tal de realitzar un anàlisi estructurat de la informació extreta a través de les 

diferents estratègies metodològiques aplicades a les tres fases de la recerca s’han 

tingut en compte el sistema de categories següents: 

- Història. S’entén per aquesta categoria la situació històrica i política dels trets 

fonamentals de Suècia per tal de contextualitzar el fenomen de la multiculturalitat 

al país. 

- Educació. L’abordatge de la dimensió multicultural a les esferes educatives de la 

societat sueca en relació als següents aspectes: 

*sistema educatiu 

*multiculturalitat a l’educació 

- Democràcia i valors fonamentals. El sistema de valors democràtics a l’escola sueca 

atenent aquests aspectes: 

*“democratic assignment” 

*factors d’èxit 



           

 

*democràcia i Valors fonamentals segons el reflectit a les lleis i regulacions 
 
*Reglament del Context de Treball 

- Llengua. L’abordatge de la diversitat lingüística a l’àmbit educatiu suec. 

Història  

Suècia és un dels països europeus on la multiculturalitat ha gaudit de major 

influència política. La visió que primerament va prevaldre en algunes legislacions i 

en la percepció popular va ser que les diferències culturals constituïen 

característiques estàtiques, bé definides i inherents als grups ètnics (llengües, estils 

de vida, religions, hàbits alimentaris, etc.). D'aquesta visió van sorgir polítiques 

multiculturals en les quals el respecte a les diferències culturals i lingüístiques es 

considerava un dret que calia garantir.  

Al 1975 s’estableix una Política Multicultural entorn als principis d’igualtat, llibertat 

d’elecció i corresponsabilitat. Aquesta política multicultural ha tingut una incidència 

directa en la construcció i en el procés de presa de decisions de la política 

d’immigració i d’integració dels estrangers. 

Al 1997 el Parlament de Suècia adopta una consigna en relació a les polítiques 

d’integració: Suècia, el futur i la diversitat – d'una política d'immigració a una política 

d'integració. En aquests moments, la població sueca arribava a gairebé vuit milions 

d'habitants dels quals 954.231 eren estrangers. En l'actualitat, si es compten els 

nascuts a Suècia d'un o de dos pares immigrants, la xifra puja a 1.700.000 i al 

voltant de l’11% de l’alumnat de l'escola sueca té una altra llengua materna. 

 

Un exemple de l’aposta per polítiques multiculturals és la nova Ministra d’Integració 

i Igualtat en el nou Govern suec, Nyamko Sabuni, d’origen musulmà nascuda a 

Burundi. 

 

Educació 

Respecte al sistema educatiu cal dir que a Suècia regeix l'educació general bàsica 

obligatòria de nou anys, que comença a l'edat de 6 o 7 anys d'edat. Al finalitzar 

aquesta etapa gairebé tots els alumnes passen a alguna de les 20 o més línies de 

batxillerat amb una durada de tres anys cada una. Prop del 20% de l’alumnat que 

conclou el batxillerat, cursa després estudis en universitats i escoles superiors. Cal 

mencionar que l'educació superior és finançada en gran part per l'Estat i dóna 

suport a través d’un sistema de préstecs estatals per a estudis.  

Suècia és un dels països del món que inverteix més percentatge del PIB en educació: 

una important prioritat política, atès que a Suècia l'educació es considera com la 

principal inversió en el futur d'una societat intensiva en coneixements.  



           

 

Cal afegir que els centres educatius a Suècia són de caire estatal així com el servei 

de menjador i les activitats extraescolars, no suposant cap cost per la família. Les 

activitats organitzades en horari de menjador escolar i d’activitats extraescolars són 

competència del professorat del centre educatiu. Dintre dels centres educatius 

trobem els anomenats “lliures”, que són caracteritzats per la seva metodologia, així 

com les escoles Montessori. Aquestes escoles també són de caire estatal i estan en 

permanent inspecció educativa per tal de fer un seguiment de l’ensenyament que es 

produeix i aprenentatge que s’adquireix.  

El sistema educatiu suec també s'ha internacionalitzat cada vegada més pel fet que 

la UE facilita els estudis en un altre país membre, i que les institucions docents de 

Suècia han exercit cada dia més atracció entre els estudiants i professors de tot el 

món.  

Pel que fa a la multiculturalitat a l’educació, actualment la vuitena part de la població 

sueca és immigrant, i el país es cuida de preservar la identitat cultural d'ella, al 

mateix temps que la del grup nacional a través d'una política d’educació 

intercultural finançada per l'Estat, encara que s'ha plantejat també el demanar una 

ajuda econòmica als països d'origen.  

Tot i que s'han publicat materials didàctics pertinents, per a suport del professorat 

implicat, a Suècia, l'ensenyament intercultural concerneix a tot l’alumnat i no és 

considerada com una matèria, sinó una manera de relacionar-se que s'ha d'aplicar a 

totes les matèries, així com estar present a totes les activitats escolars amb la 

finalitat de crear possibilitats d'enteniment mutu a l'aula, a l'escola i al barri. 

D’aquesta manera, la interculturalitat fa referència a la necessitat de transmetre el 

valor del diàleg intercultural a les escoles, tenint incidència i ser considerat com un 

element transversal en els currículums d'educació.  

En relació als esforços per a atendre de manera adequada als estudiants immigrats, 

o de minories culturals del mateix país, es duen a terme programes de suport per a 

l'aprenentatge de l'idioma, i es dóna una formació especialitzada al professorat per a 

poder afrontar el repte d'una aula multicultural. 

Cal afegir que, en ocasions, es remarca la importància del treball en xarxa entre el 

centre escolar, pares i alumnes.  

Pel que fa als joves es destaca de manera important el treball que es porta a terme 

en el sector de l'educació no formal per a fomentar en els joves l'adquisició de 

capacitats al diàleg i a la vida en societats diversificades. Aquest treball és promogut 

i coordinat, principalment, pels diferents Consells de Joventut -o similars- existents, 

i els Ministeris de Cultura, de Treball i d'Assumptes Socials, així com pels Ministeris 

d'Integració. Un dels aspectes fonamentals d'aquest treball és aconseguir que els 

joves es sentin implicats en el seu entorn i responsables d'ell. 



           

 

Entre els aspectes a considerar en aquest treball que es porta a terme en el sector 

de l'educació no formal, té especial rellevància la necessitat de reforçar la presència 

de les diverses expressions culturals que configuren el mosaic de cultures d'un país 

en museus, centres culturals, biblioteques, cinemes, festivals, etc. i, sobretot, en els 

mitjans de comunicació, com la televisió i la ràdio. Cal mencionar que els centres 

culturals, associacions, premsa, etc. que reben suport de l'estat per a assegurar la 

seva existència i proporcionar els canals per a estendre el dret a la participació en la 

vida cultural. A més, s'han creat biblioteques especialitzades, centres d'arts, museus 

de les cultures del món, centres interculturals, etc.  

En aquesta línia, cal destacar alguns programes específics com “l'Any de la 

Multiculturalitat”, celebrat al 2006, enfocat a propostes orientades a enfortir la 

diversitat cultural del país. 

 

Democràcia i Valors fonamentals  

La principal responsabilitat dels centres educatius, des de preescolars fins a 

l’educació d’adults recau en les municipalitats, sent per tant aquesta la última 

responsable en qüestions relacionades amb la democràcia i els valors fonamentals 

que es transmeten. El municipi distribuirà els recursos i organitzarà les activitats 

perquè els estudiants aconsegueixin els objectius nacionals relacionats amb la 

democràcia i els valors fonamentals. I seran els centres educatius i els centres de 

temps d’oci qui escolliran els mètodes de treball més adequats. 

L’Agència Nacional per l’Educació repassa i avalua l’educació, estimula el 

desenvolupament, i revisa com el sistema educatiu està vivint les lleis i les 

regulacions que es realitzen. Paral�lelament, l’Agència Nacional per l’Educació del 

país també treballa activament per promoure l’assoliment dels objectius nacionals 

relacionats amb la democràcia i els valors fonamentals que es concreta en el 

‘democratic assignment’.  

El “democratic assignment” que han de dur a terme els centres educatius 

s’operativitza, en  primer lloc, en ensenyar la democràcia i els valors fonamentals a 

l’estudiant al llarg de tota la seva escolarització.  

En segon lloc, els centres educatius han de funcionar democràticament, en la 

mesura que el personal i els estudiants participin en el treball de l’escola i en el 

context d’ensenyament-aprenentatge. Això pot prendre un caire formal, 

institucionalitzant diversos consells al propi centre educatiu, o informal, a partir de 

les oportunitats que els mètodes de treball i els continguts de les lliçons brinden a la 

discussió. 

I, en tercer lloc, els centres educatius tenen la responsabilitat de formar a  l’alumnat 

en membres democràtics de la societat capaços de viure i de funcionar en una 

societat democràtica. Això implica treballar amb “el sistema de valors fonamentals”, 



           

 

és a dir, valors democràtics tals com la solidaritat, la igualtat de les persones i la 

igualtat d’oportunitats.  

En general, podem dir que aquestes tres accions que compren el “democratic 

assignment” contribueixen al desenvolupament democràtic de nens i nenes, joves i 

adults. 

Cal afegir que el sistema de valors fonamentals al que es fa referència impregna 

totes les activitats dels centres educatius, aplicant-se a les relacions entre els propis 

membres de la comunitat educativa i com es tracta a un o altre (nens i nenes, joves i 

adults). El treball de valors fonamentals és un procés continu perquè cobreix totes 

les situacions a l’escola: ensenyament, descansos, els vestíbuls entre les classes, 

l’aula del personal i les trobades entre el personal del centre i l’alumnat.  

Els centres educatius tenen interès en treballar la democràcia a l’escola i a la 

societat perquè opinen que d’aquesta manera, donada la importància en la 

prevenció de tot tipus de tractament abusiu per part del centre educatiu, s’ajuda a 

prevenir el bullying, l’assetjament sexual, la violència, la xenofòbia i altres 

expressions de falta de respecte que poden ser substituïdes per valors d’igualtat.  

Per tant, des d’aquesta perspectiva, l’aprenentatge i la democràcia i els valors 

fonamentals van de la mà. La tasca de l’escola de promoure l’aprenentatge dels nens 

i nenes i joves no pot estar separada del treball de la democràcia i els valors 

fonamentals, són tasques simultànies que es treballen conjuntament des d’un  enfoc 

holístic juntament amb la salut. En el treball amb al sistema de valors està unit el 

desenvolupament de bons hàbits saludables que, juntament amb la democràcia i 

l’aprenentatge de continguts, es basa el desenvolupament i l’aprenentatge dels nens 

i nenes i joves en el dia a dia a l’escola.  

 

Factors d’èxit 

Segons el coneixement i l’experiència de l’Agència Nacional per l’Educació a 

continuació s’exposen els factors claus per l’èxit del treball amb la democràcia i els 

valors fonamentals als centres educatius: 

- Prioritzar el diàleg i la importància de les relacions en tots els nivells: nen-

nen, nen-adult i adult-adult, rebent d’aquesta manera el reconeixement de la 

persona. 

- Reconèixer els àmbits informals de l’escola que no estan directament 

associats  amb l’ensenyament però on el bullying i altres comportaments 

tenen lloc. Alguns exemples d’àmbits informals són els canvis de classe, els 

vestíbuls i el pati. 

- Enfortir el desenvolupament de l’àrea de valors fonamentals, donat que són 

en gran part una qüestió de l’educació. 



           

 

- Tenir clars els objectius claus en tots els nivells i la seva avaluació per part 

de tota la comunitat educativa. Tenir un coneixement clar sobre la situació 

del centre educatiu és la base per desenvolupar esforços.  

- Existència d’una direcció clara i visible al centre educatiu. L’organització i 

l’estructura del centre són de gran importància perquè el sistema de valors 

està connectat amb el tipus d’organització del centre i la seva estructura. 

- Tota la comunitat educativa ha de ser responsable dels seus actes. 

- Qualsevol treball proposat cal fer-lo a llarg plaç per tal de fer una bona 

organització del mateix i ha de comptar amb el recolzament del centre. 

- Els nens i nenes i la resta de la comunitat educativa han de prendre un rol 

actiu. 

- L’escola ha de col�laborar amb el desenvolupament de la comunitat local. 

 

Democràcia i Valors fonamentals segons el reflectit a les lleis i regulacions 

Segons el Reglament d’Educació, l’educació “promourà a l’alumnat amb el 

coneixement i en col�laboració amb les famílies, cap al seu desenvolupament 

harmoniós en éssers humans responsables com a membres de la comunitat”. El 

Reglament també indica que les “activitats de l’escola estaran plantejades en relació 

amb els valors democràtics fonamentals (...). En particular, les persones actives en 

el sistema escolar promouran la igualtat de gèneres i contrariaran activament tot 

tipus de tractament que insulti com el comportament racista i el bullying”. El 

“democratic assignment” també està regulat en la mesura que “no és suficient que 

l’educació imparteixi el coneixement de valors democràtics fonamentals. També 

s’han de realitzar mètodes de treball i preparar a l’alumnat per la participació activa 

a la vida cívica. Participant en el plantejament i l’avaluació de la seva educació 

diària, i escollint cursos, assignatures, temes i activitats, l’alumnat desenvoluparà la 

seva capacitat d’exercir influència i de prendre responsabilitats”. (Lpo 94) 

Com es pot observar, des de les polítiques educatives es considera la participació 

com un valor fonamental de la democràcia a treballar en els centres educatius així 

com la responsabilitat social tal i com s’indica a continuació: 

“La cura i la consideració cap a altres persones, així com la justícia i la igualtat, a 

més dels drets de cada u, s’accentuarà i es farà explícit en totes les activitats 

escolars. (…) Treballar aquests valors fonamentals requereix que les actituds de les 

quals se’n deriven siguin clarament evidents en l’activitat diària. Les activitats 

educatives s’han de realitzar democràticament i així proporcionar una 

responsabilitat cada vegada major i l’interés dels nens i nenes per participar 

activament a la societat. (Lpfö 98). 

Al Reglament d’Educació també es recullen altres valors democràtics a treballar en 

el centre educatiu com: 



           

 

“La inviolabilitat de la vida humana, la llibertat i la integritat individual, el valor 

d’igualtat de les persones, la igualtat entre dones i homes i la solidaritat amb el més 

dèbil i vulnerable són tots els valors que l’escola representarà i ensenyarà. (…) 

També resistirà activament qualsevol tendència cap al bullying o persecució. La 

xenofòbia i la intolerància s’han d’enfrontar activament amb el coneixement, la 

discussió oberta i les mesures eficaces”. (Lpo 94, Lpf 94) 

Cal afegir que les directrius marcades en el Reglament d’Educació es fan evidents i 

es reflecteixen en els programes del curs escolar.  

 

Reglament del Context de Treball 

Aquest Reglament també s’aplica a l’alumnat en la mesura que hi un oficial de 

seguretat a partir del setè grau i que es recullen els articles 2, 3 i 12 de la Convenció 

dels nens i nenes de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) on s’indica que tots 

els nens i nenes tindran els mateixos drets i el mateix tracte i estaran protegits 

contra totes les formes de discriminació. Es vetllarà perquè els interessos dels nens 

siguin el primer. El nen tindrà dret d’expressar lliurement la seva opinió en totes les 

matèries que l’afectin. 

Paral�lelament, aquest reglament indica que és responsabilitat del director del centre 

assegurar-se que l’escola tingui un context de treball que compleixi amb el que 

indica aquest reglament. En canvi, la responsabilitat de la municipalitat és recollir 

els indicadors de problemes que puguin sorgir i rectificar qualsevol situació que 

pugui dur a un tractament abusiu de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

Cal afegir que aquest reglament contempla que la municipalitat, responsable dels 

centres, té la obligació de transmetre que el comportament discriminatori no es 

tolerarà a l’escola.  

 

Llengua 

En relació a la qüestió de la llengua, segons Börgstrom “Suècia fins avui ha estat un 

model de tolerància, però actualment s'estan tancant les portes a alguns organismes 

de la societat sueca. Pretenen que el govern canviï la llei i solament accepti com a 

refugiats a aquells que compleixin amb els requisits de la comissió de Ginebra". 

Aquesta professora de Södertöns Högskola reconeix que la integració ha fallat en 

diversos punts i que molts immigrants tenen dificultats per a aconseguir treball, a 

causa del sistema d'acollida dels immigrants i per discriminació conscient o 

inconscient dels empresaris. Entre les propostes que estudien els responsables 

educatius suecs figuren que el suport a l'idioma matern en el preescolar sigui 

obligatori per als municipis; que els exiliats nouvinguts i els altres alumnes que 

tinguin dificultat de seguir l'ensenyament en suec, rebin classes d'idioma matern 

durant el temps que aprenen suec; que els alumnes que assisteixen a classes 



           

 

d'idioma matern a la secundària obtinguin més punts; a més de potenciar la 

formació del professorat que atén a grups multiculturals. Börgstrom destaca que la 

ministra d'Integració, Nyamko Sabuni, proposa la discriminació positiva laboral: "si 

dues persones (una sueca i altra d'origen estranger) aspiren al mateix treball i 

posseïxen els mateixos mèrits, es concedirà el lloc a l'estranger" (Calleja, 2008). 

 

Com es pot observar, Suècia aborda el tema de la multiculturalitat des d’una 

perspectiva única i exclusivament lingüística perquè és considera la causa de 

exclusió social en termes de gethització i dificultats en l’accés laboral, i no com un 

element amenaçador i disgregat. Des d’aquesta perspectiva, la multiculturalitat 

s’aborda des de tres àmbits, tots ells, òbviament, focalitzats en aspectes lingüístics2:  

- l'àmbit sociolingüístic (la sociolingüística, una de les branques més vitals de 

la lingüística, s'ha ocupat dels diferents aspectes de les relacions entre 

llengua i societat, i entre llengua i cultura),  

- l’àmbit educatiu, i 

- la política i la planificació lingüística.  

 

Alcalá y Martin (2003) ens afirma que estudiar l'àmbit sociolingüístic ens serveix per 

a conèixer com s'articulen els intercanvis quotidians que es realitzen a l'aula i en els 

espais d'oci (en els quals els parlants construeixen una imatge de si mateixos) amb 

les pràctiques institucionals (en les quals s'apliquen models educatius que poden 

deixar o no lloc a la diversitat) i, finalment, amb l'ordre social (i apreciar, per 

exemple, que el fracàs en l'ensenyament de la llengua dominant deriva en la no 

promoció o titulació i, per tant, en la marginació de persones i col�lectius). 

 

En l'àmbit de l'educació sembla rellevant mostrar com les formes d'educació 

lingüística triades posen de manifest quins són els objectius educatius i a qui es 

dirigeixen amb preferència, així com la ideologia que sustenta la política educativa i, 

en últim terme, el tipus de societat que es desitja. En aquest àmbit, el Parlament 

suec ha decidit que les minories nacionals i els seus idiomes es reconeguin i que es 

proporcioni el suport suficient a les llengües minoritàries per a evitar la seva 

desaparició. Els deu idiomes materns més representats a l'escola sueca són l'àrab 

(1,8%), bosni, croata i serbi (1,3%), finlandès (1,1%), espanyol (0,9%), seguits en 

menor percentatge per l’albà, persa, anglès, kurd, polonès i turc. Els 121 idiomes 

restants representen el 4,4%.  

 

                                                           
2 A continuació, s’explica en què consisteixen els tres àmbits, però només ens centrarem en 
l’àmbit d’interès del present estudi, l’educatiu. 



           

 

Finalment, analitzar l'àmbit de la política i de la planificació lingüística permet 

descobrir la relació que existeix entre les polítiques lingüístiques i les pràctiques 

educatives, i la manera que es determinen mútuament. Això ha dut a una exploració  

del paper del context social i ideològic a l'hora de posar en pràctica les directrius 

educatives, així com la claredat i coherència d'aquestes, i, per una altra banda, el 

suport institucional per a la consecució dels objectius traçats. 

 

4. CONCLUSIONS 

Amb els resultats obtinguts a través de les entrevistes realitzades, l’anàlisi de 

documents i les notes de camp, podríem dir que, en termes generals, Suècia és una 

societat multicultural que brinda als seus ciutadans la igualtat de possibilitats i 

drets, sent aquests aspectes una de les condicions més importants en la construcció 

comú de la societat multicultural.  

Tot i el discurs oficial del país acceptant els drets idiomàtics i culturals de les 

minories, Suècia es considerada a la pràctica com una societat homogènia i amb un 

sol idioma que respecta la cultura i l’idioma de les persones amb un origen cultural 

diferent. Aquesta pràctica ha estat detectada i s’està intentant realitzar una bona 

integració al país en la mesura que s’enforteixi l’aprenentatge de l’idioma i 

l’enteniment de la cultura i costums de la població majoritària, a la vegada que 

també es realitzi integració com a grup ètnic perquè es pugui mantenir la cultura del 

país d’origen, l’idioma i es pugui viure amb harmonia al país. 

Com es pot observar, l’idioma pren un caire especial dins de Suècia en la mesura 

que l’idioma matern es considerat com el primer idioma amb l’individu i, en 

conseqüència, està enllaçat als sentiments, vivències i herència cultural. En una 

societat multicultural i amb idiomes diversos ha d'existir llibertat i possibilitats 

perquè les minories ètniques puguin exercir el seu idioma i cultura. Això comporta 

també que la societat ha de reconèixer el dret que tenen els diversos idiomes 

materns a tenir el mateix estatus que l'idioma de la població majoritària. Suècia 

considera que l'estudi de l'idioma matern en els col�legis és un dret i l'estat suec 

pren mides perquè aquest dret s'estengui a la majoria dels grups idiomàtics 

representats a Suècia. 

De la mateixa manera, la cultura i la identitat pròpia pren especial rellevància en les 

minoria ètniques a Suècia, ja que ho percep com una condició per la 

multiculturalitat i la societat multicultural en la mesura que és una necessitat i un 

dret independentment del temps de residència al país o de major o menor 

coneixement de l’idioma suec.  

En relació al sistema educatiu, l’objectiu de l’estat és fomentar que els nens i nenes 

de les minories ètniques es desenvolupin com individus bilingües amb una doble 



           

 

identitat cultural. Tot i la intencionalitat de ser així, la realitat ens diu que 

l'educació a les escoles no és bilingüe ni multicultural, el que ens diu que l'escola és 

encara un factor d'assimilació i no d'integració. És important que el sistema 

educatiu, des de l'ensenyament primari fins a l’universitari, es desenvolupi el 

bilingüisme i la multiculturalitat. El sistema educatiu ha d'aprofitar els 

coneixements i experiències de les minories per a assolir un veritable enteniment i 

solidaritat entre les minories procedents de diversos pobles i cultures. 

Finalment, cal afegir que tot i els esforços que Suècia ha realitzat i està realitzant 

per tal d’abordar la multiculturalitat de la manera més inclusiva possible, encara 

falta molt de camí per recórrer, que va encaminat a fomentar la interacció entre 

individus pertanyents a diferents grups socioculturals per tal d’aconseguir el 

reconeixement de les «minories» evitant així una posició secundària o marginal i, en 

conseqüència, resoldre el problema de la desigualtat.  
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